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LEt N." r.939 DE l7 DE MARÇO DE 2020

"CONCEDE TRATAMENTO-PR^IORITÁRIO NOS PROCESSOSADMrNrsrRArrvos 
--EM_ 

rRÂúiis 
-;õü'T .i*^r,ro*

PERANTE A PREFETTURA rr,rurirõrpli-pini"r"rsoo,coM ,DADE rcuAL orl sup-En,oii i?ãiõrs.stiiA) ANos EDA ourRAs pnovtoÊNcrl.s,

O PRE}'EITO MUNICIPAL DE JACIARÁ, ESTADO DE MATO CROSSO, ABDUT,JABAR CALVTN MOHAMMAD,
;:::i::i::"fitSl;i':-."".,:['L:* 'onr"'iau' 
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Art' t'' - Fica concedido- lratamento prioritário aos procedimentos administra{vos em trâmitê e./ou a
fflfi::rtff:::T.lYjjJ''*' de raciara-Mr, ern;;"'F,s#'ff;'rane ou inrervenienre pes$a com idadc igual ou

Parágrafo único - o tratamento prioritário a que alude o caplt do presente anigo refere-se á prática deff:il.::HH:ffi:;:.';i'3:ffji:,',J:l'Jr"'i"rl, *"i"'*' ãi,i.id',,*", pubricação de despac|:o na imprensa oÍiciar,

Art' 2"' - o interessado na obtenção desse beneflcio. iunrando.prova de sua idade. deve requeÍê-rojunto a
;,TJilãH'i",I'lTtÍi#,á,1"""0'a' 'à'i'i";"'ài;;ili".I i,,.u decidir o procedim.nro, qu" determinará as

Art' 3o' - concedida a prioridade, esta nâo cessará com a mortê do beneÍiciário, cstendendo-se cm favordo cônjugc supérstite, companheiro ou companhcka com unla" ..iar"l, ,ui* ac 60 (sessenra) anos d, idade_

Art' 4"' Esta Lei cntra em vigor na data de sua pubricaçâo, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM T7 DE MARÇO DE 2020.
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FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: 25.01/2020 TIPO: PROTOCOLO

DATA CADASTRO: 18t02t2020 14:12 RESPONSÁVEL: PROTOCOLO/CMJ SERVTDOR(A): SlDtNEt

PRAZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

INTERESSADO: CÂMARA I\4UNICIPAL DE JACIARA TELEFONE: 3461-7350

NATUREZA:
PROJETO DE LEI

ASSUNTO:
"CONCEDE TRATAI\,4ENTO PRIORITÁRIO NOS PROCESSOS AoMINISTRATIVoS EM TRÂI,ITE E/oU A TRAMITAR PERANTE A
PREFEITURA MUNICIPAL PARA PESSOAS COI,4 IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANoS E DÁ oUTRAS PRoVID

VOLUMES
1

PÁGINAS
1

DOCUMENTOS: PL 02- 17 l02l2O2A

Tramitação do processo:
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::. - Oriqem oor Trâmiteunqem

CIVJ PROTOCOLO SIDINEI ISIOZ/2O20
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Setor de
Destino

Recebido
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ASSESSORIA
PARTAM ENTAR

Ór9ão
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Destino

cMl

Recebido Data
Recebimento O bservações

Não 00/00/0000
00:00

E Ver Obs:

consulte o Andamento do processo em: http://www.camarajaciara.mt.gov.brlprotocolo/consulta/
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FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO:25-0'112020 T|PO: PROTOCOLO

DATA CADASTRO: 18t02t2020 14112 RESPONSÁVEL: PROTOCOLOiCÀ4J SERVTDOR(A): StDtNEt

PRAZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

INTERESSADO: CÂN/ARA N,IUNICIPAL DE JACIARA TELEFONE: 3461-7350

NATUREZA:
PROJETO DE LEI

ASSIJNTO:
,CONCEDE TRATAI\.4ENTO PRIORITÀRIO NOS PROCESSOS ADIVINISTRATIVOS EM TRÂI,IITE EiOU A TRAMIIAR PERANTE A
PREFEITURA I\,,IUNICIPAL PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA)ANOS E DÁ OUTRÂS PROVID

VOLUMES:
1

PÁGINAS:
1

JACIABA

Tramitação do processo:
óroão -;-'-- Setor de Tramitado Data
:-. Orioem oor Trâmiteuflgem

CMJ PROTOCOLO SIDINEI !8/O2I2O2O
74:!2

Setor de
Destlno

Recebido
por

ASSESSORIA
PARLAMENTAR

PROTOGOI.O

Data
Recebimento Observações

Org ão
de
Destino

CM-]

Recebido

Não E Ver Obs:

' Consulte o Andamento do processo em: http://www.camarajaciãra.mt.gov.br/protocolo/consulta/
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N' O2,DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Gabinete da Presidência
Jaciara(MT), l7 de fevereiro de 2020

VER. V E IiI SI DE LIVEIRA
PITESIDENTE

A iniciativa da eraboração desse projeto visa garantir o atendimento prioritário
para os cidadãos que está na terceira idade nos p.o""rró, administrativos urri;.;;;'j;
ocorre perante o Poder Judiciário.

