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ASSESSORIA JURíDICA DO PODER

LEGISLATIVO DE MESÓPOLIS

PARECER JURíDICO

REFERENTE AO PROJETO DE LEI N225/2017

SENHOR PRESIDENTE:

Tendo em vista consulta formulada por Vossa Excelência, a respeito da legalidade do

Projeto de lei nº 25/2017, de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor

Leandro Aparecido Polarini, objetivando retificar a lei Municipal Nº 005 de 15 de

Fevereiro de 2017 que, Institui o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo

Municipal aos servidores públicos efetivos, comissionados e agentes políticos, que se

ausentarem da sede do Município, no mínimo por 06 (seis) horas consecutivas.

Consta do projeto de lei que os servidores públicos efetivos ou comissionados que por

determinação da autoridade competente, deslocarem-se temporariamente do

Município no desempenho de suas atribuições, será concedida diária, a título de

indenização das despesas de alimentação e acomodação, nas bases a serem

regulamentadas por Decreto, corrigida anualmente pelo INPC ou outro índice oficial,

mediante processo de adiantamento e comprovação através de relatório de viagem no

máximo em 03 (três) dias, nos seguintes casos:

1- Despesas com abastecimento de combustíveis;

2- Despesas com serviços de borracharia;

4- Pedágios e taxas afins; IV- Despesa com estacionamentos;

4- Pequenos reparos e peças de veículos necessários á conclusão da viagem, desde que autorizadas

previamente pelo superior imediato.



Consta no Projeto d Lei que, o servidor ou agente político que receber as diárias e não

se afastar do Município por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-Ias integralmente

no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de sanções administrativas, sem prejuízos de civis

ou penais, as quais serão regulamentadas por Decreto Municipal, cujo percentual será

o seguinte:

1 - o servidor fará jus a 100% (cem por cento) da segunda diária, após 24hs do início da primeira, e assim por diante e

sucessivamente;e ainda será pago o mesmo percentual quando:

2 - o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

3 - no dia de retorno à sede;

4 - quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada para o servidor em deslocamento sem custo para a

municipalidade;

5- quando o servidor se deslocar em viagens com outros servidores no mesmo meio de transporte oferecido pela

municipalidade, tendo o mesmo destino.

A forma da proposta está correta.

Diante do acima exposto, e após análise da matéria que trata do assunto, s. m. j., não
vislumbro motivo algum que cause vício ou ilegalidade no Projeto de Lei nº 25/2017.

Desta forma, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Jales, 22 de agosto de 2017.

r~v.q
Jo~ Antonio Martins de Oliveira
Assessor Jurídico do Poder Legislativo
OAB/SP nº 106.816
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