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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

cóPle
pntucipto oe puBLtctDADE

Art37 caput: CF/88_

N". I.tE2 DE 29 DE ÁBRIL DE 2019.

*TNSTITUI O PROGRAMA 'EMPRESA AMIGA DA

EScoLA' rvo Âruuro Do MUNIciPIo DE

JACIARÁ/NIT".

Éste documento fora afixado
no muÉl da prefeitura

Municioal de Jaciara em
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O Pre unicipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas

atribuições legais,

FAZSABERqueaCâmaraMunicipaldeVereadores,aprovoueelesancionaaseguintelei:

Art. l" Fica instituído o Programa "EmPr€sa Amiga da Escola" no âmbito do Município de

Jaciara./MT

Art.2" O kograma ..Empresa Amiga da E§cola" tem por finalidade autori"zI ss cmpresas

privadas a investirem, por meio de doações, em obras de reforma e melhorias nas escolas municipais de

Ensino Fundamental e de Educação lnfantil,

§1". As doações Podem ser feitas por meio de prestação de serviços ou de entrega dê mateÍiais

para a obra, diretamente à iníituição de ensino escolhida'

Prrógrrfo Único. Compete ao Poder Executivo regulamentar o tipo de publicidade pcrmitida

na instituição de ensino, com delimitaçõ€s quando ao modelo, tamaúo e quantidade de propagandas

permitidas à empresa doadora.

Art. 4'. As emprcsas deverào ser cadastradas no progÍama de que trata esta L€i' Para êfeilo de

sc habilitÂrcm, por ordem de cadastro, a contribuir Para o âtendimento das demandas de reformas nos

educandários e usufruirem do direito à publicidade assegurada pelo artigo anterioÍ'

C lylJ
Fts

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo
RU8
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§2'. A empresa poderá escolher, a seu critério, I instituiçâo de ensino que receberá a doaçâo'

ArL 3" A empresa doadora poderá colocar placa com exploração d€ publicidade' dento dÂ

instituiçãodeensinoenasimediaçõesdela,demonstrandoqucéAmigadaEscolanar€âlizâçãodaobÍa

de re forma.

www.jaclara.mt.gov. br
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BSTADO 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 14, DE Oí DE ABRIL DE 2019'

A limitação dos recursos públicos também é obstáculo, muitas vezes, para a

necessáiia manutençáo estrutural de prédios públicos, que seguidamente dependem

de melhorias para póssibilitar a prestação de serviço e o atendimento ao público de

forma adequada.

Com as escolas públicas não é diferente.

Assim, cientes do poder de transformação de uma educação de qualidade, e que isso

Somente e possível com uma estrutura propícia ao melhor ensino e ao aprendizado,

apresentamos o presente Projeto de Lei com a finalidade de autorizar o emprego de

recursos privados para a realização de obras nas escolas, por meio da doaçáo de

empresas.

Para tanto, cria-se o Programa "Empresa Amiga da Escola", que permite às empresas

que se cadastrarem doarem materiais ou serviços para obras ou refOrmaS nas escolas,

recebendo em contrapartida o direito de exploração publicitária junto à instituição de

ensino, conforme crltérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo'

E uma forma de possibilitar melhores condlçÕes para a educação das nossas crianças

e adolescentes, sem empenhar dinheiro público.

convictos de que o presente Projeto de Lei beneficiará muito também o nosso

Município, clamamos aos pares pela sua aprovação.

Gabinete da Presidência
Jaciara, 0'1 de abril de 2019

VER. V

L

IVEIRA
Presidente

o)
RU8
Fts

")

rt

t. CMJ

rx í66)3461 /373 .' Si1e



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJETO DE tEI N.g 14, DE 01 DE ABRIL DE 2019'

"lnstitui o Programa 'Empresa Amiga da Escola'no

âmbito do Município de Jaciara/MT"'

oPresidentedaCâmaradeVereadoresdoMunicípiodeJaciara,EstadodeMato
Grosso,

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

Art. le Fica instituído o Programa "Empresa Amiga da Escola" no âmbito do Município

de Jaciara/MT.

