
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N'. I.890 DE 13 DE MAIO DE 2019.

E

*REGULAMENTA O INCISO III DO ARTIGO 84

DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS

PRO}IDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD' no uso de suas

atribuiçôes legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei

Art. 1., os bens públicos municipais serão identificados pelas cores da bandeira, pelo brasão e

hino oficial do Município de Jaciara, previstos no art' lo, § 2o da Lei Orgânica Municipal' sendo

proibido o uso de logomarcas, slogans ou quaisquer outros símbolos que associem' de qualquer

forma,afiguradogestorpúblicooudeperiodosadministrativosdeterminadosnosreferidosbens'

Art.3..Apublicidadedosatos,programas'obras,serviçosecampanhasdosórgãospúblicos

municipaisdeverãotercarátereducativo,informativooudeorientaçãosocial,nãopodendoconstar

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores

públicos.

Art. 4.' o disposto nos artigos l. a 3. aplica-se tâmbém aos bens das autarquias e fundaÇões', ,;;;

municipais, e ainda, aos das concessionárias e permissionárias de serviço público municipal'1' 
"l
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Art.2o. Para os fins previstos nesta Lei, consideram-se bens públicos municipais' os móveis e

imóveis, tais como: veículos, equipamentos urbanos, sinalizadores de logradouros, placas, painéis e

cartazes ou informativos de ações e obras públicas, documentos, materiais escolares, qualquer tipo

deimpressos,materialdeexpediente,siteseprédiosdaAdministraçãoPública,aindaque,cedidos

ou alugados.
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permitida, neste caso, a aplicâção ou afixâção de denominação, logotipo ou sigla da entidade

respectiva.

Art.5.. Os órgãos municipais que, na data de publicação desta Lei, possuírem bens públicos,

móveis ou imóveis, identificados com logomarcas, slogans ou quaisquer outros símbolos,

contrariando as regras ora estabelecidas, deverão:

I - em se tratando de bens móveis, utiliá-los até o fim do seu estoque ou até que se tomem

inservíveis aos fins proPostos;

II - em se tratando de bens imóveis, utiliá-tos até que seja justificada a necessidade de reforma

e/ou pintura.

Art.6.. A infringência ao disposto nesta Lei constitui ato de improbidade administrativa ou

crime de responsabilidade, conforme o caso, sujeitando o responsável' além das sanções penais'

civis e administrativas, às cominações previstas na legislação específica'

Art. 7o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFETTO MUNICIPAL -201'l a2020'

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário MuniciPat de Administração e Finanças / Portaria n' 02/201E
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GABINETE DO PREFEITO MLNICIPAL EM 13 DE MAIO DE 20I9.
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem Íessalvas.

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

Municipal. Data Supra.
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Prefeito MuniciPal - 201'7 a2020
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N9 018, DE 03 DE ABRIT DE 2019.

Apesar de expressamente previsto no §1s do art. 37 da Constituição Federal e no

art. 84, lll da Lei Orgânica do Município de Jaciara, o principio da impessoalidade deixa

subliminar o entendimento quanto ao uso de símbolos que caracterizam a gestão

administrativa.

Discorre no artigo 84, lll da Lei Or8ânica Municipal:

Art. 84. Tod05 os atos da Administração Pública deverão ser transparentes na obrigatoriedade

de:

(...)

lll - publicar os fatos, programas, obras, serviço§ e campanha dos órgãos públicos que deverá ter

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos;

Busca-se com o presente Projeto de Lei regulamentar o referido inciso lll do

artigo 84 da Lei Orgânica, a fim de estender as restrições da utilização dos "elementos que

caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos", aoS bens públicos da

administração direta e indireta do Município de Jaciara.

A cada quatro anos, os estados e municípios brasileiros, vivem as mudanças de

gestão administrativa. Entretanto, essas mudanças vão além e correspondem, também, a troca

de logotipos, papéis, material de êxpediente, adesivos e vários outros itens que levam o

símbolo da nova fase. Assim, tudo aquilo que trazia a logomarca anterior, pago com dinheiro

público sob a alegação de publicidade, acaba indo parar no lixo, o que, consequentementê

representa uma despesa irreversível aos cofres públicos.

Ruâ Jurucê, 1301-cêntro -CEP 78820-Oo0 -.jaciarà/MT - Fonei (66)3461-7350- Fax: (66)3461-7373 - sitê
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Se aprovado, o presente projeto vai por fim às mudanças e valorizar os símbolos

oficiais do Município de Jaciara, que passarão a ser prioridade, e não logomarcas

personalísticas. A limitação da logomarca oficial aos símbolos não terão gastos para o Município

e identificarão os governos "de maneira legal e adequada", afinal o bem público é legado da

sociedade, pertence ao cidadão, e não ao governante.

