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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PRINCÍPIO DA PUBLICID ADE
ArL37 caput cF/88

Este documento ÍoÍa aÍixado

no mural da Prefeitura

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

"Dispõe sobre o turismo pedagógico nas escolas da

rede pública municipal da cidade rIe JaciaraMT".

cll

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

atribuições legais,

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

Aí. 1". Fica instituído, no município de Jaciara/MT, o turismo pedagógico voltado

aos alunos da rede pública municipal com o intuito de promover atividade extraclasse, por meio

do acesso ao aceryo cultural, artístico e turístico da cidade de Jaciara,MT.

Art.2". Para a implementação do turismo pedagógico, as instituiçõe3s de ensino

organizarão os roteiros a serem realizados com os alunos aos locais de visitação.

§l'. Os roteiros de que trata o caput desle artigo deverão estar previstos no calendário

letivo anual das escolas da rede pública municipal.

§2', As visitas serão realizadas sempre sob a supervisão do corpo docente da

instituição de ensino.

Art. 3". O Poder Público, parâ âtingir o propósito manifestado no aÍ. lo desta Lei,

poderá realizar parcerias com:

I. Órgãos competentes em matéria de educação, cultura e turismo;
II. Instituições públicas

III. A iniciativa privada

Paúgrafo Único, A parceria de que tratâ o caput deste aÍigo será relacionada a

organização e a realização dos roteiros de visitas, podem ser amplamente divulgada.

Art.4o. Para fim de cumprimento desta Lei, será utilizada a estrutura de transporte

escolarjá disponível no âmbito da Secretaria Municipal de Educaçào.

Art. 5", O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa)

dias, a contar de sua publicação.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL EM 13 DE MAIO DE 2019,

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MLTNICIPAL - 201'l a2020.

RONIEVON MIRANDA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria n'.02/2018

DESPACHO: Sanciono a presenle Lei sem ressalvas

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

Municipal. Data Supra.

ABDUTJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito Municipal - 2017 a2020
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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 LEI N.O 16, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Gabinete do Vereador
Jaciara, 04 de abril de 2019.

A proposição tem o objetivo de fomentar e proporcionar aos estudantes da

reàe públíca visitas aos pontos turísticos existentes na cidade de Jaciara.

o incentivo ao turismo pedagógico é um modo de expandir o universo
cultural dos envolvidos, uma vez que muitas dessas pessoas nunca

visitaram oS pontos turísticos da cidade, tampouco cOnhecem a Sua história.

Essas visitas irão refletir no desempenho escolar nas diferentes áreas do

conhecimento, complementando a formação dos alunos e ampliando seus

horizontes culturais. Como também, será importante para que profissionais

da educação e alunos valorizem a cidade em que vivem'

A proposta do projeto é que o mesmo seja pedagógico e implantado no

Ensino Fundamentá;, etapa escolar em que os alunos estão em formação
de conceitos, buscando unir prática pedagógica educacional com auxílio à

aprendizagem vivenciada no âmbito escolar, ao turismo, arte e cultura
propriame-nte dito, explorando e contribuindo com a atividade no Município

de Jaciara.

É com esse espírito que apresento o presente Projeto de Lei, solicitando
desde já o apoio dos ilustres Pares para a aprovação da matéria'

cLovttí«R«A srLvA
Vereador Autor
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BSTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Paf ácio lzaias Alves Nogueira (Lei n's 7!4, de 15 de outubro de 98)

o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Jaciara,

Estado de Mato Grosso,
FAZ SABER que o Plenário desta casa aprovou e o Prefeito sanciona

a seguinte Lei

Art. 1o Fica lnstitrrído, no município de laciara/MT, o turismo
pedagógico voltado aos alunos da rede pública municipal com o intuito de

pro.óré.. atividade extraclasse, por meio do acesso ao acervo cultural,

artístico e turístico da cidade de Jaciara/MT.

Art. 20 Para a implementação do turismo pedagógico, as

instituiçõe3s de ensino organizarão os roteiros a serem realizados com os

alunos aos locais de visitação.

§10. Os roteiros de que trata o caput deste artigo deverão estar

previstós no calendário letivo anual das escolas da rede pública municipal.

§20.ASvisitasserãorealizadasSempresobasupervisãodocorpo
docente da instituição de ensino.

Art. 3o o Poder Público, para atingir o propósito manifestado no art.

1o desta Lei, poderá realizar parcerias com:

I. Orgãos competentes em matéria de educação, cultura e

tu rism o;
II. InstituiçõesPúblicas
III. A in iciativa Privada

parágrafo Único. A parceria de que trata o caput deste artigo será

relacionada a organização e a realização dos roteiros de visitas, podem ser

amplamente divulgada.

Art.40. Para fim de cumprimento desta Lei, será utilizada a estrutura

de transporte escolar já disponível no âmbito da secretaria Municipal de

Educação.

Rua lu rucê- 1301 - Centro - CEP 78E20-o0o - laciara/MÍ - Fone: (66)3461'7350 - Fãx: (66)3461-7373 - Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

er Executiv mentará a presente Lei no Prazo deArt. 50. O Pod

90 (noventa) dias, a

Gabinete do Vereador
Jaciara, 04 de abril de 2019.

ES publicação.

