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Fa?. Saber que A CâmaÍa Municipal de Voreado[es Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

Arf. l. - Fica autorizado o chete do Poder Executivo Municipal a criar "medalha Por reconhecimento ao

Servidor Público Municipal pelos Serviços Prestado§ ao Municipio.

prrágrrfo único - o servidor efetivo recebeá 0l (uma) medalha a titulo dc funcionário padrio.

Art. 2,'- A referida homenagem Proporcionará ao servidor que ora se aPosenta uma medalha de

reconhecrncnlo Jc serviços prestados.

Art. 3,' - Para ser homenageado o servtdor terá que are[der aos seguintes requisitos:

I- assiduidade;

ll - pontualidade;

Itl- qualidade no atendimento aos municipcs:

lV - capacidade Profissional;

v- relação interpessoal no local de trabalho e:

V[ - Tempo de scrviço.

Arl. {" - Esta L,ei entra em vigor nÍl data de sua publicação
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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)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N". 07I2O'19

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Cumpre-me, por meio do presente, encaminhar a esta Augusta Casa de Leis,

o Projeto de Lei no. 07120'19, de 18 de fevereiro de 20í9, que autoriza o Poder

Executivo a criar a "Medalha por reconhecimento do servidor público municipal

pelos serviços prestados no exercício de suas funções".

O objetivo com a criação deste projeto e o reconhecimento do Poder

Executivo/Legislativo aos servidores municipais a prestaram seus serviço com tanta

dedicaçáo, zelo e com atendimento de qualidade ao município e aos nossos

mu nícipes.

Os servidores que hora se aposentam receberão do Poder

Executivo/Legislativo 01 (uma) medalha a titulo de funcionário padrão.

A solenidade de entrega poderá ocorrer no dia 28 de outubro dia do

funcionário publico, ou quando dá sessão solene de entrega de títulos de cidadão e

ainda, quando de sessão solene realizada no âmbito do Poder Executivo/Legislativo.

Sem mais, reiterando protestos de estima, consideraçâo e apreço, extensivos

a seus Pares, subscreve mui,

Jaciara, 26 de fevereiro de 2019

CLOVES PEREIRA DA SILVA
VEREADOR

AO EXCELENTíSSIMO SENHOR VEREADOR
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JACIARA-MT

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - wwwcomorojocioro.mt.govbÍ



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJETO DE LEI NO. O7I2O19

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIA A
.MEDALHA POR RECONHECIMENTO DO SERVIDOR

púgLtco iruNlclPAl PELos sERvlÇos

PRESTADOS''.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO,

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuiçôes legais que lhe são

conferidas pela Lei orgânica, FAZ SABER, que a câmara Municipal de Jaciara aprovou e

ele SANCIONA a seguinte Lei:

AÉ. ío - Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a criar "medalha por

reconhecimento ao servidor Público Municipal pelos serviços Prestados ao Município.

parágraÍo Único - o servidor efetivo recebeÍá 01 (uma) medalha a titulo de

funcionário padrão.

AÉ2.o.Areferidahomenagemproporcionaráaoservidorqueoraseaposentauma
medalha de reconhecimento de serviços prestados

AÉ3.o.ParaSerhomenageadooservidorteráqueatenderaosseguintesrequisitos:

| - assiduidade:

ll - pontualidade;

lll - qualidade no atendimento aos munícipes;

lV - capacidade Profissional;

V- relaçáo interpessoal no local de trabalho e;

Vl - Tempo de serviço.

AÉ, 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo

Gabinete do Vereador
Em, 26 de Fevereiro de 2019

Vereador Cloves Pereira da Silva
Vereador-Autor

RuoJurucê,'130,l-Centro-78820-OOO-Jocioro-lvlI-Fone:(óó)34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro mt.govbr - www comoroiocioro'ml govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Modelo da medalha

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comorojocioro ml govbr
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BSTADO DE MATO GROSSO

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

paRecrn tuRÍotco oL:.lzo:rg.

PROJETO DE LEI N9 OO7l2019, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

CRIAR A "MEDALHA POR RECONHECIMENTO OO SERVIDOR

pú gLtco w ur'1 tct pAL pELos sERVtÇos pREsrADos".

Reurónro

O Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo a criar a medalha por

reconhecimento do servidor público municipal pelos serviços prestados.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados, necessidade de

numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa a

presente a nálise:

a)

b)

c)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Modelo de Medalha.

