
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CCIP:IA
LEI N" I.828 DE IS DE MAIO DE 2018.

"RECULAMENTA O USO DE PLACAS E MEIoS
CONGÊNERES DE INAUGURAÇOES DE OBRAS

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JACIAII,A/MT"

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que o Plenfuio desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art, 1". Esta Lei regulamenta o uso de placas e meios congêneres de inauguraçôes de obras públicas no Município de

laciara/MT.

Art. 2o. Nas placas comemorativas das inaugurações de obras públicas deverão constar as informações básicas acerca da

respectiva obra, tais como:

I data do início e término da obra;

ll - valor inicialmcnte previsto e valor final efetivamente gasto na sua execução, expressos em moeda corrente;

lll nome do órgão ou entidade integrante da Administração Pública responsável pela edificação;

lV nome do Administrador Público que iniciou e concluiu a obra;

V nome do AdminisÍador Público Federal ou Estadual. em caso de cofinanciamento.

ert.3". É vedada a inserção de informação de caráter politico-panidário e autopromocional, sobretudo relacionadas a

pessoas e/ou cargos que não tiveram nenhuma relação com o empreendimento.

Parágrafo Único. Está compreendida na vedação do cqpul a menção de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, oÍganização social ou partido político'

Art. {" - Esta Lei entrará em yigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

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

Municipal. Data Supra.
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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.'07, DE I9 DE FEVEREIRO DE 2018.

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORA VEREADORA,

SENHORES VEREADORES

Este Projeto de Lei vem ao encontro da disposição do § 1e do art. 37 da Constituição

Federal e visa a regulamentação e padronização das placas comemorativas das inaugurações de

obras públicas no Município de Jaciara, bem como oíerecer diretrizes e vedações atinentes à

realização de publicidade.
Trata-se de medida que visa coibir condutas pouco probas tais como a de fazer uso da

máquina pública para projeção pessoal ou do grupo a que pertence o autor da ação improba.

Outrossim, visa assegurar que a publicidade, imprescindível diSa-se, dos atos

inauguratórios, se circunscreva aos limites traçados pela norma constitucional, ou seja, ao seu

caráter unicamente educativo, informativo ou de orientação sociâ1.

Recorde-se que a despeito de que o dar publicidade aos atos, serviços, obras,

programas e campanhas constitua um dever da Administração Pública, tal publicidade deve

obedecer aos limites previstos nq §te do art. 37: deve a propaganda ser marcada pela

impessoalidade. De tal sorte, o administrador tem a obrigação de prestação contas sobre seu

governo à população, e tal prestação de contas deve ser realizada de forma impessoal por parte

do administrador.
A respeito do flm visado pelo legislador constituinte âo delinear a finalidade que deve

ser perseguida com a publicidade dos atos do Poder Público, desatacam Emerson Garcia e

Rogério Pacheco:

"olmejou o constituinte conter os gdstos exorbitontes de outroro, os quois visovom, único

e exclusivamente, à promoçõo pessodl dos ddmínistrodores pÚblicos (..) Em rozão disso,

será itícito quotquer ortiÍício, subterfÚgio ou engodo empregodo poro se burlor o vedaçõo

constitucionol, oindo que, o otividode meio, o ser onolísodo de Íormo dissociodo do Íim
olmejodo, sejo oporentemente lícito (...). A Publicidode, qualquer que seja elo, deve ter

coroter o) educotivo; b) inÍormotivo; ou de orientoçõo sociol; delo nõo podendo constor

nome, símbolos ou imogens que vinculem o odministrodor oo objeto divulgodo,

co rocte ri zondo s u o promoção pessoo 1".

A proposição que ora apresentamos.iustifica-se pelas razões acima expostas,

por isso contamos com o apoio dos nobres vereadores na aprovação da matéria.

VANDE I SILVA EO IVI'IRA
READOR AUT

GABINETE DO VEREADOR
.IACIARA (MT), 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
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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)

PROJETO DE LEI N." 07, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.0í8.

*REGULAMENTA O USO DE
PLACAS E MEIos concÊxpnrs
DE INAUGURAÇÔES DE OBRAS
PUBLICAS NO MUNICIPIO DE
JACIARA/MT"

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Jaciara, Estado de

Mato Grosso,

seguinte Lei
FAZ SABER que o Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a

Art. l'. Esta Lei regulamenta o uso de placas e meios congêneres de

inaugurações de obras públicas no Município de Jaciara./MT.

