
EST,ADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art' l"' - Ficanl as empresas públicas e priyadas prestadoras de serviços por Freio da rede aérea dcfiações instaladas no âmbito municipal, obrigadas a'remover àr'*uo".; fiação por elas instaluàullurnao 
". "*"esso 

e scmuso.

Art' 2" - A.solicitaçâo de reÍirada das fiações. em excesso e sem uso poderá ser feia por qualqucr,-. cidadão, entidade da sociedade civil ou representante do poa.. É,iúii"o, usuário ou não do serviço, q atcndida pcla €mpresareiponsável em até 05 (cinco) dias úteis, a partir Oa geraçaoão pioiãcoto Oe solicitaçao.

Art' 3"' - o não âtendimento comprovado da solicitação mencionada no an. 2o geÍará muha dc 0l (um)salário mínimo para cada dia transcorrido além de prazo final estipulado dL retiradu: - - éE -

§ !". O denunciante deverá protocolar requerimeÍrto adminisrativo na prefeituta Municipal, que seráresponsável por contatar a empresa pÍestadora de serviços para solicitaÍ os motivo, Oo nao ut"nOi-rn"ti e rczlizar a rylicaçãoda multa mencionada no caplrl deste artigo.

§2.. A multa aplicada será revertida para programas de conservaçào da cidade.

Art. 4.. Esta Lei será regulamentada por decrero em 8té 30 (trinra) dias após a sua publicaçâo.

Art' 5o' Esta Lei entraú em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

"DISPÔE SOBRE Â OBRICÂTORlEDADE DE REMOÇÃO DOS
9Aqos E FtAÇÂo AÉREA ExcEDENTEs n sÉrvr úsõ
INSTALADOS POR PRESTADORAS DE SERVIÇOS QU'OPEREM NO MUNICíPIO".ae

O PREI'EI UNI JACIARA, ESTADO DE MATO CROSSO, ABDUIJABÂR GA I,VIN MOHAMMAD,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câma1a Municipal de Jaciara
aprovou e cle SANCIONA a seguinre Lci:
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

MENSAGEM AO PROJETO DE LEr N.o 05, DE 12 DE MARçO DE 2020.

O problema de cabos e fiação excedentes é frequente em nossa
cidade. Em muitos bairros do município, existem reclamações de fios soltos
sem utilização deixados em calçadas e ruas pelas empresas.

A remoção dos cabos excedentes não serve apenas para promover a

revitalização urbana da cidade, ao contribuir com o fim da poluição visual,
visto que fios soltos, dependurados ou enrolados tornam o cenário muito mais
feio. Serve, também para proteger os cidadãos.

O acúmulo de fios em um poste pode colocar em risco a vida das
pessoas quando espalhados no chão ou dependurados, isso porque não se
sabe com precisão quais são energizados e quais não são, podendo causar
acidentes fatais.

Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos
pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Gabinete do Vereador
Em 12 de março de 2020.

CHARL FERNAND ORGE DE SOUZA
Vere

Rua lu rucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 -.laciarô/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
www.camaaajaciara.mt.gov.br

A propositura tem como objetivo a obrigatoriedade de remoção de
cabos e fiação aérea excedentes e sem uso instalados por prestadoras de
serviços que operem no Município.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio tzaias Alves Nogueíra (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

"DISPõE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE REMOçÃO DOS CABOS E FrAçÃO
AÉREA EXCEDENTES E SEM USO
INSTALADOS POR PRESTADORAS DE

SERVrçOS QUE OPEREM NO
MUNICÍPIO-.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO,

Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 30. O não atendimento comprovado da solicitação
mencionada no art. 20 gercrá multa de 01 (um) salário mínimo para cada dia

transcorrido além do prazo final estipulado para retirada.

§2o. A multa aplicada será revertida para programas de
conservação da cidade.

Art. 40. Esta lei será regulamentada por decreto em até 30
(trinta) dias após a sua publicação.