-t,

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

**kAsrLvA
Vereador Autor

aua turucê. r:Or ,centro - Cfpiáa2o-000 - :aciara/vtT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

6
RUB

CMJ
Fts

www.camarajaciara mt.gov.br



\l

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
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IECEBIDO Efu1 pRojEro oE r-Er Ne 015/2019, DlsPÔE soBRE o ÍuRlSMo PEDAGÓGlco

NAs EscoLAs DA REDE pÚgLtcl vutltctpaL DA CIDADE DE

]ACIARA/MT.

O Projeto de Lei pretende criar o programa de "turismo pedagógico" nas

escolas m unicipa is de Jaciara/MT.

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

a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

nruÁttsr:uRÍotcl

No que diz com a constituclonalidade do Proieto 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'

Ârt. 30. ComPete aos MunicíPios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

Y,ga
laua*4--l

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

PARECER J URÍDICO O37 I 20L9,

REIATÓRIO

O presente Projeto de Lei pode iniciar-se no Le8islativo, pois não

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

local, apenas institui programa junto as escolas municipais, situação esta que não altera e nem

\\
Rua]Urucé, 1301 cent,o crpusgzo.ooÓ-Jêciarã/MT'Fone: (66)346].7]S0_Fax:{66)]461 7]7]-Site:

www.camãrajaciâaô.mt.Bov.br 
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuann MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

modifica os planos pedagógicos de ensino no municÍpio e muito menos onera os cofres

públicos.

Desta maneira, como apenas se pretende implantar programa de

"turismo pedagógico" nas escolas municipais, como dito na mensagem ao Projeto de Lei, não se

vlslumbra nenhum vício de iniciativa.

Cumpre dizer que o Projeto de Lei se limita apenas a rede pública de

ensino municipal, como se vê de seus artigos, não atingindo desta forma os esta belecimentos

de ensino de competência de outros entes da federação, fato que se ocorresse poderia gerar

invasão de competência, o que não é o caso do presente projeto.

O mesmo se diz em relação aos estabelecimentos privados de ensino,

visto que a Constituição Federal estabeleceu os parâmetros legais sobre o assunto, primeiro

limitando a competência legislativa municipal às matérias de interesse estritamente local e à

suplementação da legislação federal e da estadual, no que couber, e segundo restringindo a

interferência da Administração Pública na ordem econômica, reduzindo-a à sua fiscalização,

incentivo e pla neiamento.

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

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

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

saliente-se que o presente Projeto de Lei, trata apenas de linhas que

podemos denominar de programáticas, ou seia, que apontam para um caminho a ser seguido,

Ruà Jurucê, 1301- Centro - CEP 78820'OOO -Jaciarê/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: 166)3461-7373 - Site

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

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

cabendoaoPoderExecutivoadiscricionariedadedeimplantáJosounão,comosenotanos

artigos 1e e 3e do Projeto.

Ressalta-se ainda, que a própria implantação do programa objeto do

projeto depende da avaliação do Poder Executivo Municipal' que avaliará a melhor forma

possível de efetivar ou não o programa versado neste Projeto de Lei'

Nesse sentido:

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

Emrazãodoquantoarticuladoeseabstendo,obviamente,daapreciação

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,poiscaberátãosomenteaosvereadoresnousodafunçãolegislativa'verificara

viabilidadeounãoparaaprovaçãodoprojeto,respeitando.separatanto,asformalidadeslegais

e reBimentais vigentes.

consiste

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

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

,lurídico

rminada

-$
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A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido

em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do cheÍe do

Poder Executivo. [sfF - RE 290.549 AgR, rel' min Dias Toffoli' j' 28-2'2012' 1!T' oJE de

29-3-2012.1.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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, 26 de abrilde 2019.
í\ J-V7
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJETO LEI N.9 15, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

PODER TEGISLATIVO

RELATORIO

É submetido a Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que "Dispõe sobre o turismo

pedagógico nas escolas da rede púbica municipal da cidade de.Jaciara".

il - coNcLUSÕES DO RELATOB

A matéria visa fomentar e proporcionar aos estudantes da rede pública visitas aos pontos

turÍsticos existentes em nossa cidade.

Essas visitas supervisionadas objetivam expandir o universo cultural das crianças,

refletindo diretamente no desempenho escolar nas diferentes áreas do conhecimento.

Desta forma concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL a matéria do presente Projeto

de Lei

São as conclusões.

(-Àí- f'-j
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT), 02 DE MAIO DE 2019.

I
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 774, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.9 16, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

rrr- orcrsÃo oa coutssÃo

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

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

Pe la Ordem

VOTOS:

$)tr À-'--.,

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR TIAGO PE EIRA DOS SANTOS

Membro Suplente da Comissão d Co nstitu ição, Justiça e Redação

VEREADOR CHA NDO JORGE DE SOUZA

Secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIx PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT), 02 DE MA|O DE 2019

CMJ
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COMI5SÃO OE CONSTITUICÃO DE JUSTIÇA E REDACÃO

Reitera o voto:



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7t4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.9 16, DE 04 DE ABRIL DE 2019.
PODER LEGISTATIVO

De acordo com o artigo L07 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.

F\{ ( -'5
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presid ente da Comissão de itu ição, iustiça e Redação

I
VEREADOR TIAGO P REIRA DOS SANTOS

Membro Suplente da Comissão d Constitu ição, Justiça e Redação

CHARLES FERVEREA

Secretário da Co odeCo

PLENÁRIo FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT),02 DE MA|O DE 2019

NDO JORGE DE SOUZA

titu ição, Justiça e Redação

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSÍICA E REDACÃO

PARECER:
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