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Art. 3o. As aPÍesentações deverão:

l.Buscarumamudançadeatitude,aqualrefletirádiretamentenoambienteescolarenasociedade;
Il. Trazer problemas vividos pelas famllias;

Ill. Dividir experiências uirídur a 
"oú"ai.entos 

profissionais, para a solução dos embates encontrados no seio

familiar/sociedade;

IV. Discutir, reforçaÍ e preservar princlpios e valoÍes;

V. Proporcionar condições de desempeúar bem o seu papel diante da sociedade'

Art.4.. Nas dependências das escolas municipais deverão ser afixados, permanentemente, caÍazes e informativos de

material referente ao Programa.

OLA DE PAIS - DOIS MUNDOS, UM SÓ PROPÓSITO'' NâS ESCOIAS

aulonomia Peíinente a sua respectiva grade curricular e ao seu pÍojeto

FEITO CIPAL DE JACIARA.MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições

Art. 5". A implementação do "PROGRAMA ESC

da rede pública do Municipio não retiÍa qualquer

político-pedagógico.

www.laclara.mt'gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Ántônio Ferreira Sobrinho, 1'o75
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legais,

nÀz sanfn que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1". Fica autoÍizado o Poder Executivo através da secretaÍia Municipal de Educação a lnstituk o "PROGRAMA

ESCOLA DE pAls - DoIS MUNDOS, UM SÓ PROPÓSITO-, na forma de tema tÍansveÍsal' nas escolas de rede

pública de ensino do municlpio de Jaciara.

§ 1", o.pRocRAMA ESCOLA DE PAIS - DOIS MUNDOS, UM SÓ PROPÓSITO" se deslina aos pais' educadores'

iesponsáveis, cuidadores dos alunos do ensino fundamental das escolas da rede pública municipal'

§2".AsescolasdaredeprivadadomunicípiodeJaciarapoderitoaderiÍàimplementaçãodo..PROGRAMAESCoLA
DE pAls - Dols MUNDOS, UM SÓ PROPÓSITO' em seus estabelecimentos, destinados aos alunos do ensino

fundamental.

Art. 2", As escolas da rede pública poderáo, por força desta Lei, realizar seminários, palestras, dinâmicas de grupos'

simpósiosouqualqueroutraformadeexplanaçao,abordandoassuntospaÍaexplanação,abordandoassuntospaÍa
promoçãodeumarn.aioraproximaçãodafamlliacomaescola,naperspectivadeumaeducaçãointegral.

§l".Aescoladepais,independentedamodalirladedeexplanação,deveráseroferecidadeformarotineiranasescolasda
rede pública de ensino do Municlpio, respeitando o limite máximo de l5 (quinze) dias entre uma e outra explanação'

§2".AsexplanaçõesdeYerãoterduÍaçãode,nomáximo,2horas,sendofacultadaaDireçãodaescolamunicipala
escolha da modalidade " 

o r".porJ".l pela abordagem do tema "Escola de Pais", sendo admitida a substituição dos

educadores por profissionais ou pessoas estraúas a escola' mas que estão diÍetamente ligadas ao objetivo desta lei'
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Art. ó". As escolas púbticas municipais deverão fazer, anualmente, um balanço geral de tudo que foi desenvolvido

relativamente ao "PROGRAMA ESCOLA DE PAIS - DOIS Mt NDOS, UM SÓ PROPÓSITO", inclusive, apresentando

os resultados aos alunos, pais e comunidade em geral.

parágrafo único - No balanço geral apresentado pela escola deverá constar as estratégias a serem desenvolvidas no ano

subsequenre, em prot da methoria do "PROGRAMA ESCOLA DE PAIS - DOIS MUNDOS, UM SÓ PROPÓSITO".

Art.7'. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que coubeÍ.

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

Art. 9'. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 26 DE JUNHO DE 20I8.

ABD MOHAMMAD
Prefeito ipal - 2017 a2020

RONI EVON u SILVA

Secretário Municipal de Admin rnança s - PortaÍia N" 02/2018.

