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O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ÀBDUIJABAR 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 criado o hograma "hevenção e Combate As Queimadas Urbanas e Disque Queimada", com apoio da

Secretaria de AgÍicultur4 Meio Ambiente e Turismo, com parcerias dos outros setores da Prefeitura Municipal.

§ lo - Os órgâos responsáveis realizarão campanhas de conscientização para a prevençilo das queimadas urbanas, para a

sociedade e para as escolas (que podem entrar como parceiras no programa), a ser realizado anualmente, sendo

intensificado no período da seca.

§ 20 - Cabe a Secrelaria Adjunta de Meio Ambiente, fazer valer a lei N' t 160/2009 nos artigos l4l, 142 e 16l, onde os

munícipes que infringirem â lei e forem autuados, que realmente paguem as multas aplicadas, tentando agilizar essas

autuações.

§ 3'- Fica a critério do Executivo Municipal a criação de um número de telefone, com atendimento disponível por 24

horas, para atender as denúncias de queimada no perímetro urbano de Jaciara, denominado de Disque-Queimada.

AÍt. 2" - O Executivo Municipal por meio de DecÍeto estabelecerá a forma de implantação do Disque Queimada.

Art. 3' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETÊ DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 24 DE SETEMBRO DE 2018.

ABDU MOHAMMAD
Prefeito

RONIEVON M SI

Secretário Municipal de Administraç - Portaria N" 0212018

DESPACHO: Sanciono a pÍesente Lei sem ressalvas.

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

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N." I3, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

EXMOS. SRS. VEREADORES

A queimada feita na área urbana é uma prática comum dos moradores das

cidades, ela resume em atear fogo no lixo, restos de podas de ilrvores em terrenos e espaços

vazios com muito mato. Também percebemos que muitas pessoas incineram lixo e outros

resíduos sólidos em plena via pública, geralmente utilizando-se dos canteiros centrais.

Mesmo sendo nociva ao meio ambiente, à segurança e à saúde, essa

prática continua em crescente aumento em nossa cidadê, e no período de estiagem os focos

de queimada acabam aumentando demasiadamente.

Essa prática de queimar detritos sólidos, transformando-os em substâncias

gasosas e tóxicas, gera um aumonto considerado no atendimento dos postos de saúde e

hospitais, onde os principais afetados são crianças e idosos. Os problemas mais comuns são

os respiratórios e irritação nos olhos.

Em nossa cidade, as queimadas representam um papel muito impoÍante

na poluição atmosférica e, consequentemente fator de risco para a segurança e saúde da

população.

Sendo assim, e pelas razões aqui, apresentadas e por se tratar de matéria

de interesse coletivo, é que ora envio a apreciação dos Nobres Edis o presente Projeto de

Lei que visa prevenir a prática da queimada na zona urbana deste Município.

Aproveito a oportunidade para renovar junto a Vossa Excelência e seus

Ilustres Pares, protestos de elevada estima e distinto apreço.

SINVAL CHICARINO CAIRXS
Vereador Autor

GABINETE DO VEREADOR
JACTARA (MT),06 DE AGOSTO DE 2018.

Ruo Jurucê, i30] - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-tvíI - Fone: (óóJ 34ót -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbÍ - www,comorojocioro,mt.govbr

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de gB)

PROJETO DE LEI N." 13, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

"CRIA, PARALELA A LEI I.160/2009, O
PRoGRAMA DE enrvexçÃo E
COMBATE AS QUEIMADAS URBAAIAS
E O DISQUE.QUEIMADA, UM CANAL
DTRETo PRA ornúr'vcu.s euE
FUNCIONE DIARIAMENTE"

Art. l" - Fica criado o Programa "Prevenção e Combate As eueimadas Urbanas e
Disque Queimada", com apoio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo,
com parcerias dos outros setores da Prefeitura Municipal.

§ 10 - Os órgãos responsáveis realizarão campanhas de conscientização para a
prevenção das queimadas urbanas, para a sociedade e para as escolas (que podem entrar
como parceiras no programa), a ser realizado anualmente, sendo intensificado no período
da seca.

§ 20 - Cabe a Secretaria Adjunta de Meio Ambiente, fazer valer a lei N. I160/2009
nos a(igos l4l,142 e l6l, onde os munícipes que infringirem a lei e forem autuados, que
realmente paguem as multas aplicadas, tentando agilizar essas autuações.

§ 3" - Fica a critério do Executivo Municipal a criação de um número de telefone,
com atendimento disponível por 24 horas, para atender as denúncias de queimada no
perímetro urbano de Jaciara, denominado de Disque-Queimada.

{rt. 2' - O Executivo Municipal por meio de Decreto, estabelecerá a forma de
implantação do Disque Queimada.

Art, 3' - Esta Lei entra em vigor na sua publicação.

SI AL CHICAR]NO CAIRES
Vereador Autor

GABINETE DO VEREADOR
JACTARA (MT),06 DE AGOSTO DE 2018.

Ruo Jurucê, l30l - CenÍo - CEP; 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: [óó) 34ót-7350
E-moilr contoto@comoÍojocioro,mt.govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

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:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

pnnrceR :uRíorco 063/2018.

PROJETO DE LEI N9 T3/2078, CRIA, PARALELA A LEI

7.L6012009, o PRoGRAMA DE PREVENçÃo E

COMBATE AS QUEII\4ADAS URBANAS E O DISQUE-

euErMADA, uM CANAL DtRETo PRA otnÚltctas Que

FUNCIONE DIARIAMENTE.

RguróRro

O Projeto de Lei pretende criar, paralelamente à Lei Municipal ne

7.760/2009, o Programa de Prevenção e Combate as Queimadas Urbanas, e o Disque-

Queimada, um canal direto para denúncias que funcione diariamente.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seSuintes documentos,

no que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

No que diz com a legalidade do Pro.ieto 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:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

1
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 7'14 de 15 de outubro de 98)

O presente Projeto de Lei, como dito na mensagem, é

necessário, pois a queimada de resíduos sólidos além de poluir a atmosfera, pode

aumentar o índice de doenças respiratórias na população.

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

ad m in istrativa do Poder Executivo.

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

que podemos denominar de programáticas, ou seja, que apontam paÍa um caminho a

ser seguido, cabendo ao Poder Executivo a discricionariedade de implantá-los ou não,

como por exemplo, as campanhas de conscientização para a prevenção de queimadas,

prevista no §1e do artigo 1e e a criação do "Disq ue-Queim ada", previsto 6e §le do

artigo 1e.

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'

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, 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, !. 28-2-2012,le T, DJE de 29-3-2OL2.1.

2\t
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N esse sentido:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

análise

CONCTUSÃO

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.

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, 2OO7 ' 
p' L34l'

É o parecer

Jaciara/MT, 07 de agosto de 2018.

r,*\Ntl**
MICHE,L KAPPES

oAB/MT 14.185
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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 regimentais vigentes.


