
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsln!NmunÀNovÀ rErÔR^

LEI N". I.852 DE 29 DE OUTUBRO DE 20I8.

"TORNA OBRIGATÓRIO O HASTEAMENTO DA BANDEIRA

NACIONAL E A EXECUÇÃO DO HINO NACTONAL E DO

HINO DO MUNICiPIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS E PRIVADAS DE JACIARA-MT".

O prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais'

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

Art. l" Fica obrigatório uma vez por semana ocoÍrer o hasteamento da Bandeira Nacional de das Bandeiras do Estado e

Municlpio, acompaúado com o cânlico do Hino Nacional e do Municlpio.

Art. 2o. Nas escolas que não tiverem os pilares paÍa hasteamento das bandeiras poderão escolher três alunos para seguraÍ

cada bandeira durante a execuçâo dos hinos.

Art.3". Uma vez por semana deverá ser incluÍdo o Hino da Bandeira no hasteamento das bandeiras ficando a critério da

escola se quiser substituir o Hino Municipal.

Aí.4". O poder Executivo elaboÍará no prazo de 60 (Sessenta) dias, as normas de Cerimonial para execução do Canto e do

Hasteamento.

Art. 5". Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei

Municipal no. 442, de 09 de Agosto de 1990.
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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.O 14, DE 28 DE MAIO DE 2018,

EXMOS. SRS. VERXADORES

A reverência frequente e o respeito aos símbolos nacionais constituem
importantes elementos formadores da cidadania. o ambiente escolar é contexto propício
para seu estímulo, na medida que nele se transmitem e consolidam os princípios e valores
fundamentais da sociedade.

A legislação atual prevê o hasteamento solene semanal da Bandeira
Nacional (art. 14, parágrafo único, da Lei n'5.700, de l97l), acompanhado da execução do
Hino Nacional (art. 25, II, da mesma Lei).

A presente proposição pretende que o evento seja semanal, de modo a
ampliar seu alcance e fortalecer sua importância na educação escolar brasileira. Estou
seguro de que a relevância desta iniciativa haverá de receber o indispensável apoio dos
ilustres Pares para sua aprovação.

GABINETE DO VEREADOR
JACIARA (MT),28 DE MAIO DE 20I8.

JORGE DE SOUZA
r Autor

S FERN

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEp: 78820-000 - Joctoro-MT _ Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contofo@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocÍoro.mt,govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO DE LEI N.' 14, DE 28 DE MAIO DE 2018.

"TORÀIA OBRIGATÓRIO O HASTEAMENTO DA
BANDEIRA NACIONAL E A EXECUÇÃO DO
HINO NACIONAL E DO HINO DO MUNICÍPIO,
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E
PRIVADAS DE JACIARA _ MT"

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que
lhe são conferidas FAZ SABER

Que a CAMARA MUNICTPAL, ApRovou e EU, pRoMuLGo E sANCIoNo aseguinte LEI

Art' ro' Fica obrigatório uma vez por semana ocgorrer o hasteamento da BandeiraNacionar e das Bandeiras do Estado e üunicírio, ;;ípunr,.ao com o cântico do HinoNacional e do Município.

. - 
Art. 2". Nas escoras que não tiverem_os pirares para o hasteamento das bandeiraspoderâo escolher três arunos para segurar cada uma das landeiras durante a execução dos

Art. 11 *Uma vez por semana deverá ser incluído o Hino da Bandeira nohasteamenro das Bandeiras ficando a 
".itério 

du 
"s"oiu 

se iuá. suustituir 
" 
Éilil;;;;i.

Art.4". Deverá aparecer impresso no rodapé da peça informativa a observação quea diwlgação das gratuidades e descontos u,.na" uo.rtuuãt.'.]do por esta Lei Municipar.

Art' 5"' o poder Executivo eraborará no prazo de 60 (sessenta) dias, as normas deCerimonial para execuçâo do Canto e ao Hurt"urn'.r,tã. 
' "

o,roor,âll'"fr'"3t??r,"tl' 
entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

GABINETE DO VEREADOR
JACTARA (MT), 23 DE MAro DE 2018.

