
CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf
PALACI0  DA  LIBHRDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PR n° 01/2022

Autoria do projeto:  Mesa  Diretora da Camara

Assunto do  projeto:  Disp6e sobre o  pagamento de diaria  para  cobrir despesas de viagens a servidor que

se afastar da sede do  Legislativo e d6 outras providencias.

PARECER N° 27.1 /2022/SAJ/WTBM

Projeto   de   Resolu¢ao.   Pagamento   de   diarias.   Pelo

prosseguimento.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Resolucao,   de   autoria   da   Mesa

Diretora  da Camara  Municipal de Jacarei.

2.        O objetivo da  propositura  6 alterar o  regulamento  que trata

das diarias que  sao  pagas em favor dos servidores que se afastam  de Jacarei a  servico

ou a interesse da Camara.

3.        Conforme  consta  na Justificativa  que acompanha  o  projeto,

a  inten€5o 6 melhor disciplinar a concessao das referidas diarias.
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11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.        A  Constituicao   Federal,   em   seu   artigo  30,   inciso  I,   disp6e

que 6 competencia dos  Municipios `'legislar sobre assuntos de interesse local".

2.        Porsua  vez,  a  Lei  organica  do  Municipio,  em  seu  artigo  28,

estabelece que 6 atribuic5o  privativa  da Camara  Municipal  dispor sobre seu  Regimento

lnterno,  seus servicos administrativos, sua  organizacao e funcionamento.

3.        A    Resolu€ao    6    o    instrumento    normativo    adequado    a

disciplinar assuntos  de  interesse  interno  da  Camara,  o  que  se  enquadra  perfeitamente

no presente caso:

Art.  45  -  Os  projetos  de  resolu€5o  dispor5o  sobre  mat6ria  de

interesse  interno  da  Camara  e  os  prdyetos  de  decreto  legislativo

sobre os demais casos de sua competancia privativa.

Par6grafo  Onico.  Nos casos de  projeto de resolu€5o e de projeto

de  decreto  legislativo,  considerar-se-6  encerrada  com  a vota€5o

final  a  e/abora€5o  da  norma juridica,  que  sera  promulgada  pelo

Presidente da Camara.

4.        Em   relac5o   a   iniciativa,   os   Vereadores   tern   competencia

para  propor os  Projetos  de  Resolu€ao,  nos  termos  dos  artigos  93  e  94  do  Regimento

lnterno,  e  a  mat6ria  a  ser tratada  por  mejo  de tal  proposic2io  esta  delineada  no  artigo

97:

Art. 97. Projeto de Resolu€5o 6 a  proposic5o destinada a  regular

assuntos da economia interna da Camara.
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Par6grafo   Unico.         Constituem   obrigatoriamente   mal:€rias   de

Projeto  de  Resolucao  a  destitui€ao  dos  membros  da  Mesa  e  a

elabora€5o e reforma do Regimento lnterno.

5.        Assim,  quanto  a  origem  e  mat6ria  disciplinada,  nao  existem

6bices ao  proj.eto em analise,

in.     DAcONCLus^O

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifestacao  sabre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  a   mesma   nao

apresenta  impedimentos  para  sua  tramita€ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o

projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.       A    propositura    dever5    ser    submetida    a    Comissao    de

Constitui€ao e Justica.

3.        Para  aprova€ao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

simples,  presentes,  pelo menos, a  maioria absoluta dos membros da Camara,  em turno

dnico.

4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e  naovinculante.
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