. Os integrantes da terceira idade, por tudo que já frzeram em prol de nossa
sociedade, merecem total atenção de todos nós, principalme"nte do poder prl'utico, vlsanJo
garantir seus direitos.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres vereadores para aprovação do projeto.

CMJ
Ft-s

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óól 34ól-7350
E-moil: contoto@comoroiocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt,govbí
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N" 02, DE I7 DE FEVEREIRO DE 2020.

"coNCEDE TRATAMENTo pRronrrÁruo
NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM
rnÁutre E/ou A TRAMITAR pERANTE
A PREFEITURA MUNICIPAL PARA
PESSOAS COM IDADE IGUAL OU
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS E DA
ourRAs pnovtoÊNcras,'.

Gabinete da Presidênc ia
Jaciara(M'f). I7 de levereiro de 2020

VER. VAN s A OL IIITA
ITESIDENTE

Art. I". - Fica concedido tratamento prioritário aos procedimentos
administrativos em trâmite e/ou a tramitar na prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em que
ligure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenra) anos.

. Parágrafo único - O tratamento priori!ário a que alude o caput do presente
artigo refere-se à prática de todos e quaisquer atos ou diligências procedimentais, inclusive
distribuiçào, publicação de despacho na imprensa oficial, intimaçôes e procedimentos
admin istrativos.

ArÍ. 2o. - O interessado na obtenção desse beneficio, juntando prova de sua
idade, deve requerê-lo junto a secretaria de Finanças ou à autoridade aáministrativa
competente para decidir o procedimento, que determinará as providências a serem
cumpridas.

Art. 3'. - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do
beneficiário, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira
com união estrivel, maior de 60 (sessenta) anos de idade.

4fi. 4". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
d isposiçôes em contrário.

Ruo Jurucê, I 30'l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó1-7350
E-moil: contoto@comoroiocioro,mt.govbÍ - www.comoroiocioÍo.mf,govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuann MUNrctpAL DE JAcTARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7!4, de 15 de outubro de 9g)

PARECER JURíotco oo7 lzozo.

OLI OZ Ji2D

rh A Situ,

PROJETO DE LEI N9 O2l2020, CONCEDE TRATAMENTO

pnroRtrÁnto Nos pRocEssos ADMtNtsrRATtvos EM

TRÂMITE E/oU A TRAMITAR PERANTE A PREFEITURA

MUNICIPAL PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL OU

supERroR A 60 (sEssENTA) ANos E DÁ ourRAS

pnovtoÊr.rcras.

O Projeto de Lei dispõe sobre concessão de tratamento prioritário nos

processos administrativos em trâmite e/ou a tramitar perante a prefeitura Municipal para

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e dá outras providências.

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

a presente aná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

eruÁlrsr tuníorce

Em relação à 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 e a suplementar a

legislação federal no que couber.

Art.30. Comoete,los Mun c, o5:

I\

1

tl
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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)

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

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

Na ordem federal, existe ainda o Estatuto do ldoso, Lei ns 10.741/2003,

que em seu aftigo 77, §3e estabelece o direito à prioridade no tratamento dos processos.junto

à administração pública, vejamos:

Art.7l.. E assegurada priorldade na tramitação dos processos e procedimentos e na

execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente

pessoa com idade igual ou superior a 60 (ses5enta)anos, em qualquer instância.

(.)

§ 3e A prioridade se estende aos pÍocessos e procedimentos na Administração pública,

empresas prestadoras de serviços públicos e instituiçôes financeiras, ao atendimento

preferencial junto à Defenso.ia Publica da União, dos Estados e do Distrito tederal em

relação aos Serviços de Assistência Judiciária.

Desta maneira, verifica-se que o objeto do presente pro.jeto de Lei se

insere na definição de interesse local, pois além de veicular matéria de relevância para o

Município, não atrelada as competências privativas da união larÍigo 22 da constituição

Federal), estabelece na esfera legislativa local, as garantiês de tratamento prioritário aos

procedimentos administrativos em trâmite ou a tramitar na prefeitura municipal em que figure

como parte pessoa com mais de sessenta anos de idade, o que já é reconhecido em âmbito

federal, caracterizando o exercício da competência suplementar prevista no artigo 30, ll da Lei

Maior.

Por sua vez, no que diz respeito à iniciativa, não há qualquer limitação

constitucional à propositura de projeto de lei por vereador versando sobre a matéria em foco,

já que os dispositivos constitucionais não apontam para a reserva de iniciativa para o objeto do

presente projeto, conforme se observa da redação do artigo 6L e seus parágrafos da

Constituição Federa l.

tl\
2

tCM,J
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www.(amaíaIãcr.rrd b

ix: {66i3461-7373 - Site



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98!