Por entender ser este um momento importante para a política brasileira, mato-

grossense e jaciarense,

máquina pública e exti

, enxugamento da

proposta condizente e ao princípio da

im pe ssoa li

G a bin ete

Jaciara/MT,03

pres r a presente
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Dessa forma, espero dos nobres Edis, a acolhida necessáría à proposta vertente.

$Ys í---;
RODRIGO FRANCISCO

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

PROJETO DE LEI N9 018, DE 03 DE ABRIL DE 2019.

REGULAMENTA O INCISO III DO ARTIGO 84 DA

let oReÂrutcn MUNtctPAL E DÁ ourRAs

pRovtoÊructas.

o Presidente da câmara Municipal de Vereadores do Município de Jaciara/MT, FAZ SABER que

o Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. le. Os bens públicos municipais serão identificados pelas cores da bandeira, pelo brasão e

hino oficial do Município de Jaciara, previstos no art. 1e, § 2e da Lei orgânica Municipal, sendo

proibido o uso de logomarca s, slogons ou quaisquer outros símbolos que associem, de qualquer

forma, a figura do gestor público ou de períodos administrativos determinados nos referidos

be ns.

Art. 2e. para os fins previstos nesta Lei, consideram-se bens públicos municipais, os móveis e

imóveis, têis como: veículos, equipamentos urbanos, sinalizadores de logradouros, placas,

painéis e cartazes ou informativos de ações e obras públicas, documêntos, materiais escolares,

qualquer tipo de impressos, materiat de expediente, sites e prédios da Administração PÚblica,

ainda que, cedidos ou alugados.

Art.3e. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos

municipais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de

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

Art.4e. O disposto nos artigos 1e a 3e aplica-se também aos bens das autarquiâs e fundações,

municipais, e ainda, aos das concessionárias e permissionárias de serviço público municipal,

permitida, neste caso, a aplicação ou afixação de denominação, logotipo ou sigla da entidade

respectiva.

Art.5e. os órgãos municipals que, na data de publicação desta Lei, possuírem bens públicos,

móveis ou imóveis, identificados com logomarcas, slogans ou quaisquer outros símbolos,

contrariando as regras ora estabelecidas, deverão:

l- em se tratando de bens móveis, utilizá-los até o fim do seu estoque ou até que se tornem

inservíveis aos fins propostos;

ll - em se tratando de bens imóveis, utilizálos até que seja justificada a necessidade de

reformê e/ou pintura.

Art.6e. A infringência ao disposto nesta Lei constitui ato de improbidade administrativa ou

crime de responsabilidade, conforme o caso, sujeitando o responsável, além das sanções

penais, civis e administrativas, às cominações previstas na legislação específica.

Art.7e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Vereador.

Jaciara/MT,03 de abril de 2019

ç\.à, C ^-- .er

RODRIGO FRANCISCO

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

paReceR luRÍorco 039/2019.

riÊC E B IDO E

I ooto _1
PRO]ETO DE LEI N9 018/2019. REGULAMENÍA O INCISO III DO ARTIGO

84 DA LEI oRGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Projeto de Lei pretende dispor sobre a regulamentação da matéria

prevista no inciso lll do artigo 84 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências.

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

a presente a ná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁTIsE JURíDICA

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 lúunicíPios:

| - legislaÍ sobre assuntos de interesse local;

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

pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de Órgãos da Administração Pública

local e muito menos onera os cofres públicos, apenas regulamenta de maneira efetiva aquilo

que já é previsto na Lei Orgânica Municlpal.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-OOO Jacjâra/MT - tone: (66)3461-7350 - Fât: (66)1461'7373 -Site
www.(amarajâclara.mt.gov,br
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cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Desta maneira, percebe-se que o presente Projeto de Lei busca amparo

no princípio da simetria, pois já existe lei neste sentido na esfera estadual, no caso, a Lei

Estadual ne 10.850/2019.

Além do mais, como dito na Mensa8em ao Projeto de Lei, busca-se aplicar

e observar os ditames dos prlncípios da economicidade de recursos públicos e principalmente

em atenção ao que prevê o princípio de ordem constitucional que é o da impessoalidade.

"o princípio dd impessoolidode, referido no Constituiçdo de 1988 (ort 37, coput),

nodo mois é que o clóssico princípío do Jinolidade, o quol impõe oo

odministrodor público que só protique o sto poro o seu fim legol. E o fim legal é

unicomente oquele que o normo de direito indico expresso ou virtuolmente como

objetívo do ato, de formo impessoal". (Meirelles, Hely Lopes Direito

Administrativo Brasileiro, 4Oe Ed, 2013, pag.95).