Art,29oPrograma,,EmpresaAmigadaEscola,,temporfina|idadeautorizarasempresas
privadas a investirem, po' meio de doaçães' em obras de reforma e melhorias nas escolas

munlcipais de Ensino Fundamental e de Educação lnfantil'

§1e. As doações podem ser feitas por meio de prestação de serviços ou de entrega de

materiais para a obrá, diretamente à instituição de ensino escolhida'

§2e. A empresa poderá escolher, a seu critério' a instituição de ensino que receberá a

doação.

Art. 3e A empresa doadora poderá colocar placa com exploração de publicidad-e' dentro

da instituição de ensino e nas imediaçOes dela' demonstrando que é Amiga da Escola na

realização da obra de reforma'

Parágrafo Único' Compete ao Poder Executivo regulamentar o tipo. de publicidade

permitidanainstitulçãodeensino,comdelimitaçõesquandoaomodelo'tamanhoequantidade
de propagandas permitidas à empresa doadora'

Art. 4e. As empresas deverão ser cadastradas no programa de que trata esta. Lei' para

efeito de se habilitarem, poi o'O"t de cadastro' a contribuir para o atendimento das demandas

dereformasnoseducandárioseusufruíremdodireitoàpublicidadeasseguradapeloartigo
anterior.

Art. 5e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

Gabinete da Presidência

Jaciara,0l de abril de 20L9

VER. VANDE
Presidente

DE OLIV
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)
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PROJETO DE LEI N9 1412019, INSTITUI O PROGRAMA "EMPRESA

AMTGA DA EscotA" No Âvstro oo tvtut'ltcÍpto oE

JACIARA/MT.

nruróRto

O Projeto de Lei implementa a instituição de programa denominado

"Empresa Amiga da Escola", no município de Jaciara/MT 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.

nruÁlrsr tuRíotca

NoquedizcomalegalidadedoProjetodeLei,verifica-sequeainiciativa

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:

l- legislar sobre assuntos de intêresse locali

1

o
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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)

Além do mais, a matéria tratada no 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, apenas institui programa principalmente junto as escolas

municipais, situação esta que não altera e nem modifica os planos pedagógicos de ensino no

município, e nem modifica a destinação de recursos as unidades escolares, e muito menos

onera os cofres públicos, bem como não altera a organização administrativa municipal.

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 estabelecimentos

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 esta belecimentos 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 a sua fiscalização,

incentivo e pla neja mento.

Noutra quadra, 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 tributária,

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 seja, que apontam para um caminho a ser seguido,

CMJ
FI,S.
RUB

fil\
2
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

cabendo ao Poder Executivo a discriciona riedade de implantá-los ou não e depois disso

eventualmente regulamentar, como se nota no parágrafo único do artigo 3e do projeto.

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

presente proieto depende da avaliação do Poder Executivo Municipal, que aferirá a melhor

forma possível de efetivar ou não o programa vêrsado nestê Projeto de Lei,

Nesse sentido:

A criação, por lei de iniciativa parlâmentar, de programa municipal a ser

desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência

exclusiva do chefe do Poder Executivo. ISTF - RE 290.549 AgR, rel. min. Dias

Toffoli, j. 28-2-2012, 1ê T, DrE de 29-3-20L2.1.

Desta maneira, como apenas se pretende implantar programa que

autoriza as empresas privadas a investirem, por meio de doação, em obras de reforma e

melhorias nas unidades escolares municipais, o que em tese "desafogaria" toda a gama de

investimentos e obrigações do município voltadas à reforma e melhoria das unidades

educacionais (salvo as legalmente impostas), não se vislumbra nenhum vício de iniciativa.