Rua lurucê, 1301 * Centro - CÊP 78820-000
www.camaÍaiâciaÍa.mt.gov.br

laciarô/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - site
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Art. 10. Ficam as empresas públicas e privadas prestadores de

serviços por meio da rede aérea de fiações instaladas no âmbito municipal,
obrigadas a remover os cabos e a fiação por elas instalados quando em
excesso e sem uso.

POJETO DE LEI N.O 05, DE 12 DE MARçO DE 2O2O

Art, 20, A solicitação de retirada das fiações em excesso e sem
uso poderá ser feita por qualquer cidadão, entidade da sociedade civil ou

representante do Poder Público, usuário ou não do serviço, e atendida pela

empresa responsável em até 05 (cinco) dias úteis, a partir da geração do
protocolo de solicitação.

§1o. O denunciante deverá protocolar requerimento
administrativo na Prefeitura Municipal, que será responsável por contatar a

empresa prestadora de serviços para solicitar os motivos do não atendimento
e realizar a aplicação da multa mencionada no caput deste artigo.

FLS

"l 
tR



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

Art. 50. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,

Gabinete do Vereador
Em 12 de março de 2020.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 -.laciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

PARECER JURÍDtCO Ots l2O2O.
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oBRtGAToRTEDADE DE REMoçÃo Dos cABoS E FtAÇÃo AÉREA

EXCEDENTES E sEM USO INSTALADOS POR PRESTADORAS DE

sERVIçOS QUE OPEReV ruO VUr,ttCíplO.

neuróRro

O Projeto de Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e

fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por prestadoras de serviços que operem no

Município.

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

a presente a nálise:

eruÁlrsr tuRíolca

Art. 30. Compete aos Municípios:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;

ll - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber

Ç
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Rua Jurucê, 1301- Centro - CÉP 78820-000 - lâciara/MT * Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂuenn MUNIcIPAL DE JAcIARA

)q.

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de i-ei.

No que diz com a constitucionalidade do Projeto...de'Lei, verifica-se que a

iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, le ll da Constituição

Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuena MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

O presente Projeto de Lei pode iniciar-se no Legislativo, pois não se trata

de criação de cargos, empregos e funções públicas, e nem afeta ao regime jurídico dos

servidores públicos, assim como não trata de matéria orçamentária e tributária, não adentra as

regras do plano diretor e não toca na organização administrativa do Poder Exêcutivo.

Cumpre dizer que o Projeto de Leitambém pode se inserir no campo da

proteção ao meio ambiente, e por tal razão se lnsere no rol de matérias para a qual a

com petência é comum.

Em relêção ao interesse local do ente municipal, devemos observar a lição

de Alexandre de Moraes, que discorre que: "lnteresse locol refere-se oos interesses que

disserem respeito mois diretomente às necessídodes imediotos do município, mesmo que

acobem gerando reÍlexos no interesse regionol (Estodos) ou gerot (união)"1.

Na Constituição Federal o artigo 23, inciso Vl, estabelece como uma das

obrigações dos entes proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas

formas, sendo a referida matéria competência comum da União, dos Estados e dos Municípios.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

l- zelar pela guarda da Constituição, das leis e da5 instituiçôes democráticas e

conservar o patrimônio público;

ll - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência;

lll - proteger os documentos, as obras e ouÍos bens de valor histórico, artÍstico e

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arquêológicos;

lV - impedir a evasão, â destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros

bens de valor histórico, artístico ou cultural;

lin Constituição do Brasil lnterpretadâ e Lêgislação Constitucional. 9. ed., São Paulo: Atla5, 2013, p.74Ol
,|r[

Rua Jurucê, 1301- Centro-cEP 7882Go0o -lêciarê/MÍ - Fone: (66)3461-7350- Fax: (66)3461-7373 - Sitê
www.camârêjaciaía.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal (STF) lavrou acórdão em sede

de controle constitucional assentando que quanto à com ncia legislativa em matéria

tal legislação seja ha rmônicaa mblental, possui competência legiferante o município, desde

com a legislação federal que regule a matéria:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Ne 586.224/SP. O Município é competente para

legislar sobre o meio ambiente, juntamente com a União e o Estado-membro/DF, no

limite do seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a

disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, Vl, c/c o art. 30, I e ll, da

CF/88). Julgado em 5/3/2015, publicado no lnformativo ne 776.