Por sua vez, o festeiado doutrinador Diógenes Gasparinilem suas sábias

palavras aponta que:

"A otividode administrotivo deve ser destinodo o todos os odministrados,

dirigido aos cidodõos em gerol, sem determinoção de pessoo ou

discriminoção de quolquer noturezo. É o que impõe ao poder público este

Princípio. Com ele quer-se quebror o velho costume do otendimento do

odministrodo em rozão de seu prestígio ou porque o ele o ogente público

deve olgumo obrigoção."

Assim, como bem se observa do presente Proieto de Lei, o mesmo não

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

' GISPARlNl, Dióg"nes. Direito Administrâtivo. 9 ed. São Pâulo: saraiva, 2004'

gu"l*,.ê,t301-c"ntro-cEP7882o.ooo_Jaciarâ/MT_Fone:(66)3461.7350.Fâx:(66)3461.7373_site
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Segundo os dizeres de Hely Lopes Meirelles à impessoalidade:
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cÂvrlnR MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

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,

buscando a devida simetria com legislação estadual e observância a princípio de ordem

constitucional.

coNcLUsÃo

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

viabllidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimenta is 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).

É o parecer

Jaciara/MT,27 de abrilde 2019.

r-,.\\Kur.
MICHET KAP}TS

oAB/MT 14.18s
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Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto 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.
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cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,s 7t4, de 15 de outubro de 98)

coMl o or corusrrrutcÃo DE JUSTIÇA E REDA çÃo

PROJETO tEI N.9 18, DE 03 DE ABRIL DE 2019,

PODER TEGISLATIVO

A matéria regulamentar a propaganda institucional obrigatória instituída no art. 84, lll da

LOM, na medida em que todos os atos da Administração Pública deverão ser transparentes com

a publicação de todos os atos, programas, obras, serviços.

O projeto vem dizer que essa publicação não deve conter elementos que caracterizam

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, sendo proibido o uso de logomarcas,

slogans ou quaisquer outros símbolos que associem a figura do gestor a qualquer bem público

municipal

Desta forma concluo que a matéria do projeto é constitucional, legal e regimental,

empregando a correta técnica legislativa.

São as con clusões.

\*."q r ^s
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PTENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT),02 DE MAIO DE 2019.

RELATÓRIO

I- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido a Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que "Regulamenta o inciso

lll do art. 84 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências".

II - CONCLUSÕES DO RELATOR

rml
inus I^ I



ESTADO DE MATO GROSSO

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

cowrrssÃo DE coNsrtru rcÃo or JUSrtcA r RroacÃo

PROJETO LEI N.S 18, DE 03 DE ABRIL DE 2019,

PODER LEGISLATIVO

rrr- orcrsÃo on covttssÃo

Pela Ordem

VOTOS:

Reitera o voto:

{'^'Ír r ---i
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, lustiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR TIAGO P EIRA DOS SANTOS

Membro Suplente da Comissão de o nstitu ição, Justiça e Redação

VE READOR

Secretá rio da C

LES FE

omrssa o on

pLENÁRto FÉLtx PEREIRA oe alruttoa lÚrutoR

JACTARA(MT),02 DE MAIO DE 2019

NDO JORGE DE SOUZA

tituição,.Justiça e Red ação

CMJ
Êts I
FU3

A Comissão de constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra, após a apreciação

do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

corurssÃo or coru srtrurcÃo DE JUSTTcA E REDACAO

PROJETO LEI N.9 18, DE 03 DE ABRIL DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime dos membros

da Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem

PARECER FAVORÁVEI a matéria do presente Projeto de Lei.

\z í ---.)
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Prêsid ente da Comissão de titu i ção, J ustiça e Redação

VEREADOR TIAGO

Membro Su p lente da Comissão

EIRA DOS SANTOS

Constitu ição, Justiça e Redação

VEREADO NDO JORGE DE SOUZA

Secretá rio da Comiss stitu ição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT),02 DE MAIO DE 2019
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PROJETO DE LEI NO 18 - DE 03 DE ABRIL DE 2019

VOLUMES:
I

PÁGINAS:
5

DOCUMENTOS:

PROJETO DE LEI NO 18. DE 03 DE ABRIL DE 2019

Tram odo rocesso:
Ór9ão
de Setor de

Origem
Tramitado Data

Trâmitepor

ór9ão
de
Destino

Setor de
Destino

Recebido
Por

- ... DataKeceDtoo - ..
ReceDrmento

00/00/0000
00:00

Observações

E Ver Obs:
SEGUE

mOrige

PM] PROTOCOLO CAROL
0910s/2019
t4i48 P[4] -lunÍotco Não

Consultê o Andamênto do processo em: http://www.iaciara.mt.gov.br/protocoto/consultâ,/

Gerado em: O9/05/2Ot9 14:48 Servidor: Carol I Setor: PROTOCOLO lÓr9ão: PMJ
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