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito MuniciPal 201'l a2020

covtllo nui.clT^t ol

JACIARA€r co|rnuíaoo Unr xov^ ruóll^

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

Municipal. Data Supra.

www.laciara.mt.gov'br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Fêrreira Sobrinho, 1.O75
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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 N.9 06, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Com o objetivo de ajudar pais e futuros pais, bem como agentes
educadores, vimos trazer para a sociedade jaciarense o Projeto intitulado progroma Escola
de Pais - Dois Mundos, Um Só Propósito,

O Programa tem o objetivo de valorizar o respeito ao ser humano, à vida, à

família como principal agente formador da sociedade, assim como à ética e a cidadania.
Assim, busca-se alcançar resultados positivos, melhorando o âmbito famíliar e escolar,
buscando a não reincidência dos problemas usuais.

A Escola de Pais é um movimento voluntário e irá resgatar a proximação
escola - família na perspectiva de uma educação integral, melhorando e conscientizando o
público alvo de sua responsabilidade na formação dos filhos, no seu próprio
desenvolvimento e nos inter-relacionamentos.

Nesses termos, conta ndo com o poio dos nobres pares, subscrevo-me

VA EI SITVA DE O EIRA

EREADOR AUTO

GABIN ETE DO VEREADOR

JACIARA (MT), 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

FLS

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

E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comoÍoiocioro mt,govbr
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.'06, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

"Autoriza a insliluição de Programa Escola de Pais
- Dois Mundos, Um Só Propósito e dá outras
providências."

A Câmara Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aprova, e eu prefeito,
sanciono a seguinte Lei:

Art. lo. Fica autorizado o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de
Educação a instituir o "PROGRAMA ESCOLA DE PAIS - DOIS MUNDOS, UM SO
PROPOSITO", na forma de tema transversal, nas escolas da rede pública de ensino do
município de Jaciara.

.§ 1'. O ,,PROGRAMA ESCOLA DE PAIS _ DOrS MLTNDOS, UM SO
PROPOSITO" se destina aos pais, educadores, responsáveis, cuidadores dos alunos do
ensino fundamental das escolas da rede pública municipal.

§ 2'. As escolas da rede privada do município de Jaciara poderão aderir à
implementação do "PROGRAMA ESCOLA DE PAIS - DOIS MUNDOS, UM SO
PROPOSITO" em seus estabelecimentos, destinados aos alunos do ensino fundamental.

Art. 2". As escolas da rede pública poderão, por força desta Lei, realizar seminários,
palestras, dinâmicas de grupos, simpósios ou qualquer outra forma de explanação,
abordando assuntos para promoção de uma maior aproximação da família com a escola, na
perspectiva de uma educação integral.

§ 1'. A escola de pais, independente da modalidade de explanação, deverá ser
oferecida de forma rotineira nas escolas da rede pública de ensino do Município,
respeitando o limite máximo de 15 (quinze) dias entre uma e outra explanação.

§ 2". As explanações deverão ter duração de, no máximo,2 horas, sendo facultada a
Direção da escola municipal a escolha da modalidade e o responsável pela abordagem do
tema "Escola de Pais", sendo admitida a substituição dos educadores por profissionais ou
pessoas estranhas a escola, mas que estão diretamente ligadas ao objetivo desta lei.

Art. 3". As apresentações deverão:

II.
III.

Buscar uma mudança de atitude, a qual refletirá diretamente no ambiente
escolar e na sociedade;
Trazer os problemas vividos pelas famílias;
Dividir as experiências vividas e conhecimentos profissionais, para a solução
dos embates encontrados no seio familiar/sociedade;
Discutir, reforçar e preservar princípio se valores;
Proporcionar condições de desempenhar bem o seu papel diante da sociedade.

I

CMJ
FÀS

Ruo Jurucê, 130'l - Centro - 78820-000 - Jocioro-tvlT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comoro,ocioro,mt.govbr - www.comorojocioro,mÍ.govbr

IV.
v.
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Art.6'. As escolas públicas municipais deverão fazer, anualmente, um balanço
geral de tudo que foi desenvolvido relativamente ao PROGRAMA ESCOLA DE PAIS -
DOIS MUNDOS, UM SO PROPÓSITO-', inclusive, apresentando os resultados aos
alunos, pais e comunidade em geral.