Saliente-se que em caso semelhante,

considerado legal ao ser analisado pelo TJSP, vejamos:

E

tal estirpe foi

AçÃo DTRETA DE tNcoNSÍtructoNALtDAoE - LEI MUNICIPAL N.e 14.045, DE 23 DE

Acosro DE 2017, euE 'otspÕE soBRE A oBRIGAToRIEDAoE DA EMPRESA

COI.ICISSIOUÁRIN OU PERMISSIONÁRIA DE SERVIçO PÚBLICO DE DISTRIBUIçÃO DE

ENERGTA ELÉTR|cA ATENDER Às NoRMAs rÉcNtcAs APLICÁVEls À ocuPAÇÃo Do

rspaço púsltco E pRoMovER A RET|RAoA Dos Ftos tNUTlLlzÂDos Nos PosrES,

NOIIFICAR AS DEMAIS EMPRESAS QUE UTILIZAM OS POSTES COMO SUPORTE DE SEUS

CABEAMENTos, EM vtAs púBLlcAs oE RIBEIRÃo PREro' - usuRPAçÃo DE

coMpETÊNcta DA uNtÃo paRA LEGtSLAR soBRE ENERGIA (ART. 22, lNclso lv, DA cF)

- tNocoRRÊNcta -ATo NoRMATtvo MUNtctPAt QuE vERsA soBRE PoDER DE PoLÍctA

Rua Jurucê, 1301 - Centro - CÉP 78820-000 - laciarâ/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Sitê

www.câmaraiaciara.mt.gov.br

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

Vl - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Desta forma, a fiação excedente inegavelmente causa poluição visual,

além de causar perigo a pedestres e transeuntes, não deixando de constituir perigo e poluição

em geral, logo, verifica-se que o presente Projeto de Lei não avança nas competências dos

demais entes, pois a competência legislativa é comum.

3
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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)

ADM|N|STRATIVA - AçÃo JULGADA IMPRoCEDENTE". "ostentando o ente municioal

competência para editar normas sobre oolícia administrativa. oodendo disciolinar a

matéria no oue diz resoeito à oreservacão do interesse local. não há oue se Íalar em

usuroacão de comoetência orivativa da União oara legislar sobre energia (art 22' inciso

F em lo ue co

a obse latiz ad

de concessionária ou permissionária oue exolora servico oúblico de fornecimento de

d a

d . "A democ q rre do 180, inciso ll, da

Con somente se tat consequências

ifusos dos munícipes,

u à segurança da

ne 2001729-

lnconstitucionalidade Ne 70057521932, Íribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS'

Relator: ArmÍnio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 28/04/2014)'

Lo8o, como bem se observa do presente Projeto de Lei, o mesmo não

onera os cofres públicos, e não invade a esfera privativa de iniciativa de leis oriundas do Poder

Executivo,jáquenãocriacargos,empregosouíunçõesnoâmbitomunicipal,nemnoregime

Rua Jurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 -.,âciara/MÍ - Fone
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Além do mais, não se vislumbra nenhum vício dê iniciâtiva, podendo a

matéria do presente projeto iniciar-se no Poder Legislativo, nesse sentido:
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

jurídico de servidores, assim como não trata de matéria tributária, orçamentária e plano

diretor, e não invade as prerrogativas da organização administrativa do Poder Executivo'

Nesse sentido:

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de Programa municipal a ser dêsenvolvido

em logradouros públicos não invade esÍera de competência exclusiva do chefe do

offol l,l. 28-2-2012, 1l T, DJE de

,-/

tem

a ná lise.

