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Art, 1". - Fica instituído através da pÍesente Lei, o novo regime de diárias paÍa cobertura de

despesas com alimentaçâo, hospedagem e deslocamento dos servidores e o novo regime de diárias para

cobertura de despesas com alimentação e hospedagem dos vereadores da Câmara Municipal de

Jaciara/MT.

Art. 2o. - Os valores das diárias é aquele previsto na Lei Municipal n" 1.8'1012019

Psrágrafo único. As diárias somente serão devidas aos servidores quando a viagem ocoÍer para

cidades fora da Comarca abrangida pelo Município.

Art.3'. - As diárias que não necessitarem de despesas com pemoite conesponderá a 500/o

(cinquenta por cento) dos valores previstos na Lei Municipal n" 1.870/2019.

Art. 5'. - As diárias serão pagas antecipadamente, mediante cálculo da duração presumivel do

deslocamento, cabendo a restituição das diárias excedentes e não realizadas, quando do relomo, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Art. 4.. - Nos d€slocamentos para fom do Estado de Mato Grosso, as diárias dos servidores serão

pagas de acordo com o valor previsto no anigo l" da Lei Municipal n" 1.870/20t9, acrescido de 50%

(cinquenta por cento).
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Psrágr8fo único. Na hipótese de necessidade de pronogação do periodo de viagem, o serv idor

ou vereador fará jus à revisão do valor recebido antecipadamente a tltulo de diárias, autoÍizado

diretamente pelo Presidente da Câmara Municipal mediante justificativa por escrito quando do retorno.

Art. 6". - É obrigatória a apÍesentação do comprovante e do relatório detalhando a viagem

realizada, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para fins de registro'

§1". O relatório a que se refere o caput deste artigo deverá ser apensado à autorização da viagem

e arquivado junto ao dePartamento de Íecursos humanos da Câmara Municipal'

§2.. Não será concedida nova diária se o beneficiário descumprir o estabelecido no caput deste

artigo, bem como deverá restituir o valor recebido à título de diárias aos cofres da Câmara Municipal.

Art. 7". - O procedimento de comprovação da diária deverá conter os seguintes documentos:

| - Autorizaçâo da concessão de diária;

II - Nota de emPeúo;

tII - Nota de liquidação e de Pagamento;

ry - Recibo passado pelo beneficiário da diária;

V - Relatório de viâgem com comprovante de deslocamenlo'

AÉ.8". - É vedado o pagamento de mais de l0 (dcz) diárias no mesmo mês a um mesmo

servidor ou a um mesmo vereador da Câmara Municipal.

Art,9". - Esta Lei €ntra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contÍáÍio.
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Secretário Municipal de A / Ponaria n". 0212018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data SuPra
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H ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N9 O23,DEL4 DE MAIO DE 2019.

Apesar de devidamente já estar fixado o novo valor das diárias a serem pagas aos

servidores e vereadores da câmara Municipal de Jaciara, verifica-se que o regulamento da

concessão das mesmas sempre apresentou falhas e distorções, pois o mesmo era espalhado em

várias normas diferentes, de anos diferentes e não mais reflete ao que é aplicado atualmente.

Todos sabem que já há lei regulamentando a verba indenizatória dos vereadores,

todavia no que se refere às diárias, como já dito, não há regramento único, sendo pertinente

que seja editado um, o qual regulará o instituto tanto pêra os vereadores quanto para os

servidores desta Casa de Leis, sendo que os servldores é quem mais utilizam as diárias, pois em

várias ocasiões há a necessidade de deslocamento para realizar atividades fora do município.

