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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS AO 

PROJETO DE LEI Nº 53/2022, DO E.M., QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO 

QUE MENCIONA E A REDAÇÃO DOS ANEXOS I E II DA LEI Nº 2637/2019, VALOR DE 

UMA DIÁRIA COM PERNOITE, VALOR DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

INTRODUÇÃO 

 
    Trata-se de proposição objetivando a alteração dos valores das diárias 

concedidas aos agentes públicos, a serviço da Administração Municipal, fora do 

território estadual e dentro dele, com e sem pernoite. 
 

    Considerando a matéria versada, a propositura foi distribuída à 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, tendo em vista a atribuição 

regimental prevista na alínea “b”, do inciso II, do art. 871. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

  A Lei Municipal nº 2.637/19 regulamenta a concessão de diárias aos 

agentes públicos, das espécies agentes políticos e servidores públicos, do Município 

de Luz, estabelecendo nos Anexos I e II, os respectivos valores e os grupos 

beneficiários. 
 

  A proposição em análise altera os Anexos I e II para dispor dos valores, 

desta feita majorando-os, e eliminando categorias, ou seja, estipulando valor único 

para os agentes públicos, independentemente da espécie jurídica. 
 

  Apenas para registrar, tem-se que, a teor do disposto no § 1º, do art. 

1º, da Lei Municipal nº 2.637/2019 as diárias serão concedidas por dia de 

afastamento do município ou do Estado, contando-se pelo número de dias 

correspondentes ao evento, incluindo-se os dias de partida e o de chegada. 
 

  Pois bem, considerando que a matéria trata-se de aumento de despesa 

criada no âmbito da Administração Pública Municipal, a questão deve ser analisada à 

luz do que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

  Nesse sentido, a LRF em seu art. 16, preceitua: 
 

 

 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento da despesa será acompanhado de:       

 
1 b) repercussão financeiras das proposições; 
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I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

nos dois subseqüentes; 

 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias. 

 

    Imperioso destacar que, serão consideradas não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de 

obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17 (LRF, art. 15). 
 

    A propositura está instruída com estimativa de impacto orçamentário-

financeiro e com declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa 

prevista tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e é compatível com o 

PPA e a LDO, atendendo, portanto, às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

CONCLUSÃO 
 

  Considerando o atendimento aos requisitos previstos e exigidos na Lei 

Complementar nº 101/2000, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas emite parecer favorável à aprovação do PL nº 55/2021, de autoria do 

Executivo Municipal. 
 

  Sala das sessões, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 

GERALDO BATISTA CARDOSO - Piaba 
Presidente CFOTC 

 
 
 

IVAN ELIAS DE ALMEIDA - Ivan Enfermeiro 
Secretário CFOTC 

 
 

 

MANOEL DIAS DA SILVA - Manoel da Cooperativa 
Membro CFOTC 

 
 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.2 

             ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira 
OAB/MG 78.477 

 

 
2 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


