
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO Gópn

LEI N'. I.926 DE I7 DE DEZEMBRO DE 20I9.

*DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE

PESSoAS com oertctÊttctA EM

CORRIDA DE RUA REALIZADAS

JACIARA."

DE rNScRrÇÃo

coMPETrÇóES

No nltuHtcÍpro

Ás

DE

DE

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais.

Faz Saber que A Cânrâra Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Árt, l'. Esta Lci dispõe sobre a gratuidade de inscrição ás pessors com deficiência em competições de corrida

de rua realizadas no município de Jaciara,

Art.2". Considera-se para fins desta Lei:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza fisica, mentâ|, intelectual

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena na

sociedade em igualdade de condições com as dernais pessoas;

Íl - acompanhante: aquele que aconrpanha a pessoâ com deficiência em corrida de rua, podendo ou não

desempenhar as funções de atendente pessoal ou guia;

Ill - entidade promovedora: toda pessoa fisica ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pela

organização e realização da competição de corrida de rua;

lV - competições de corrida de rua: toda prova campeonato ou competição de arletismo em que os

courpetidoros coÍrem por vias públicas da cidade para definição dos vencedores, distribuição de premiação e

eventual elaboraçâo de ranking, conforme critérios definidos pela entidade promovedora ou pelas federações

desportivas legalmente reconhecidas.

Art.3', Em cada competiçâo de conida de rua a ser realizada na cidarje de Jaciara, a entidade promovedora

deverá destinar gratuidade ás pessoas com deficiência ao menos l0o/o (dez por cento) do número total de

inscrições disponiveis.

Panágrafo único. Quando a pessoâ com deficiência necessitar de acompanhamento, ao seu acompanhante

também se aplica o dileito ao beneficio previsto no caput deste aÍigo.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 40. Nâo havendo interessad os em quantidade que alcance o número total de inscriçôes disponibilizadas na

Art' 6"' As entidades promovedoras de competições de conida de rua incrntivarão a participação das pessoas

com deficiência e darão an:pla publicidade ao número de inscrigões gratuitâs disponibilizadas, permitindo a

integração entre os paíicipantes.

Art' 7"' O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeita a entidade promovedora da competição de rua á

multa no valor de R$ I .000,00 a R$ 5.000,00, conforrne regulamento a ser.expedido pelo poder Executivo.

Âr1.8". Esta Lei entrâ €m vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM I7 DE DEZEMBRO DE 20I9

ABDULJ BA OI+AMMAD
PREFEITO M 201'l a2020.

RONIEVON SILVA
Secretário Mlnicipal de Adminis nanças / Portaria n".0212018

ESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

gistradâ e publicaCa de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei
unicipal. Data Supra
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.forma do art 3o desta Lei, a entidade promovedora poderá destinar as vagas remanescentes aos dêmais
competidores, sem extensão do beneficio da gratuidade.

Art' 5'. A gratuidade prevista no art. 30 desta Lei será concedida no momento da inscrição mediante
apresentaçeo de cópia de laudo médico ou de qualquer outro documento que comprove a condição de pessoa

com deficiência.

;.T

FI,b

4

u)
FF
}|F7

It
E!r

E
Bp
!tt
:t
b

- 2017 a ?020

§



30110t2019

clÍÂnÂ guitctPÂr 0t

JAGIARA
P00t I ttGtst ÁT tv0

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NúMERo:5í6-01/20í9

OATA CADASTRO: 29t1Ot2O1g t3:45

PRÂZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

Protocoloweb - Sistema de Acompanhamento processual _ Cámara Municlpal de Jaciara

PROTOGOI.O
tEltflt I tfinttx iltilm n0EESUÀ1

TIPO: PROTOCOLO

RESPONSÁVEL:PROTOCOLO/CMJ SERVTDOR(A);StDtNEl

INTERESSAOO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

NATUREZA:
PROJETO OE LEI

ASSUNTO:
,DISPÓE 

SOBRE A GRATUIDADE DE INSCRI
REALIZÂDAS NO i,IUNICiPIO DE JACIARA,'

VOLUMES:
1

PAGINAS:
4

DOCUMENToS: pL 46-2gt lot2otg

TELEFONE:3461-7350

ÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM COMPETIÇÔES DE CORRIDA DE RUA

Tramitação do processo:
Óroão ^de Setor de Tramitado Data
origem urlgem Por Trâmite

cMJ PROTOCOLO STDINEI z9/t0/20L9
L3:45

Recebido Rjj3o,-"n,o observações

Orgão
de
Destino

CM]