Dessa forma, espero dos nobres Edis, a acolhida necessária à proposta vertente

Mesa Diretora

Ver vâ de elr

Presidente
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A propósito, a Lei Munlcipal ne L 49O/2O12 e a Lei Municipal np 1.870/2019, em

seus dispositivos relatam entre outras matérias, sobre o pagamento de diárias quando os

vereadores se deslocarem para municípios fora do Estado de Mato Grosso, pois para

deslocamento dentre do Estado os Edis utilizam a verba indenizatória, sendo possível o

recebimento por parte dos vereadores tanto da verba indenizatória quanto das diárias, sendo

que os dois institutos possuem naturezas e regramentos distintos.

n|'," lu,*ê, 13Of - C"ntro - CEP 78820 000 - laciaÍa/MT - Fone: (66)3451-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNTcTPAL DE JAcTARA

Pa lzaias Alves Nogueira (Lei n,s 714, de 15 de outubro de 98 )

Ver. Tiago

l" Vice-

ra dos Santos

te 2"

Souza Soares

Presidente

o,fu";Ver.

1" Secretário

GABINETE DA PRES

JACIARAA4T. I4 DE
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuann MUNTcTPAL DE JAcTARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N9 023, DE 14 DE MAIO DE 2019.

DISPÕE soBRE o REGULAMENTo DA

coNcEssÃo oe otÁRlAs Aos SERV|DoRES E

VEREADoRES DA CÂMARA MUNTctPAL DE

JAcTARA, E oÁ ourRAs pnovtoÊructas.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Jaciara/MT, FAZ

SABER que o Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art,2e. Os valores das diárias é aquele previsto na Lei Municipal ne 1.87012079

ParágraÍo único. As diárias somente serão devidas aos servidores quando a viagem ocorrer

para cidades fora da Comarca abrangida pelo Município.

Art. 3e. As diárias que não necessitarem de despesas com pernoite corresponderá a 50%

(cinquenta por cento) dos valores previstos na Lei Municipal np L.87O/2019.

Rua Jurucê, 1301- Centro - cEP 7882GoOo - lâciara/MT- Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461'7373 -sitê
www.camara,aciara.mt.Bov,br
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Art. 1e. Fica instituído através da presente Lei, o novo regime de diárias para cobertura de

despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento dos servidores e vereadores da

Câmara Municipal de Jaciara/MT.

Art.4e, Nos deslocamentos para fora do Estado de Mato Grosso, as diárias dos servidores serão

pagas de acordo com o valor previsto no artigo 1e da Lei Municipal np 1.870/2079, acrescido de

50% (cinquenta por cento).

ParágraÍo único. Nos deslocamentos para fora do Estado de Mato Grosso por parte dos

vereadores, em caso de desempenho de missões oficiais da Câmara, poderá o solicitante,
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

mediante deferimento do Presidente da Câmara Municipal, a utilização do veículo oficial, a ser

conduzido pelo servidor responsável, devendo o vereador solicitante custear as despesas

referentes ao abastecimento do veículo.

Art,5s. As diárias serão pagas a ntecipadamente, mediante cálculo da duração presumível do

deslocamento, cabendo a restituição das diárias excedentes e não realizadas, quando do

retorno, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de prorrogação do período de viagem, o servidor

ou vereador fará jus à revisão do valor recebido antecipadamente a título de diárias, autorizado

diretamente pelo Presidente da Câmara Municipal mediante justificativa por escrito quando do

retorno.

Art.6e. E obrigatória ã apresentação do comprovante e do relatório detalhando a viagem

realizada, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para fins de registro.

§1e. O relatório a que se refere o coput deste artigo deverá ser apensado à autorização da

viagem e arquivado junto ao departamento de recursos humanos da Câmara Municipal.

§29. Não será concedida nova diária se o beneficiário descumprir o estabelecido no coput deste

artigo, bem como deverá restituir o valor recebido à título de diárias aos cofres da câmara

Municlpal.
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Art.7c. O procedimento de comprovação da diária deverá conter os seguintes documentos:

| - Autorização da concessão de diária;

ll- Nota de empenho;

lll - Nota de liquidação e de pagamento;

lV - Recibo passãdo pelo beneficiário da diária;
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNrctpAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 9g)

V - Relatório de viagem com comprovante de deslocamento.

ert.8e. É vedado o pagamento de mais de 10 (dez) diárias no mesmo mês a um mesmo

servidor ou a um mesmo vereador da Câmara Municipal.