Art. 61. A lniciativa das eis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou

Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao

Presidente da Repúblca, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunãi5 Superiores, ao

Procu rador-Gera I da Repúb ica e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituição.

§ 1e São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

| 'fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

ll- disponham sobrei

a) criação de cargos, funçôes ou empregos públicos na administração direta e autárquica

ou aumento de sua remuneração;

b) organização administÍativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços

públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,

estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria pública da União, bem como

normas gerais para a organização do Ministerio Público e da Defensoria pública dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o

disposto no art.84, Vl;

f) militares das Forças Armadas, seu regime juridico, provimento de cargos, promoções,

estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva

§ 29 A iniciativa popular pode ser exercrda pela apresentação à Câmara dos Deputados

de projeto de lei subscrito por, no mÍnimo, um por cento do eleitorado nacional,

distribuÍdo pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento

dos eleitores de cada um deles.

Logo, verifica-se que não há qualquer óbice ao presente pro.ieto de Lei,

pois o mesmo visa garantir, através da legislação local, os direitos de tratamento prioritário aos

idosos.

h\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnane MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Portanto, verifica-se que o Projeto de Lei é legal e amplia, nos interesses

locais do município, a proteção e a garantia de direitos aos idosos, suplementando ainda a

legislação federal sobre o tema.

coNctusAo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

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

de Lei.

No que tange ao merito, 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 projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

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

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla.juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

E o parecer

Jaciara/MT, 04 d

hNdüü
oAB/MT 14.18s

Rua JuÍucê, 13()1 - cenrru (EP 78220

CMJ
Fts

x: (66)3461-7371 - Sitê
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É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado' que
,,concede tratamento prioritário nos processog administrativos em trâmite e/ou a

tr"rii"ip"r"nte a prefeiturá Municipai de Jaciara para pessoas com idade igual ou

iuperior ã 60 (sessenta) anos, e dá outras providências"

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

RELATORIO

t- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

il - coNcLUS ÔES DO RELATOR

São as conclusÔes

VE EADOR LEOMA oDRIGUES DE OUZA

Presidente da Comissáo Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACIARA(MT),09 DE MARÇO DE 2020.

R,ralLruré 1J0l -!enIro (EP /8820 OOO - Jà'r"ralMT lone: {6ó)Jdb1 7350-Fax: {66)J46I Z:l:- Su"

www.cama rajacra ra mt.gov br

Trata.SedeProjetodeLeique,consoanteParecerJurídicoacostadoaos
autos, ,,se insere na definição de interesse social, pois além de veicular matéria de

Lfàuãn.i, para o Municípioi...) estaUelece na esfera legislativa. local, as garantias de

tratamento'prioritário aos pràcádimentos administrativos em trâmite ou a tramitar na

prefeitura municiPal (...)"

Assim,estaComissãoacatouasjustificativas'apósanálise'tendoeste
relator se manifestado no sentido de que presentes estão os aspectos constitucional'

i"gli" i"giÁ".tal; e no mérito reconhecido a oportunidade e a conveniência da matéria

FY:L
RUB W'
----'-'é--

COMISSÂO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO LEI N.O 02, DE 17 DE FEVEREIRO OE2O2O.

PODER LEGISLATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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 votaçáo:
Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto,

VERE o RRO GUES DE OUZA
Presidente da Comissão de C ituição, Justiça e Redaçáo

Com as conclusões do Relator

VEREADOR CHARLE DO JORGE OE SOUZA
eC stituição, Justiça e Redaçâo

VEREADOR TIAG EIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de onstituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), 09 DE MARçO DE2020.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO LEI N.O 02, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
PODER LEGISLATIVO

Secretário da Comissão

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

www.camàÍajaciara.mt.gov,br 
Willnue*l



ESTADO DE MATO GROSSO

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

corurssÃo DE CONSTITUI Ão, JUSTIÇA e neolcÃo

PROJETO LEI N.O 02, DE 17 DE FEVEREIRO OÉ'2020'

PODER LEGISLATIVO

VEREA LE M

Presidente da Comissão de c stitu

pleuÁnto rÉux pERetm DE ALMEIDA 'tÚt'ttoR
JACTARA(MT), 09 DE MARçO DE 2020.

rcuÊs oe ouzl
ição, Justiça e Redaçáo

VEREADO LES FER ANDO JORGE DE SOUZA

Secretário da Coml stituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIA EIRA DOS SANTOS

Membro da Comissão de onstituição, Justiça e Redaçáo

Rua Jurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000

www.camaaaiaciara.mt gov.br

taciar-a/tur - çone: (S6)1461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

CMJ tn
rts l*.
nue ff

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno' e diante da decisão unânime

da Comissão quanto a 
"ài*"iao 

do rãlatório apresentado' e após a discussão e

;õã;;ir. itÁnecen-ÊÀvônÁveu a matéria do presente Projeto de Lei'
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