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

coNcLUsÃo

rfl
\

Logo, para executar o presente programa, cabe uma ação por parte do

Poder Executivo, o que deixa evidente que o Projeto de Lei pode iniciar no Poder Legislativo.

Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Faxi (66)3461-7373 - Site:
www.aamaralaciara.mt.gov.b.
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

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 , res ndo-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

consiste em um

providênci

não tem o

opinar e

parecer jurídico

detêrm inada

be opinar

sao

Rua Juíucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - lêciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.aamaÍêjaciara.mt.Eov,br
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É o parecer.

Jaciara/MT, 10 de abril de 2019.

\u\i\\ful*,
MICHET KAPFES

oAB/MT 14.185



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n's 7!4' de 15 de outubro de 98)

D

PROJETO LEI N.O L4, DE 01 DE ABRIL DE 2019'

PODER LEGISLATIVO

Relarónro

ITDI

ÉI OD M xI- P

E

"Institu i

laciara/MT"

submetido às Comissões o Projeto d9 .Lei 
aflna especificado' que

o programa 'Empresa nmiga Oá Escola' no âmbito do Munlcípio de

II-C ON CLU sÕ S o E oR

Visa o presente projeto de lei autorizul-11lu espécie de parceria público

privada, no qual u p"'Ã'iiioo a qualquer. empresa que se cadastrar a doar

materiais ou serviços ü;;;btti ou reform.as nas escolas' recebendo em

:;;il;;;ú; ã1itélto dà exploração publicitária desse rato'

Conforme parecer jurídico' o presente projeto de le-i não jnvade- a esfera

de competência exctusitiã';" ;?;ãito, àttanoó de conformidade com a Lei

Orgânica e Regimento Interno'

Por todo exPosto, concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL' pela

constitucionalidade, r"guiüàãã "?tirn"ntutldudu' 
sendo a matéria op-olll:

e conveniente u ,ru up.ãuãõào, ãuuãÀoo por tanto ser apreciada pelo Plenarto'

São as conclusões'

VEREADOR TIAG EIRA DOS SA NTOS

Membro da Comissão de onstituição, lustiça e Reda ção

CHJ
FLS
R

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

iÃõiÀútur), t7 DÉ ABRrL DE 2o1e'

Rua.lurucê 1301 - Centr

www.camarajaciara.mt gov

(tP 7882(l O{.r0
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PROJETO LEI N.O T4, DE 01 DE ABRIL DE 2019'
PODER LEGISLATIVO

rrr - DEcrsÃo oa courssÃo

votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAGO PE EIRA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Comissão de Constituição, Justiça e Reda çao

Pelas Conclusões:

VEREADO O JORGE DE SOUZA

Secretário da Comis uição, lustiça e Redação

PLENÁRIO TÉITX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
JACIARA(MT), L7 DE ABRIL DE 2019.

AComissãodeConstituição,JustiçaeRedaçãoreunidanestadatainfra,
após a apreciação oo nãÉtOrio elaborádo pelo nobre Edil relator' passa à

RLES FERN
Con

ICMJ
FtS
R

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4, de 15 de outubro de 98)
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJETO LEI N.O 14, DE O1 DE ABRIL DE 2019'
PODER LEGISLATIVO

PA RECER:

De acordo com o artigo 107 do R

unânime dos membros Presentes
relatório aPresentado, e aPÓs a d

ravOnÁvrl a matéria do Presente

VEREADOR
Secretário da

egimento Interno, e diante da decisão

dã Comissão quanto a aProvação do

iscussão e votação emitem PARECER

Projeto de Lei'

VEREADOR TIAGO PER IRA DOS SANTOS

Membro SuP lente da Comissão de C stituição, lustiça e Redação

LES RNANDO JORGE DE SOUZA

Comiss onstituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO TÉUX PEREIRA DE ALMEIDA ]ÚNIOR
JACIARA(MT), L7 DE ABRIL DE 2019.

wil
lnua #l

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO
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