Art,9e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrá rio.

Mesa Diretora

Ver.

l" Vice-

Ver.

l"

GABINE

JACIARA/MT, I4
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

pnRecen tuRíotco osz 12019.

pRoJETo DE LEt Ne 023/2019, DlsPÔE soBRE o

REGULAMENTo DA coNcEssÃo or otÁRtns aos

sERVTDoREs E vEREADoRES oa cÂuaRa MUNlciPAL DE

JAcTARA, E DÁ ourRAs PnovtoÊructns.

oProjetodeLeidispõesobreoregulamentodaconcessãodediáriasaos

servidores e vereadores da câmara Municipal de Jaciara/MT e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documêntos, no que importa

a presente a ná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁtIsE JURíDICA

NoquedizcomalegalidadedoProjetodeLei,verifica.sequeainiciativa

do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal'

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local

Além disso, o artigo 35 da lei Orgânica Municipal discorre que é de

competência da Câmara Municipal as matérias que tratam de sua organização e

funcionamento, assim, ao tratar da regulamentação das diárias dos servidores da Câmara e dos

Rua lurucê, 1 301 - Centro , CÊp 78820,000 Jic;r.rlMT Fone: (66)1461 1350 rar, 1oo):oat-;;:: - s ru, 1t{Yi

w\ /w.camaralilclôrn.nlt.llov ba

RECEB
coro' llt

DO
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RELATÓRIO

Art. 30. ComPete aos MunicíPios:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

vereadores está exercendo a sua autonomia, não havendo nenhum vício de iniciativa no

Projeto de Lei.

oProjetodeLeitemporobjetoregulamentaraconcessãodediáriasaos

servidores e vereadores da câmara Municipal, sendo que o valor das diárias já foi modificado

por Lei no corrente ano, todavia, o regulamento que normatiza os casos de concessão e as

demais especificações das diárias não se encontra atualmente previsto em uma única lei e não

atende as exi8ências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso' por isso se mostra

extremamente necessário regramento legal que discipline a questão, tendo o presente projeto

tal pretensão.

Segundo o que determina o TCE/MT em sua Súmula ne 10' deve haver

normatização específica prevendo quals documentos são hábeis à prestação de contas das

diárias, bem como conter requisitos que regulam a forma de recebimento da diária e

comprovação da necessidade da mesma'

SÚMutA Ne to - processo ns 60518/2015

Os documentos reÍetentes à prestoçõo de contos de diáríos devem estat prcvistos em

normotízoçõo especíÍico, incluindo, no mínimo' relotótio de viogem' bilhetes de

possagem, comprovontes de porticipoçõo em cursos e treinomentos' otém do solicitoçõo

fundomentodo, outotizoçõo pelo ordenodot de despesos' notos de empenho e

tiquidoçõo, comprcvonte de íecebimento dos volores pelo seNidor' bem como do suo

devoluçõo, quondo for o caso.

Desta maneira, o presente Projeto de Lei visa justamente estabelecer um

regramento sólido que preveja todas as situações que envolvam as diárias' desde a forma de

requerimento, sua comprovação, hipóteses de não utilização e de prorrogação de diárias

concedidas

Rua Jurucê, 1301 - Centío - cEP 78820-000

www.camarãiaciara.mt.Eov.br

,.i"r"lr.a1 -loner (06)3461-7350 - Fax; (66)3461-7373 - Site

Nesse sentido, segue a Súmula 10 do TCE/MT:
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnRnn MUNIctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Nesta senda, o Projeto de Lei deixa evidente que para o recebimento de

diárias, o deslocamento deve ocorrer para localidades fora da abrangência do nosso município,

e que caso não haja pernoite, o valor de talverba será dado pela metade de seu valor.

