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"DISPÕE soBRE A oBRIGAToRIEDADE Do uso

oo lÂrrlpeoes DE LED (DIoDo EMlssoR DE LUz)

NA REDE DE ILUMINÀÇÂO PÚBLICA EM NOVOS

I,OTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS

ruonruÁntos xo nluxlcirto DE JAcIARA'"

t p^

Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMÀD no uso de suas

atribuições legais,

Faz Saber que A Câmara Municipal de vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Art.l".Ficainstituídaaobrigatoriedadedequeosnovosloteamentose

empreendimentos imobiliri,rios no Município de Jaciara utitizem lâmpadas de LED (diodo

emissor de luz) na rede de iluminação pública.

Panigrafo único. Por rede de iluminação pública compreendem-se os equipamentos e

aparelhos utilizados paru realizar a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos,

incluindo praças, parques, jardins, monumentos e assemelltados'

Art. 2". O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em um pÍazo de 60 (sessenta)

dias após sua publicação.

Aí.3". Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação'
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecido§ por Lei

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n's 7L4, de 15 de outubro de 98)

Mensagem ao Projeto de Lei nc 30, de 05 de a8osto de 2019

Excelentíssimos senhores Vereadores,

Jaciara(MT),05 de agosto de 2019'

CHA RGE DE SOUZA

VER OR

Rua.turucê,1301-Centío-cEP7tr2g{oo-JaciaraTNlT-Fone:(56)3461-7350-Fat:(66)3461'7373-Site
www.camaÍajaciaía mt.gov.bÍ
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Com a presente justificativa' de acordo com as normas

regimentais, submete-se à apreciação e deliberação do Plenário desta Colenda Casa de Leis' o

incluso pro.jeto de lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de tED (diodo

emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos

imobiliários no Município de Jaciara"'

Nos dias atuâis, é cada vez mais comum o uso da tecnologia de

diodosemissoresdeluzemdiversosequipamentoseletrônicos'comotelevisores'semáforos'

telefones celulares e até mesmo para a iluminação de ambientes'

A substituição das lâmpadas convencionais pela iluminação LED é

uma forte tendência, em virtude das vantagens relacionadas a durabilidade e consumo de

energia. lsto porque a energia consumida pelo LED é revertida em iluminação e não em calor'

evitando-se assim o desperdício de energia'

A iluminação LED não emite radiação IV/UV, o que evita danos à

pele, plantas e também objetos ou produtos expostos como roupas' calçados' móveis'

decorações e obras de arte.

Como o LED não possui em sua composição metais pesados como

chumboemercúrio,nãohánecessidadedeumdescarteespecialcomoaslâmpadas

fluorescentes.

Diante do exposto e do indiscutível alcance contido na presente

proposta,solicita.seaosNobresParesdestaCasaLegislativaoapoionecessárioparasua

a provação.

úIvrJ



i

; J4crÀrÀ
iI E

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (tei n'e 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.9 30, DE 05 DE AGOSTO DE 2019'

Dispôe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo

emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos loteamentos e

empreendimentos imobiliários no Município de Jaciara'

oPresidentedaCâmaradeVereadoresdoMunicípiodeJaciara,Estado

de Mato Grosso,

FAZ SABER que o Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a

seguinte Lei

Art. 1s. Fica instituída a obrigatoriedade de que os novos loteamentos e

empreendimentos imobiliários no Município de Jaciara utilizem lâmpadas de LED (diodo

emissor de luz) na rede de iluminação pública'

Parágrafo único' Por rede de iluminação pública compreende-se os

equipamentos e aparelhos utilizados para realizar a iluminação de vias' logradouros e demais

bens públicos, incluindo praças, parques' jardins' monumentos e assemelhados

Art.2e' O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em um prazo de

60 (sessenta) dias após sua publicação'

Jaciara(MT), 05 de agosto de 2019.

CHARLES ORGE DE SOUZA

VERE

l* trru.a, 1301- CentÍo - CEP 78820-000

www.camarajaciàía mt gov br

r".i.rÀ7nrl - r-"'lo6)3461'7350 - Fax: (66)3461-7373 - site

FLS

AND

RLIE

Art.3e. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação'

AUTOR



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PARECER JURíDtC O 067 l 2OL9.
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O Projeto de Lei dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de

LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos loteamentos e

empreendimentos imobiliários no Município de laciara.

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

a presente aná lise:

nruÁlrsr runÍotca

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

iniclativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, I da Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municipios:

I - legislar sobre assuntos de interessê local;

Ruã Jurucê, 1301- Centro -cEP 78820-0OO - Jacrara/MT - Fone: (66)3461 7350- Fax:(66)3461'7373 -Site
www.càmarâjâciaÍa.mt.gov.br

pRoJETo DE LEr Ne o3o/2or9, DtspôE soBRE A

oBRTGAToRTEDADE Do uso DE úMpADAs DE LED (DroDo

EMtssoR DE LUz) NA REDE DE TLUMtNAçÃo púgLtce eu ruovos

LoTEAMENToS E EMpREENDtMENToS tMoBtLtÁRtos No

MUNtcÍPto DE JActARA.
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a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNTcTPAL DE JAcTARA
Paf ácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

O prêsente 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 Executivo.