ANÁLIsE JURíDICA

Art. 30. compete aos Municípios:

I - legislar 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

Ruâ lurucê. 1301- centro - CEP 78820-000 -Jaciãrà/MT - Fone: 166)3461-7350- Fêx: (66)3461-7373 - Site

No que diz com a constitucio na lidade 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

local, apenas autoriza o Poder Executivo a criar a medalha por reconhecimento do servidor

público municipal pelos serviços prestados, situação esta que não altera e nem modifica os

planos administrativos do município e muito menos onerâ os cofres públicos.

Saliente-se que por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no

Recurso Extraordinário com Agravo, processo ns 878.91l/RJ, pelo STF, cujo relator foi o

Ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que lei que não cria ou altera a estrutura ou a

atribuição de órgãos da administração pública não padece de vÍcio de inconstitucionalidade.

Nesse sentido:

'0 Supremo Tribunal Federal Ílrmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de

limitaÇão da iniciativa parlamêntar estão taxativamente previstas no art, 61 da

ConstituiÇão, que trata da reserva de iniciativa de lei do CheÍe do Poder Executivo. Não

se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para

abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da

AdministraÇão Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.

Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel, Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão

Min, Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI 2.072, Rel, l,4in. Cármen Lúcia

TÍibunal Pleno, DJe 2.3.2015t e da ADI 3.394, Rel. [,4in. Eros Grau, DJe 215.8.2008, esle

último assim ementado, no que interessa:

AÇÃ0 DIRETA DE INCONSTITUCIoN4UDADE. ARTIGOS í0, r E 3o DA LEI

N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS, TESTE DE

MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA, EFETIVAÇÃO

DO DIREITO À ISSSTÊNCA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIAIIVA

PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO,

ALEGAÇÁO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORI,'IAL NÃO ACOLHIDA. (...) ',!.

Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrulura

qualqueÍ órgão da Administração Pública local, Não procede a alegação de que

qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do

Executivo, As hipóteses de limitaÇão da iniciativa parlamentar estâo previstas,

em numerus clausus, no artigo 61 da Constiluição do Brasil - matérias relativas

Rrrrluírcé, llul Centro - CEP 78820 000 l,rci.rra/MT - fone: (66)1461-7350-Fâx: (6613461-7373-Siter h(
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuRnn MUNtctpAr DE JAcIARA

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

ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a

servidores e órgâos do Poder Executivo, Precedêntes.

Assim, somente nas hipóteses previstas no art.6.1, s 10, da Constituição, ou

seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao poder Execulivo,

é que o Poder Legislativo nâo poderá cnar despesa.

Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa reÍerente à organização

administrativa, que esta co(e já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de

lei de iniciativa do Chefe do poder Executivo, prevista no art, 61, s lo, ll, b, da

ConstituiÇão, somente se aplica aos Territónos íederajs (ADl 2.441, Rel. Min. Joaquim

Barbosa, Tnbunal Pleno, DJe 4.,12.2009).

No caso em exame, a lej municipal que prevê a obrigatorjedade de instalação de

câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias neo crja ou altera a

estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração pública local nem trata do regime
juridico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vicio de

inconstrtucionalidade Íormal na legislaçâo impugnada".

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

onera os cofres pÚblicos, e não invade a esferâ privativa de iniciativa de leis oriundas do poder

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

.iurÍdico de servidores, assim como não trata de matéria tributária, orçamentária e plano

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

Ruà jurucê, 1301-centro- cEp 78820-ooo -raciàra/MT- Fonei (66)3461-7350 - Fax: {66)3461-7373 -site

CMJ
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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,

cabendo ao Poder Executivo a discricionariedade de imprantá-ros ou não, como se nota no

artigo 1e do projeto, devendo ser sarientado ainda, que na mensagem ao projeto de Lei o
vereador autor do projeto, recomenda (e não impõe) a data da entrega da honraria, datã esta
que fica a livre escolha do Executivo.
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ressalta-se ainda, que a própria criação da honraria versada no projeto

depende da avaliação do Poder Executivo Municipal, que analisará a melhor forma possível de

efetivar ou não o programa versado neste Pro.ieto de Lei.

coNcLUsÃo

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 Íeglmentais 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 FlLHO,2007, p. 134).

É o parecer.

'r*\,[Voil^
MICHET I(APPES

oAB/MT 14.18s

í';Ww*t

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

Jaciara/MT, 12 de março de 2019.

Rüa lurucê, 1301 - centro - CEP 78820-ooo -.iaciãra/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: 166)3461'7373 - Site:
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BSTADO DE MATO GROSSO

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

paRecen lunÍorco otLlzorg.
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PROJETO DE LEI N9 OO7l2019, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

CRIAR A "MEDALHA POR RECONHECIMENTO OO SERVIDOR

púBLtco MUNtctpAt pELos sERvtços pREsrADos".

O Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo a criar a medalha por

reconhecimento do servidor público municipal pelos serviços prestados.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados, necessidade de

numeração de folhas. Vieram instruÍdos com os seguintes documentos, no que importa a

presente a nálise:

a)

b)

c)

Mensagem ao Pro.ieto de Lei;

Projeto de Lei;

Modelo de Medalha.

aruÁlrse tunÍorcn

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, I da Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

l- legislar 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

^hi\
Rua lurucê. 1301 Ceôlro C[P 78820-000 -Jâciarà/MT - Fone: Í66)3461 7350 Fax (66)3461-7373 - Site]
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

local, apenas autoriza o Poder Executivo a criar a medalha por reconhecimento do servidor

público municipal pelos serviços prestados, situação esta que não altera e nem modifica os

planos administrativos do município e muito menos onera os cofres públicos.

Saliente-se que por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no

Recurso Extraordinário com Agravo, processo ns 878.911/R, pelo STF, cujo relator foi o

Ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que lei que não cria ou altera a estrutura ou a

atribuição de órgãos da administração pública não padece de vício de inco nstituciona lidâde.

Nesse sentido

'O Supremo Tribunal Federal flrmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de

limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da

Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executlvo. Nâo

se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para

abarcar matérias além daquelas relativas ao Íuncionamento e estruturação da

Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.

Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão

i/in, Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ '10.11.2006; da AD|2.072, Rel. [.4in Cármen Lúcia,

Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 215.8.2008, este

último assim ementado, no que interessa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 10, 2 E 30 DA LEI

N,50, DE 25 DE MAIO DE 2,004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE

T,|ATERN|DADE E PATERNTDADE. REALTZAÇÂo GRATUTTA. EFETTVAÇÃO

DO DIREITO À ISSISTÊruCN JUDICIÁRIA, LEI DE iNICIATIVA

PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO,

ALEGAÇÃO DE INCONSTtTUCtONAL|DADE FORMAL NÃ0 ACoLHtDA. (...) 1.

Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura

qualquer órgão da AdministraÇão Pública local. Não procede a alegação dê que

qualquer projeto de lei que cÍie despesa só poderá ser proposto pelo CheÍe do

Executivo. As hipoteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas,

em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil-- matérias relativas

I30l CenÍo CEP 71j820 000 - Jàriàr.r/MT - Fone: (b6)3461'7350 - Fax: (66)3461-7373-Site: 
t(Rua lurucê



ESTADO DE MATO GROSSO

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

ao funcionamsnlo da Administração Pública, notadamente no que se refere a

servidores e ôrgãos do Poder Executivo. Precedentes,

Assim, como bem se observa do presente Projeto dê 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.

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

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

cabendo ao Poder Executivo a discricionariedade de implantá-los ou não, como se nota no

artigo 1e do projeto, devendo ser salientado ainda, que na mensagem ao Projeto de Lei o

vereador autor do projeto, recomenda (e não impõe) a data da entrega da honraria, data esta

que fica a livre escolha do Executivo.

Ruà Jurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - laciara/MT - Fonê: í6613461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

l!

Assim, somente nas hipóteses previstas no art.61, § 10, da ConstituiÇão, ou

seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo,

e que o Poder Legisiativo neo poderá criar despesa.

Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organizaÇão

administrativa, que esta Cortê já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de

lei de iniciativa do CheÍe do Poder Executivo, prevista no art. 61, § 10, ll, b, da

ConstituiçAo, somente se aplica aos Territónos Íederais (ADl 2.M7, Rel. Min. Joaquim

Barbosa, Tnbunal Pleno, DJe 4.12.2009).

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obngatonedade de instalação de

câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a

estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime

jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de

inconstitucionalidade formal na legrslação impugnada".

t1ll



Ressalta-se ainda, que a própria criação da honraria versada no projeto

depende da avaliação do Poder Executivo Municipal, que analisará a melhor forma possível de

efetivar ou não o programa versado neste projeto de Lei.

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

coNcLUsÃO

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos âspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela regalidade do projeto

de Lei.

No que tangê 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.

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.iuridicidade 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 FtLHO,2007, p. 134).

É o parecer.

)aciaÍa/MT, 12 de março de 2019

h'N,NVoi,il
MICHET XAPPE§

oAB/Mr 14.18s
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunna MUNIcIPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 99)
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