
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 125/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

01/12/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade.  

 Necessárias emendas para corrigir erro de digitação  e ajustes normativos,  a saber: 

 a) Anexo II – prevê: abaixo de 50km e acima de 50km – veja: 
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 Assim, o termo “acima de 50Km” deve ser substituído por  “a partir de 50 km”, nas três 

previsões pertinentes. 

 b) Anexo I  – No campo duração consta para Capitais e outros até 06h 75%; Acima de 

12h sem pernoite 100%, mas é omisso no horário das 6h até às 12h, portanto necessária uma 

emenda - alterar “Acima de 12h sem pernoite” para “Acima de 06h sem pernoite”. 

 

 

 c) Necessária nova redação no § 4º do art. 2º, para evitar conflito com as porcentagens 

fixadas no  Anexo, pois, consta no referido parágrafo: 
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 Sugerimos que o referido parágrafo passe a ter a seguinte redação: 

“§ 4°. A diária será concedida por dia de afastamento, conforme disposto 

no Anexo I, ou quando o Município custear, por meio diverso, as despesas 

extraordinárias cobertas por diárias.” 

 

 d) A renumeração dos parágrafos do artigo 4º, uma vez que ocorreu erro de digitação com 

a repetição de números. 

 e) colocar entre aspas a palavra caput, no § 1º do art. 5º e § único do art. 32 e onde mais 

constar a mesma palavra (caput) dentro da referida matéria, por de origem: latim. 

 f) nova redação no caput do art. 18, para exclusão da revogação normativa, uma vez que 

ela deve constar no artigo 46. A saber: 

“Art. 18. Fica instituído no Município de Jardinópolis, nos termos desta 

LEI, o regime de adiantamento previsto nas normas de Direito Financeiro, 

para cobertura de despesas que não se subordinam ao processo normal de 

aplicação.” 

 

 g) nova redação no caput  do art. 31, uma vez que a previsão do artigo 10 é incompatível 

com texto normativo do artigo 31. A saber: 

“Art. 31. O Vale Alimentação somente será concedido aos atletas e/ou às 

equipes inscritos no cadastro de Atletas e Equipes da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer e que participarem de campeonatos 

profissionais ou amadores representando o Município de Jardinópolis ou 

o Distrito de Jurucê.” 

  

 h) nova redação no inciso II do art. 32, uma vez que há discrepância no número de horas, 

a saber: 

“II - Para atleta ou outro integrante da equipe que participa de uma 

competição fora do município, cujo tempo de ida e volta seja acima de 06 

(seis) horas até 12 (doze) horas, o valor corresponderá a 50% do valor 

base fixado no caput deste artigo;” 
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 i) nova redação no artigo 46, para inclusão de norma a ser revogada. A saber: 

 

“Art. 46. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº 3.054, de 07 

de abril de 2005.” 

 

 O projeto apresentado contém 46 artigos distribuídos em 05 capítulos, e 02 anexos a 

saber: 

► CAPÍTULO I - DIÁRIAS PARA OS AGENTES PÚBLICOS 

► CAPÍTULO II - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO – TFD 

► CAPÍTULO III - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS 

► CAPÍTULO IV - AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPES ESPORTIVAS 

► CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

► ANEXO I - DIÁRIAS PARA SERVIDORES 

► ANEXO II - AJUDA DE CUSTO PARA USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITEM DE 

TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS E COMPANHAMENTO 

AUTORIZADOS  

 Portanto, a matéria envolve os agentes públicos, saúde e esporte, com uma nova e ampla 

normatização, na medida em que revoga a lei municipal nº 3.054, de 07 de abril de 2005, que 

"DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS, EDÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS", com observação da Portaria SAS/MS nº 55/1999, que Dispõe 

sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicilio no Sistema Único de Saúde - SUS, com 

inclusão dos procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SIA/SUS e dá outras providências. 

 

 O art. 3º fixa o valor de R$ 200,00, para fins de valor base podendo ser corrigido pelo 

IPCA, por decreto do Executivo anualmente, lembrando que nos termos do § 7º do art. 2º haverá 
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tratamento diferenciado para agente político, pois terá um acréscimo de 30% nos valores fixados 

no Anexo I. 

  Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 125/2022, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador, com as emendas acima apresentadas. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 08 de dezembro de 2022. 

 

 

(ASSINATURAS  ELETRÔNICAS) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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