Setor de
Destino

ASSESSORIA
PARLAITlENTAR

Recebido
por

Não 00/00/0000
00:00 E Ver Obs:

consurte o Andamento do processo em: httpr//www.camarâjaciara.mt,gov.brlprotocoro/consurta/

Gerado em: 30/70/2019 t3:42 Servidor: Sidinei I Setor: PROTOCOLO | órgão: CMJ

RUB

CMJ
FLS

httpsr//www.camarajaciarê.mt.gov. br/protocolo/processos/consLl ltar/
1t1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Senhor Presid ente

Nobres Vereadores,

JUSTIFICATIVA

A prática de esportes, além de constituir um importante hábito para a
saúde das pessoas, também configura uma atividade extremamente relevante
no âmbito social, uma vez que envolve o lazer, a disciplina, a educação e o
entretenimento.

Dentre as diversas modalidades esportivas praticadas em Jaciara, a

corrida de rua vem ganhando cada vez mais adeptos nos últimos anos,
gerando um aumento exponencial no número de competiçÕes realizadas,

assim como no número de atletas participantes.

Esse crescimento se revela extremamente positivo, pois movimenta

a economia local e fomenta o turismo ao atrair eventuais competidores de

outras localidades. Ademais, a realização desses eventos permite a integração

dos atletas, gerando um circulo virtuoso de atividades desportivas em grupo.

Ocorre que, a despeito do recente aumento de praticantes dessa

modalidade, percebe-se que o número de pessoas com deficiência que

participam desses eventos desportivos ainda é pequeno. lnfelizmente, as

pessoas com deficiência em nosso paÍs e em nosso município ainda não estão

totalmente integradas e se encontram impossibilitadas de realizar inúmeras

atividades diárias em decorrência de barreiras Íísicas ou de dificuldades

socioeconômicas.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Diante desse problema, propôe-se que a garantia de gratuidade do

valor da inscrição pode representar um fator relevante de incentivo à

participação de pessoas com deficiência em tais eventos esportivos, de modo
que possam competir e se integrar com os demais a etas sem ônus financeiro.

Vale ressaltar que a prática de esportes é igualmente importante

para as pessoas com deficiência, pois, a par de todos os benefícios físicos já

conhecidos, o desporto ainda constitui um fator de desenvolvimento e

integração do ser humano.

Por tais razÕes, apresento o presente projeto de lei, que dispõe

sobre a gratuidade de inscriçáo às pessoas com deficiência em competiçÕes de

corridas de rua realizadas no município de Jaciara.

Sala das SessÕes, em 28 de outubro de 2019

v*M;?EoliÀFàro*,,*,
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI

Dispoe sobre a gratuidade de
inscrição às pessoas com deficiência
em competições de corrida de rua
realizadas no municÍpio de Jaciara.

O PREFEITO DE JACIARA,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 10 Esta Lei dispÕe sobre a gratuidade de inscrição às pessoas
com deficiência em competições de corrida de rua realizadas Ão município de
Jaciara.

Art. 20 Considera-se para fins desta Lei:
l- pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena na sociedáde
em igualdade de condições com as demais pessoas;

ll - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com
deficiência em corrida de rua, podendo ou não desempenhar as funçôes de
atendente pessoal ou guia;

lll - entidade promovedora: toda pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável pela organização e realizaçào da competição
de corrida de rua;

IV - competiçÕes de corrida de rua: toda prova, campeonato ou
competição de atletismo em que os competidores correm por vias públicas da
cidade para definição dos vencedores, distribuição de premiação e eventual
elaboração de ranking, conforme critérios definidos pela entidadô promovedora
ou pelas federaçÕes desportivas legalmente reconhecidas.

Art. 30 Em cada competiçâo de corrida de rua a ser realizada na
cidade de Jaciara, a entidade promovedora deverá destinar gratuitamente às
pessoas com deficiência ao menos 10o/o (dez por cento) do número total de
inscriçôes disponíveis.

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Parágrafo único. Quando a pessoa com deÍiciência necessitar de
acompanhamento, ao seu acompanhante também se aplica o direito ao
benefício previsto no caput deste artigo.

Art. 40 Náo havendo interessados em quantidade que alcance o
número total de inscriçÕes disponibilizadas na forma do art. 30 desta Lei, a
entidade promovedora poderá destinar as vagas remanescentes aos demais
competidores, sem extensão do benefício da gratuidade.