CHARIES FERNANDO JORGE DE SOUZA
Vereador Autor

Ruo Junrcê.
E-moll: con

, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro_MI _ Fonej (óó) 34ót_2350toto@comoÍojocioro.mlgovbr _ www,comoroio.ioã,rn1.gou.o,

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)



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

PARECER JURíDtCO 06412078.

pRoJETo DE LEr Ne 14120L8. roRttn ogRtcnróRto o

HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL E A

ExEcuçÃo Do HtNo NActoNAL E Do HtNo Do

uururcípro, NAs EscoLAs púBLtcAs MuNtctpAts E

PRIVADAS DE JACIARA.MT.

g,a

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigação do hasteamento

da bandeira nacional e a execução do hino nacional e do hino do município, nas

escolas públicas municipais e privadas 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.

ANALISE JUR DICA

O Projeto de Lei versa sobre matérla constante na Lei do Município de

Jaciara ne 44211990, de 09 de agosto de 1990, em que: ,,Dispõe sobre a

obrigatoriedade da execução dos hinos nacional, estadual e municipal nas escolas

municipais e particulares e dá outras providências", em anexo.

Contudo o Projeto de Lei em análise além de prescrever em

determinados pontos a mesmâ matéria da legislação municipal mencionada acima, em

duas situações inova, a primeira ao proceder ao hasteamento das bandeiras nacional,

estadual e municipal (apesar de que ao executar o hino obviamente deve-se hastear a

1

rü

RELATORIO

lcri{J

Ruo Jurucê,
E-moil: col

1301 - Centro - CEp: 78820-000 - Jocioro-MT _ Fone: (óó) 34ót -7350
ntoto@comorojocioro,mt.govbr - www,comorojocioro,mt,govbr
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

respectiva bandeira, de acordo com o que discorre o art. 25, ll da Lei 5.70O1797Ll1,

redação que não consta nâ Lei Municipal ns 4421L990; e a segunda no que tange a

inclusão da execução do Hino da Bandeira ao menos uma vez por mês.

Portanto, o teor de parte do Projeto de Lei já se encontra

regulamentado no Município, neste caso o ideal é fiscalizar e cobrar o cumprimento da

Lei em apreço, e com outra legislação, apenas implementar as mudanças e

modificações que efetivamente se pretende alterar na legislação existente, como a

obrigação do hasteamento das bandeiras nacional, estadual e do município, além de

uma vez por mês ser executado o Hino da Bandeira.

Caso ainda, Vossa Excelências, entendam que a matéria é diferente, por

em alguns trechos mostrar-se mais abrangente, poderá ser revogada a lei antiga,

desde que conste expressamente em eventual projeto substitutivo.

Por fim, cabe mencionar que a ementa do Projeto de Lei menciona a

obrigação do hasteamento da bandeira nacional e execução de hinos nas escolas

privad as do município.

No tocante a imposição de obrigação destinada aos estabelecimentos

privados a propositura não poderá prosperar, visto que a Constituição Federal

estabeleceu os parâmetros legals sobre o assunto, primeiro limitando a competência

legislativa municipal às materias de interesse estritamente local e à suplementação da

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

t\
Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-N/I - Fone: (óó) 34ól-7350

E-moil: contoto@comorojoctoÍo,mt.govbr - wwwcomorojocioro.mt,govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

Cabe pontuar, que ao que parece, o artigo 4e do Projeto de Lei foi

inserido erroneamente, devendo ser retirado, pois não se refere ao objeto da

pretendida lei.
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a CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

lsso porque a questão em comento não está dentre aquelas que se

caracterizam como de interesse local, conforme já tem decidido a iurisprudência:

Ação direta de inco nstitucio na lidade. Lei n'6.152, de 15 de outubro de 20L4,

do Município de Ourinhos, que "determina a obrigatoriedade da manutenção

de psicólogo escolar" nas escolas públicas e privadas de ensino infantil e

fundamental. lnconstitucionalidade reconhecida quanto às escolas públicas, já

que cabe privativamente ao Executivo a iniciativa de lei que verse sobre

criação e extinção de cargos, empregos, funções, serviços e atividades da

administração local e tudo o que nisso está envolvido. lnconstitucionalidade

presente também ao dispor sobre escolas privadas, agora porque ingressou

no domínio reservado à livre iniciativa e à liberdade de concorrência

relativamente à matéria estranha à competência municipal Ação procedente.