Ademais, em observância ao que apregoa a Súmula 10 do TCE/MT, o

artigo 7s do Projeto de Lei elenca os documentos referentes à prestação de contas das diárias

recebidas.

Além disso, o projeto observa ainda outras determinações elencadas em

julgados da corte de contas (os quais seguem abaixo), como a previsão de casos de diárias

excedentes e prorrogação de deslocamento (art. 5s e seu parágrafo único), prazo para

apresentação de relatório (art.6e) e limite de recebimento de diárias em um mês (art.8e).

Acórdão nc 1,78312003 (DoE, o4l1212003). Despesa. Dlária' observância de critérios

para êstabelecimento do valor. Formalização da prêstação de contas' o valor da5

diáriâs deverá ser compatível com os gastos diários com alimentação, pousada e

locomoção urbana, podendo ser estipulados valores difeÍenciados, variáveis em função

do cargo que ocupa o servidor, da localidade ou outros crltérios definidos na

municipalidade. Os documentos relativos à prestação de contas deverão ser exigidos no

instrumento legal que regulamenta a concessão de diárias, com a finalidade,

basicamente, de se comprovar o deslocamento, a quantidade de dias e sua necessidade

Devem compor a prestação de contas: relatório de viâgem, bilhetes de passagem'

comprovantes de participação em cursos, treinamentos, além da solicitação

fundamentada, autorização pelo ordenador, notas de empenho e Liquidação'

comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como da sua devolução'

quando for o caso. A municipalidade poderá requerer outros documentos

Rêsolução de Consulta ne 1/2015-TP (oOC, 26l0212016l. Despesa' Diárias' Prestação

de contas. 1. cabe à norma regulamentadora de cada entidade pública ou PodeÍ definir

os documentos necessários à prestação de contas de diárias, devendo-se exiBir' no

mínimo, o rol documental elencado na súmula TCE'MT ne 10 2' É dispensável a

hilR{ra lurucê. 13Ol Cenlro CEP 78820-000

www,camarâjaciãra.mt.gov.br

Jaciãra/MT - Ione: {66)3461-7150 - Fax: (66)3461-7373 - Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

apresentação de documentos que atestem a presença de agentes públicos em entidades

ou órgãos públicos, para fins de prestação de contas de diárias, salvo quando norma

regulamentadora própria assim o exigir.

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em análise.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunclar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e reglme ntais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecer jurídlco

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurÍdica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...) o agente o quem incumbe opinor

nõo tem o poder decisório sobre o motério que the é submetido, visto que coisos díversos são

opinor e decidir. (CARVAIHO FlLHO,2007, p. 134).

Jaciara/MT, 12 de junftqde 2019.

t-,§Núu-
MICHET KAPPES

oAB/MT 14.18s

ICM,'
FLg

cÂrunnA MUNICIPAL DE JACIARA

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, conclui-se pela legalidade do Projeto de

Lei.

É o parecer.

RuaJUrucê,1301-Centro-cEP7882o-0oo']aciaÍa/MT-Fonê:(66}3461 7]50-Fax: (66)3461.7373-site

www.camaaaiaciàra.mt.8ov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7!4, de 15 de outubro de 98)

IV - EMENDA

7- EMENDA SUBSTTTUTIVA: Substitui o redoçdo do art. 1e do Proieto de Lei n.s 23/2019,

passondo o viger com o seguinte redoçõo:

"Art. 1e. Fica instituído através da presente Lei, o novo regime de diárias

para cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento

dos servidores e o novo regime de diárias para cobertura de despesas com

alimentação e hospedagem dos vereadores da Câmara Municipal de

Jaciara/MT.

2-EMENDASUPRESSIVA:SuprimitotalmenteoparágÍafoúnicodoart.4sdoProjetode

Yst n.o )f 12019.