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

Parágrafo único - No balanço geral apresentado pela escola deverá constar as
estratégias a serem desenvolvidas no ano subsequente, em prol da melhoria do
"PROGRAMA ESCOLA DE PAIS _ DOIS MI,]NDOS. UM SO PROPOSITO-'.

Art, 7". O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber.

Art. 8'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabínete do Vereador
Jaciara, l9 de fevereiro de 2018.

VA SILVA DE IRÁ
DORAU

OFLs
,?

CMJ

Ruo Jurucê, '130] - Centro - 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

Àrt. 4". Nas dependências das escolas municipais deverão ser afixados,
permanentemente, cartazes e informativos de material referente ao programa 

.

Art. 5". A. implementação do "PROGRAMA ESCOLA DE PAIS - DOIS
MI-INDOS, UM SO PROPOSITO" nas escolas da rede pública do Município não retira
qualquer autonomia pertinente a sua respectiva grade curricular e ao seu projeto político-
pedagógico.



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

PRO.'ETO DE LEI N9 O6/20L8, AUTORIZA A INSTITUIçÃO

DE PROGRAMA ESCOLA DE PAIS _ DOIS MUNDOS, UM

só pnopósrro - E DÁ ourRAs pRovtoÊructes.ãAunal u

Rrurónto

O Projeto de Lei autoriza a instituição de programa denominado

"Programa Escola de Pais - Dois Mundos, Um Só Propósito".

Os âutos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

Primeiramente é oportuno colacionar que o texto do Projeto de

Lei encontra-se fora das normas de formatação apenas e tão somente em um ponto

específico, qual seja a falta do artiSo 9e, já que do artigo 8s salta-se para o artiSo 10, o

que viola a Lei Complementar ns 95/1998 no que concerne as técnicas de elaboração,

redação e alteração das leis.

Assim, e necessário proceder com as devidas correções,

principalmente para adequar o Projeto de Lei nos moldes legais, renumerando-se o

artigo 10 do Projeto de Lei.

"rr[\
1

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-À/T - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioÍo.mt,govbr - www.comorojocioro,mt.govbr
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Noutra quadra, no que diz com a legalidade do Projeto de Lei,

verifica-se que a iniciãtiva 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;

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 programajunto as

escolas municipais, situação esta que não altera e nem modifica os planos pedagógicos

de ensino no 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/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

inco nstitu cio n a lid a d e.

N esse sentid o

"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 AD12.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator

r,l 2
Il\y\

Ruo Jurucê, 1301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - www,comorojocioro.mtgovbr
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p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI

2.072, Rel. Min. 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 1E,29 E

39 DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO OE 2.OO4, DO ESTADO DO

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE.

REALIZAçÃO GRATUITA. EFETIVAçÃO DO DIREITO À

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR

QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO.MEMBRO. ALEGAçÃO DE

TNCoNST|TUC|ONALIDADE FORMAT NÃO ACOLHIDA. (...) 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 arti8o 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, § 1e, da

Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias se.iam de

iniciativa reservada ao Podêr 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

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

aplica aos Territórlos federais lAOl2.447 , Rel. M in. Joaquim Barbosa,

Tribuna I Pleno, DJe 4.12.2009).

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

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

No caso em exame, a lei 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 Pública local nem trata do

regime jurídico 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

aproximação escola e família, como dito na mensagem ao Projeto de Lei, não se

vislumbra nenhum vício de iniciativa.

Por fim, cumpre dizer que o Projeto de Lei se limita apenas a

rede pública de ensino municipal, como se vê de seus artigos, não atin8indo 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 estabelecimentos 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 à sua fiscalização, incentivo e planejamento.

Contudo, não há obrigatoriedade de instituição do programa na

rede particular de ensino, apenas menção a adesão, conforme se observa do § 2s do

artigo 1e do Projeto de Lei, ficando a cargo das respectivas instituições privadas a

escolha de adesão ou não ao programa.

4
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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

a n á lise.

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, 2007, p. Bal.

É o parecer.

Jaciara/MT,07 de março de 2018.

\\ t

'\,'NN\hr**,
MICHELKAPÊÊS

oAB/MT 14.18s
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