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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N". I.E3ó DE 26 DE JUNHO DE 20I8.

Cria o programa "Filho da Tena" que estabelece a obrigatoriedade de

disponibilização de oportunidade PaÍa a apresentação de grupos, bandas,

cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que

recebem ou contenham financiamento público municipal.

O PREFEITO MTJNICIPAL DE JACIARA-MT, ABDUTJABAR GALVIN MOHAMMAD, NO USO dE SUAS AtribUiçõES

legais,

FAz SABER que a Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.. É obrigatória oferta de oportunidade para apresentação de gnrpos, bandas, cantores ou instrumentistas locâis na

abertura de eventos musicais que conteúam ou recebam financiamento público municipal.

parágrafo único - Equipara-se ao financiamento paÍa fins dessa lei, toda e qualquer disponibilização de espaços

públicos, suporte fisico, estrutural, de pessoal ou outra natureza, emanado do poder público municipal' destinado à

realização do evento princiPal.

AÍ. 2". Consideram-se grupos, bandas, cantores, ou instrumentistas locais aqueles residentes no municipio; no caso de

pluralidade de componentes aquela coletiviclade que contemPle a maioria dos integantes que no municlpio tenha sua

residência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 26 DE JLTNHO DE 20I8.
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Art, 3'. Esta Lei seú regulamenlada por Decreto.

Art. 4". Esta lei entraÍá em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em contrário.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por L€i

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

JUSTIFICATIVÀ

Senhor Presidente,

Senhores(as) Vereadores(as) :

Vereador V e (PSD)

Esta lei tem objetivo de fomentar e incentivar a participação

dos artistas locais em eventos musicais que contenham em sua organização e

realização apoio da gestão pÚblica, sob qualquer forma.

Tem-se a expectativa de que, oportunizando apariçÕes de

artistas Jaciarenses na abertura de shows de maior vulto e estrutura, com

maior público, terão esses a oportunidade de apresentarem seu trabalho,

valorizarem a cultura, terem exposição e impulsionarem suas trajetÓrias,sem
que isso tenham que suportar ônus de monta inalcançável.

Outrossim, nenhum prejuízo haverá para o ente público ou

para os artistas do evento principal. Estar-se-á cumprindo o dever

constitucional que paira sobre os ombros do município, inserido nos artigos 23,

V; 216-A,§ 40 da Constituiçáo Federal e em outras dezenas de dispositivos

legais constitucionais e infra-constitucionais

A valorização dos talentos, a oferta de oportunidades e a

disponibilização de cultuia são, neste contexto, tarefas demasiadamente

simples, 
"o 

ãlc"nce de todos os envolvidos, sem que existam justos motivos

parà nao serem elementos de uma transformaçáo no cenário cultural do

município.

E a justificativa.

I
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO DE LEI NO 10, DE 14 DE MAIO DE 2018.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Art. 3o - Esta lei será regulamentada por Decreto'

AÍt.4o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões em 14 de Maio de 2018'

Vereador VANI) DEO - PSB - Àutor.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO DE LEI N' 10, DE 14 DE MAIO DE 2018.

Cria o programa "Filho da Terra" que

estabelece a obrigatoriedade de

disponibilização de oportunidade para a

apresentação de grupos, bandas, cantores ou

instrumentistas locais na abertura de

eventos musicais que recebem ou

conteúam financiamento Público

municiPal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO,

APROVA, E EU PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. lo - É obrigatória oferta de oportunidade para

apresentação de gfupos, bandas cantores ou instrumentistas locais na abertura

de eventos musicais que conteúam ou recebam financiamento público

municipal.
Parágrafo Único - Equipara-se ao financiamento paxa fms

dessa lei, toda e qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte fisico,

estrutural, de pessoal ou de outra natureza' emanado do poder público

municipal, destinado à realização do evento principal'

Art. 2o - Consideram-se grupos, bandas, cantores ou

instrumentistas locais aqueles residentes no município; no caso de pluralidade

de componentes, aquela coletividade que contemple a maioria dos integrantes

que no município teúa sua residência.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

paRrcgn tuníotco 056/2018.

RECEBIDO EM
oaa-l!J*

PRO]ETO DE LEI N9 IO/zOL8, CRIA O PROGRAMA

"FILHO DA TERRA,, QUE ESTABELECE A

oBRIGAToRIEDADE DE otseorutatutzlçÃo or

opoRTUNIDADE eARA A APRESENTaçÃo oE GRUPos,

BANDAS, CANTORES OU INSTRUMENTISTAS LOCAIS NA

ABERTURA DE EVENTOS MUSICAIS QUE RECEBEM OU

coNTENHAM FtNANCIAMENTo pÚsLtco MUNIcIPAL.

RELATóRIO

O Projeto de Lei cria o programa "Filho da Terra", o qual

estabelece a obrigatoriedade de d isponibilização de oportunidade para a apresentação

de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais

que recebem ou contenham financiamento público municipal.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Pro.ieto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

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, lda

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 714 de í 5 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 que

almeja maior exposição de artistas musicais de nosso município, situação esta que não

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

inconstitucionalidade.

Nesse sentido:

"O Supremo Tribunal Federal firmou 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 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 AOI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe

2.3.2075; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, D.le 215.8.2008, este último

assim ementado, no que interessa:

AçÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 19, 29 E 39

DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE.

REALTZAÇÃO GRATUtTA. EFETTVAÇÃO DO DTRE|TO À ASSTStÊruCla

tl 2
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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)

ruorcrÁRra. LEr DE tNtcrATrvA PARLAMENTAR QUE cRtA DESPESA

PARA o EsrADo-MEMBRo. arecaçÃo DE

rNCoNSTtructoNALrDADE FoRMAL NÃo 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 de que qualquer projeto de lei que crie

despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As

hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas,

em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --
matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública,

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder

Executivo. Precedentes.

Assim, somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1s, da

Constituição, ou seia, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa

reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar

despesa.

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

organização administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no

sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,

prevista no art. 61, § 1e, ll, b, da Constituição, somente se aplica aos

Territórios federais (ADl2.447, Rel. Min. Joaquim Barbosa,

Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009).

No caso em exame, a lel municipal que prevê a obrigatoriedade

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 Públlca local nem trata do regime iurídico de servidores

públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de

inconstitucionalidade formal na legislação impugnada".

Desta maneira, como apenas se pretende implantar programa de

valorização de artistas musicais locais, como dito na mensagem ao Projeto de Lei, não

se vislumbra nenhum vício de iniciativa.
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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)

Ressalta-se ainda, que o incentivo à cultura tem previsão

Constitucional, artigo 215 ao 216-A da CF, competindo também aos municípios a

participação no fomento e desenvolvimento de atividades culturais, como a música,

por exemplo, que é tratada no presente projeto.

Por fim, cumpre observar que o Projeto de Lei em foco não

aumentou a despesa pública, pois no mesmo não há nenhuma previsão nesse sentido.

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

análise

coNcrusÃo

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 pareceí 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 e submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. L341.

E o pa recer
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Jaciara/MT, 13 de junho de 2018.

\,\N vo,u.,
MICHET KÀÉPES

oAB/MT 14.18s
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