Art. 60 As entidades promovedoras de competiçÕes de corrida de rua
incentivarão a participação das pessoas com deficiência e darão ampla
publicidade ao número de inscriçÕes gratuitas disponibilizadas, permitindo a
integraçâo entre os participantes.

Art. 70 O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeita a entidade
promovedora da competição de rua à multa no valor de R$ 1.000,00 a R$
5.000,00, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

Art. Bo Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2019.
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Art. 5o A gratuidade prevista no aÍ. 30 desta Lei será concedida no
momento da inscriçâo mediante apresentação de cópia de laudo médico ou de
qualquer outro documento que comprove a condição de pessoa com
deficiência.

Vereadora EDILAINE MARTINS



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuaRR MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)
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ffi14 Lla.o tq PRoJETo DE LEI N9 046/2019, DISPÕE SoBRE A

GRATUTDADE DE rNscRrçÃo Às pEssoAS coM

DEFrcrÊNcrA EM coMpETrÇôES DE coRRtoA DE RUA

REALTZADAS No MUNrcÍpro DE JACIARA.

O Projêto de Lei dispõe sobre o acesso gratuito às inscrições de

competições de corrida de rua realizadas no município de Jaciara por pessoas com deficiência.

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

a prese nte a ná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

eruÁlrsr.luníorcn

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, lda constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de inteÍesse local;
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E ESTADO DE MATO GROSSO

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

O presente Projeto de Lei visa assegurar às pessoas com deficiência o

direito de acesso gratuito às inscrição em competições de corrida de rua realizadas no

Município de Jaciara/MT.

O presente projeto pretende ampliar a rede de proteção pública

destinada às pessoas com deÍiciência, iá previsto na ordem federal pela Lei ne 13.146/2015,

que em seu capítulo lx disciplina sobre o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.

Logo, veriÍjca-se que o projeto de Lei é legal e amplia, nos interesses

locais do município, a proteção e a garantia de direitos às pessoas com deficiência.

Por fim, o projeto prevê em seu artigo 7e a cominação de multa para o

caso de descumprimento, sendo que futuro regulamento a ser expedido pelo poder Executivo

regulamentará a gradação das infrações, a destinação das multas e os demais requisitos a

tornarem efetiva e proteção prevista pelo presente proieto de Lei.

coNcrusÃo

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 projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

Ruâ iurucê, 1301. - Centro - CEP 78820-000 - lacrara/M
www.càmàrôjaciôra.mt.gov.br
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Portanto, não há óbices quanto à legalidade do pro.ieto de Lei em análise.

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.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂvrnnn MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

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

laciara/MT,09 de dezembro de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçâo

JACIAR4,(MT), TO DE DEZEMBRO DE 2019.

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-lvll - Fone: (óó) 34ó 1 -7350

E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbÍ - www.comoroiocioro,mf.govbr
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.'46, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO

I _ EXPOSICÃO DA MATERIA EM EXAME

EsubmetidoàsComissÔesoProjetodeLeiacimaespecificado.quedispõe
sobre a gratuidade de irrscrição ás pessoas com deficiência em competições de corrida de

rua realizadas no município de Jaciara.

II _ CONCLUSOES DO RELATOR

Projeto de extrema importância social, vez que garante às pessoas com

dehciência acesso gratuito a eventos do espo(e de corrida em âlnbito municipal.

Pessoascomnecessidadesespeciais'muitasvezesgastamvaloresabsurdos
com medicamentos e acabam ficando sem recursos financeiros para participarem de

eventoscomoesseaquealudeopresenteProjetodeLei.Estamosaquidiantedeuma
importante ação de inclusão das pessoas com deficiência na vida em sociedade.

Sào as conc lusôes



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.'46, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

rrr - DECrsÃo na cotrrssÃo

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,

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Com as conclusões do Relator

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA
Secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

JACIARA(MT), l0 DE DEZEMBRO DE 2019.

I
CMJ

RUB
F[s

Ruo Jurucê, l30l - Cenlro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lúT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbÍ - www.comorojocioro.mt.govbr

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.'46, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

PAREC EI{:

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão unânime da

Comissào quanro a aprovação do relatório apresentado, e após a discussâo e votação emite

PARECER FAVORÁVEL a matériâ do presente Projeto de Lei.

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR CHARLES FERNANOO JORGE DE SOUZA
Secretário da Comissão de Constituição. Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

JACIARA(MT), IO DE DEZEMBRO DE 20I9.
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