E
á maiores óbices

Emrazãodoquantoarticuladoeseabstendo,obviamente'daapreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei, desde que observadas às recomendações expostas ao longo da fundamentação'

Rua Jurucê, 1301. - Centro - CEP 78820'000 - Jaciara
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Por fim, deve ser dito ainda, que o valor da multa disposto no coput do

artieo 3e do Proieto de Lei deve Ser retirado, cabendo ao regulamento a ser editado pelo Poder

Executivo municipal. o oue foi orevisto oelo artigo 49 do Proieto' determinar tal valor'

Na mesma esteira, o §2e do artigo 3e do Proieto de Lei' deverla ser

disposto como uma faculdade ou possibilidade e não como uma imoosicão. como está descrito

no artigo, iá oue é funcão do Poder Executivo destinar oara oual setor deverá ser remetido o

numerário aourado com o recolhimento de multas desta natureza'

coNcrusÃo



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

viabilidade ou não para aprovação do pro.leto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

técnico opinativo e analisa a viabilidade jurídica de determ inada

a quem incumbe opinar
n.l-r

consiste em um parecer

providência, ana lisa ndo a

não tem o poder deci

opinar e decidir. (CARVALH

ampla ju ridici

ama que coisas diversas são

a

Rua Jurucê, 1301- CêntÍo - CEP 78820-ooo -raciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: í66)3461-7373 - site

wuw.camârâ jaciara.mt.gov.br
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Jaclara/MT, 01 de abril de 2020.
t', \, r
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MICHET KANPES
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂunnA MUNICIPAL DE JACTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

coMrssÃo DE coNsrrrurcÃo.:usrrca e neoacÃo

Trata-se de Projeto de Lei que, consoante Parecer lurídico
acostado aos autos, encontra amparo legal, já que compete ao Município
legislar sobre assuntos de interesse local, bem como a matéria tratada
amolda-se no campo da proteção ao meio ambiente, e por isso mesmo/ se
insere no rol de matérias para a qual a competência legislativa é comum.

São as conclusões

VEREA
Presidente da

í RIGUES DE OUZA
tuição, Justiça e RedaçãoComis

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRÂ DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 13 DE ABRIL DE 2020.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - I acia ralMT * Fone: (66)3461-7350 - Fâx: {56)3461-7373 - Site

www.camaíajaciaíà.mt.gov.bÍ

W

PRoJETO LEr N.o 05, DE 12 DE MARçO DE 2O2O.
PODER LEGISLATIVO

RELATóRIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado,
que "Dispões obre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea
excedentes e sem uso, instalados por prestadoras de serviços que operem
no Município"

II - CONCLUSOES DO RELATOR

Tal projeto, de origem do Legislativo, não fere a

constitucionalidade formal, pois não se cria cargos, empregos e função,
tampouco afeta o regime jurídico dos servidores públicos, nem qualquer
matéria de iniciativa privativa do Executivo Municipal.

Assim, esta Comissão acatou as justificativas, após análise,
tendo este relator se manifestado no sentido de que presentes estão os
aspectos constitucional, legal e regimental; e no mérito reconhecido a
oportunidade e a conveniência da matéria
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courssÃo DE coNsrrrurcÃo.:usrrca e neoacÃo

III - DECISAO DA COMISSAO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data
infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa
à votação:
Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto,

.-12

VEREAD LEO MA 6nrcues DE ouzA
Presidente da Comissão de nstituição, lustiça e Redação

Com as conclusões do R r

VEREADOR TIA REIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
JACIARA(MT), 13 DE ABRIL DE 2020.

Rua.lurucê, 1301- Centro - cEP 78820-000 -JaciaÍa/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.camarajaciara.mt.gov.br

PRoJETO LEr N.o 05, DE 12 DE MARçO DE 2O2O.
PODER LEGISLATIVO

r

M
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PRoJETO LEr N.o 05, DE 12 DE MARçO DE 2O2O.
PODER LEGISLATIVO

VEREA

;
RIGUES DE OUZA

Presidente da Comissão de nstituição, lustiça e Redação

VEREADOR TIAG PEREIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Constituição, lustiça e Redação

PLENÁRIO TÉITX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 13 DE ABRIL DE 2O2O.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - lacia.ô/MT - Fone: (66)3461-7350 - Far: (66)3461-7373 - Site

www.camaraiaciara.mt.gov,br W

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão
unânime da Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após
a discussão e votação emite PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente
Projeto de Lei.

coMrssÃo pE coNsrrrurcÃo. JUsTrcA E REpAçÃo

PARECER:
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