Além do mais, não se vislumbra nenhum gasto que possa recair sobre os

cofres públicos, já que o projeto não causa impacto imediato nas finanças públicas.

Ressalta-se ainda, que quando do momento de iniciar um novo

empreendimento de loteamento, a obrigatoriedade de utilização de lámpadas de LED trará

economia ao longo prazo, em virtude de que a sua vida útil é maior do que os outros tipos de

lâmpadas e por não trazer malefícios ao meio ambiente.

Logo, como bem se observa do presente Pro.ieto de Lei, o mesmo não

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

Executivo, já que não cria cargos, empregos ou funções no âmbito municipal, nem no regime

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.

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa muniçipal a s€r desenvolvido

êm logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do chefe do

Poder Executivo. ISTF - RE 290.549 AgR, rel. min. Oias TofÍoli, i. 28-2-2012, 1! T, DJE de

29.3-2OL2.).
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Cumpre dizer que o Projeto de Lei não atinge seus efeitos sobre os

loteamentos que já estão em funcionamento, apenas se refere aos novos, que forem sendo

implantados futuramente no Município.

Nesse sentido:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em análise

coruclusÃo

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 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 regime ntais 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

provldência, 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).

É o pa recer.

Jaciara/MT, 16 de agostoJe 2019.

\,§NV*rru
MICHET KAPPTS

oAB/Mr 14.18s

Rua Jurucê, 1301- Centro - cEP 78820-000 -lâciara/MT - Fone; 166)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.camaraiaciâra.mt.8ov.br
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E ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMISsÃo oe con TITUICAO, J USTICA E REDacÃo

PROJETO LEI N,O 30, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado,
que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de LED (Diodo Emissor de Luz) na

rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos
imobiliários no Município de laciara

II - CONCLUSõES DO RELATOR

matéria do Projeto de Lei ora analisado, vem ao

da Economicidade e da Eficiência, corolários da
Verifica -se que a

encontro do PrincíPio
Administração Pública.

A tecnologia de LED é superior as comumente usadas, visto que, alem

de ter uma luminosidade maior, tem a durabilidade superior e possuem um

consumo de energia menor.

consoante Parecer Jurídico acostado, o presente Projeto não onera os

cofres públicos e não invade a esfera prlvativa de iniciativa de leis ordinárias

do Poder Executivo.

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL, pela

constitucionalidade, legalidade e regimentalldade, sendo a matéria oportuna

e conveniente a Sua aprovação, devéndo portanto ser apreciada pelo Plenário'

São as conclusões

v L R RODRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da C ssão de Consti tuição, lustiça e Reda çao

PLENÁRIO DAS DELIBERAçÕES
JACTARA(MT), 22 DE AGOSTO DE 2019.

Rua Jurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jaciâra/MT - Fone: (66)3461-7350 - tax: (66)3461-7373 - Site:

www,camarajaciara.mt.gov.br 
Wa
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RELATóRIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PRO]ETO LEI N,O 30, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREA OR LE DRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comiss de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusôes:

VEREADOR TIAG PEREIRA DOS SANTOS
de Constituição, Justiça e RedaçãoMembro Suplente da Comissã

PLENÁRIO DAS DELIBERAçõES
JACTARA(MT),22DÉ AGOSTO DE 2019.

rrr - DEcrsÃo ol coMrssÃo

A Comissão de constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infra,
após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passam à

votação:

Pela Ordem:

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

Rua Jurúcê, 1301 - Centro - CEP 78820-OOO -.laciaÍa/MÍ - Fonei (56)

www.camarajaciara.mt.gov.bí üí4lJ
3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMISsÃo oe coru ITUICAO, J USTICA E RE acÃo

PROJETO LEI N.O 30, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

plenÁnro DAs DELTBERAçoEs
JACTARA(MT),22D8 AGOSTO DE 2019.

VEREADO LEO RR IGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de nst ituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO P REIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissão Constituição, lustiça e Redação

Rua .lurúcê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - lacia.a/MT - Fone: {66)3461-7350 - rax: (66)3461-7373 - site;--.-------
www.camaÍaja(iãra.mt.8ov.br \ÇÍVrJ ,,.t I
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PARECER:

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

unânime da comissão quanto a aprovação do re-latório apresentado, e após a

discussão e votação emite PARÊCER FAVORÁVEL à matéria do presente

Projeto de Lei.