(ADl 20084239020158260000 - São Paulo - Órgão Especial- &fator Arantes

Theodoro - 27l15l 2oL5 - Votação Unânime- Voto n"266L71. (grifo nosso)

CONCLUSAO

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

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é no

sentido de que o teor do Projeto de Lei já se encontra regulamentado no Município de

Jaciara, através da Lei Municipal ns 44U L990. Caso ainda, Vossas Excelências,

entendam que a matéria é diferente, por em alguns trechos mostrar-se mais

abrangente é importante que observem as ressalvas realizadas na fundamentação.

ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa,

---_--=._
/)r\
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da Administração Pública na ordem econômica, reduzindo-a à sua fiscalização,

incentivo e planejamento.



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as

formalidades legais e regimentais viSentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um paÍecer 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).

E o pa recer

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

t',\,\'t-*
MICHEL KÀPPES

oAB/MT 14.185

Ruo Jurucê. i 301 - Centro - CEp: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ót -7350
E-moil: contoto@comorojocioÍo.mlgovbr - www.comorojocioro,mt.govbr
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Estodo de Molo Grosso
Prefelluro Municipol de Jocioro

"orspÕe soBRE A
oBRrGAToRrEDnoe on exrcuçÃo
DOS HINOS NACIONAL, ESTADUAL
E MUNICIPAL NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E PARTICULARES E

oÁ ournas pnovroÊrucrns".

FAZ SABER que o Poder Legislativo aprovou e ele, sanciona a
seguinte Lei:

Artigo 1o - É obrigatória a execução dos Hinos Nacional,
Estadual e Municipal nas escolas Oficiais que pertencem ao município e nas Escolas
Particulares de I e II Graus sob a abrangência municipal.

§ 10 - A obrigatoriedade de execução dos Hinos, a que se refere
este Artigo, é de, no mínimo, uma vez por semana.

§ 20 - Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
através de pessoal designado pela mesma, proceder a fiscalização periódica do
cumprimento desta Lei.

Artigo 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
Em,09 de agosto de 1.990

ARNILDO H E LIV,IUTH SULZBACHER
PREFEITO

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

ARNILDO H E LI4 UTH SULZBACHER
PREFEITO

IVIOACIR ]OSE MORANDINI

Av. Antônio Fcrreiro sobrinho, í" 1.075-ceítro-Íotre 0rr6634ól l30Ee Írx0rr663461 225s- Jaciarr - MT
í.-

1
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LEI NO 442190. DE, 09 DE AGOSTO 1.990.

ARNILDO HELMUTH SULZBACHER, Prefeito de laciara, Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJETO LEI N." 14, DE 28 DE MAIO DE 2018.
PODER LEGISLATIVO

VEREADOR VAN

De acordo com o artigo 107 do Regimento rnterno, e diante da decisão unânime da
comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emite
PARECER FAVORÁVEL a maréria do presente projeto áe Lei.

AD I E RA
Presidente da Comi Constituição, Justiça edação

I
e

VEREA RA ED I{TINS
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó l -7350
E-moilr contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comorojocioro,mt,govbr

COMISSÃO DE CONSTITUICÂO. JUSTICA E REDACÃO

PARECER:

SALA DAS COMISSOES
JACTARA(MT),0l DE OUTUBRO DE 2018.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CoMISSÃo DE CoNSTITUICAO. JUSTICa n RroacÃo

PROJETO LEI N." 14, DE 28 DE MAIO DE 20IS.
PODER LEGISLATIVO

São as conclusões.

---)
VEREADOR VAÀI o EIRA

Presidente da Com o de Constituição, Ju e Redação

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), OT DE OUTUBRO DE 2018.