GABINETE DOVEREADOR

EM, 08 DE AGOSTO DE 2079,

JORGE DE SOUZA

or Autor
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

COMISS Ão DE CONSTITTIIcÃo . JUSTICA EREDAÇÃo

nrulçÃo FINAL Ao PRoJETo DE LEI N" 23' DE 14 DE MAIo DE 2019'

DISPÔE SOBRE O REGULAMENTO DA

cor'tcrssÃo oe otÁRtns Aos SERVIDoRES E

vEREADoRES oe cÂrrlnnn MUNIcIPAL DE

JAcIARA, e oÁ ournls pnovtoÊr'tctns

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Jaciara/MT' FAZ

SABER que o Plenário desta Casa aprovou e o PreÍeito sanciona a seguinte Lei:

Art, 1e. Fica instituído através da presente Lei' o novo regime de diárias para cobertura de

despesas com alimentação' hospedagem e deslocamento dos servidores e o novo regime de diáÍias

para cobêrtura de despesas com alimentaÉo e hospedagem dos vereadores da Câmara Municipal de

Jaciara/MT.

Art.2e. Os valores das diárias é aquele previsto na Lei Municipal ne t'871l2}t9 '

Parágrafo único. As diárias somênte serão devidàs aos servidores quando a viagem ocorrer

para cidades fora da Comarca abrangida pelo Município'

Art.3e. As diárias que não necessitarem de despesas com pernoite corresponderá a 50%

(cinquenta por cento) dos valores previstos na Lei Municipal ns 1 870/2019'

úaer-z:so - rax' {s6)3461-7373 - sit(
icúszo-ooo - laciara/túT - Fone: (6(
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4' de 15 de outubro de 98)

Art.4e, Nos deslocamentos para fora do Estado de Mato Grosso' as diárias dos servidores serão

pagas de acordo com o valor previsto no artigo 1s da Lei Municipal ne t'87O/2Ot9 ' acrescido de

50% (cinquenta Por cento)'

pagas antecipadamente, mediante cálculo da duração presumível do
Art. 5e. As diárias serão

deslocamento, cabendo

retorno

a restituição das diárias excedentes e não realizadas' quando do

retorno, no prazo de 05 (cinco) dias úteis'

parágrafo único. Na hipótese de necessidade de prorrogação do período de viagem' o servidor

ouvereadorfarájusàrevisãodovalorrecebidoantecipadamenteatítulodediárias,autorizado

diretamentepeloPrêsidentedaCâmaraMunicipalmediantejustificativaporescritoquandodo

É obrigatória apresentação do comprovante e do relatório detalhando a viagem
aArt.6e.

realizada , dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis' para fins de registro

§1e. O relatório a que se refere o coput deste artigo deverá ser apensado à autorização da

viagem e arquivado junto ao departamento de recursos humanos da Câmara Municipal'

§2e. Não será concedida nova diária se o beneficiário descumprir o estabelecido no coput deste

artigo, bem como deverá restituir o valor recebido à título de diárias aos cofres da Câmara

MuniciPal

Art.79' O procedimento de comprovação da diária deverá conter os seguintes documentos:

| - Autorização da concessão de diária;

ll- Nota de emPenho;

lll - Nota de liquidação e de pagamento;

lV - Recibo passado pelo beneficiário da diária;

V - Relatório de viagem com comprovante de deslocamento

i* Lu,*e, rsOr - Cuntro - CEP 78820'000
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ESTADO DB MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

art. gp. É vedado o pagamento de mais de 10 (dez) diárias no mesmo mês a um mesmo

servidor ou a um mesmo vereador da Câmara Municipal'

Art.gg.EstaLeientraemVisornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem

contrário.

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2019'

DE ACORDO

Rua luÍucê, 1301 - Centro - CEP

www.camaíàjaciaía.mt gov.br

78820-OOO - laciara/MT - Fone: Ge)laer-z:so - r"r' (66)3461-7373 - Site:

CMJ t,
Frs ,í5"b-
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PRESIDENTf,

DE SOUZA J.DE SOUZA
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