Ruo Jurucê, 130.| - CentÍo - CEp: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: [óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocjoro.mlgovbr - www,comorojocioro.ml.govbr

RELATÓRIO

I - EXPOSICÃO DA MATERIA EM EXAME

É submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que toma
obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional edo Hino
do Município nas escolas públicas municipais e privadas de Jaciara/MT.

II - CONCLUSÔES DO RELATOR

verifica-se que o Projeto pretende resgatar o patriotismo nas escolas municipais, há
tempos perdido. o hasteamento da bandeira e a execução dos hinos nacional e múnicipal
trazem à lembrança das crianças e adolescentes noções de civilidade e cidadania, que ião
extremamente importantes nos dias de hoje.

conforme Parecer Jurídico. o art. 40 do projeto de Lei foi inserido erroneamente,
necessário, desta ibita. sua retirada através de emenda de autoria deste relator.

O Parecer Jurídico aduz, ainda, que a matéria do projeto de Lei em parte já está
contemplada em um antiga lei municipal, a de n.o 442190, imprescindível, pois, foi a
revogação desta Lei através de emenda apresentada em anexo.

No mais, esta Relatoria, acompanhando o Jurídico, é pela emissão de parecer
Favorável pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade deste projeto de Lei.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

ConrlssÃo DE CoNSTITUICAO. JUSTIC ,q, r Rr»aÇÁo

PROJETO LEI N.' 14, DE 28 DE MAIO DE 2018.
PODER LEGISLATIVO

rrr - DECrsÃo »a coir.rrssÃo

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunida nesra data infra, após a
apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VERtrADOR IVEIRA
e RedaçãoPresidente da C de Constituição, ça

Pelas Conclusões:

DORA EDILAINE MARTINS
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçào

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), OI DE OUTUBRO DE 2018.

tl

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comoÍojocloro,mt.govbr - www.comoíojocioro.mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

l- EMENDA SUPRESSIVA: Suprime o art. 4" do presente Projeto de Lei,
renumerando-se os demais.

"Art. 6'. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contriirio, em especial a Lei Municipal n.o 442, de 09 de
agosto de 1990.

SALA DAS COMISSÕES
EM, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

VAND A
IDENTE CCJR

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: Íóó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www,comorolocioro.mt.govbr

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

IV _ EMENDAS

2- EMENDA ADITIVA: Adiciona termos ao texto do art. 6" do presente Projeto de
Lei, passando a vigorar com a seguinte redação:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

cotvrtssÃo or corustrtutcÃo. rusttca r ReoacÃo

REDAçÃo FTNAL Ao pRoJETo DE LEt 14, DE 28 DE MAto DE 2018.

"ToRNA osRrcaróRro o HASTEAMENTo DA
BANDEIRA NACIoNAL E A ExECUÇÃo oo
HrNo NACToNAL E Do HINo Do InuxrcÍpro,
NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E
PRIVADAS DE JACIARA _ MT"

lhe são conferidas FAZ SABER

Que a CAMARA MUNICIPAL, APROVOU e EU, pROMULGO E SANCIONO a
seguinte LEI

Art. 1". Fica obrigatório uma vez por semana ocorrer o hasteamento da Bandeira
Nacional e das Bandeiras do Estado e Município, acompanhado com o cântico do Hino
Nacional e do Município.

Art.2'. Nas escolas que não tiverem os pilares para o hasteamento das bandeiras
poderão escolher três alunos para segurar cada uma das bandeiras durante a execução dos
hinos

Art. 3". Uma vez por semana deverá ser incluído o Hino da Bandeira no
hasteamento das Bandeiras ficando a critério da escola se quer substituir o Hino Municipal.

Art.4'. o Poder Executivo elaborará no prazo de 60 (sessenta) dias, as normas de
Cerimonial para execução do Canto e do Hasteamento.

Art. 5". Essa Lei enrrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n." 442, d; og de agosto ae isqo.

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2OIB. ,-

DE ACORDO

VER. SIL D IVEIRA
PRESIDENTE

VER. O JORGE DE SOUZAtES FERNAN
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