Art. 2'. Nas placas comemorativas das inaugurações de obras públicas deverão

constar as informações básicas acerca da respectiva obra, tais como:

I - data do início e término da obra;
II - valor inicialmente previsto e valor final efetivamente gasto na sua

execução, expressos em moeda corrente;
III - nome do órgão ou entidade integrante da Administração Pública

responsável pela edifi cação;
IV - nome do Administrador Público que iniciou e concluiu a obra;

V - nome do Administrador Público Federal ou Estadual, em caso de

cofinanciamento.

Art. 3'. É vedada a inserção de informação de caráter político-partidário e

autopromocional, sobretudo relacionadas a pessoas e/ou cargos que não tiveram nenhuma

relação com o empreendimento.

Parágrafo Único. Estí compreendida na vedação do caput a menção de nomes,

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores

públicos, organização social ou partido político.

Art. 4' - Esta Lei entrará em vr na data de sua publicação, revogan do-se as

disposições em contrário.

VÀNDE S vÀD L RA
ORAUTO

GABINETE DO VEREADOR
JACTARA (MT), 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

/,1 PRO]ETO DE LEI N9 O7l2018, REGULAMENTA O USO DE

PLACAS E VCIOS COI'ICÊNTRES DE INAUGUREçÔTS OE

oBRAS púBLtcAs ruo rr,turutcÍpto DE JACIARA.)

nrurónto

O Projeto de Lei pretende regulamentar o uso de placas e meios

congêneres de inaugurações de obras públicas no Município de Jaciara/MT.

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

No que tange a iniciativa do Projeto de Lei, verifica-se que o

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:

| - leglslar sobre assuntos de interesse local;

O referido Pro.ieto de Lei pretende regulamentar o uso de placas

e meios congêneres de inaugurações de obras públicas no Município de Jaciara/MT,

.lh,\ FL
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PARECER JURíDr CO O34 l20t8.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a Presente análise:

ANÁUSE JURíDICA
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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)

elencando em seu artigo 29 as informações básicas que as placas comemorativas das

inaugurações de obras públicas deverão conter.

Primeiramente, deve ser dito que a regulamentação pretendida

com o Projeto de Lei pode ser efetuada por meio de projeto emanado do Legislativo.

Veja que o referido Projeto de Lei não cria ou altera a estrutura

ou a atribuição de Órgãos da Administração Pública local.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal por meio do

julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário ns 613481/Rl, exarou o

entendimento de que não é inconstituciona I a lei resultante de iniciativa parlamentar

que disponha sobre publicidade de atos realizados pelo Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO'

REPRESENTAçÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4'718, DE 11 DE

DEZEMBRO OÉ. 2OO7, DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE

DISPÕE SOBRE O CADASTRO MUNICIPAT DE PARCEIROS DO TERCEIRO

SETOR. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE

FORMAL DE INICIATIVA. PRINCíPIO DA PUBLICIDADE. PRECEDENTE. 1.

Conquanto seja admissível recurso extraordinário em face de acórdão

de tribunal de justiça proferldo em ação direta quando o parâmetro da

constituição estadual reproduz norma da Constituição Federal de

observância obrigatória pelos estados (Rcl ne 383/SP, Rel. Min. Moreira

Alves, Tribunal Pleno, Dl ?ll5l93l, é inviável o conhecimento do

recurso pela alínea'c'do inciso Ill do art. 102 da Constituição Federal

quando o acórdão recorrido declarar constitucional lei municipal

contestada em face de constituição estadual. Precedentes 2. Não

confiqura vício formal de inconstitu cionalidade o fato de o

h\
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ESTADO DE MATO GROSSO

diploma lesislativo ouestionado ter emanado de oroposicão de

ongem oarla mentar. A co ntinsência de a regra estar dirieida a o

Poder Execut ivo. oor si só , não implica que ela deva ser de

in iciativa orivativa do Poder Executivo, uma vez oue nenhuma

das hi oóteses contidas no art. 61.§1 s. da Constitu i cão foi ob eto

de positiva cao na norma Esse entendimento stá em si onta

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

e

com a iurisprudência da Corte no sentido de que não oadece de

inconstituciona lidade formal a lei resultante de in iciativa

parlamentar que disoonha sobre ou b licidade dos atose

contratos real izados pelo Poder Executivo (ADl ns 2.472/RS.MC,

elator Min Maurício Corrêa ,DJde3/s 02). A lei o uestiona da
R

enqu ad ra-se no contexto de aorim oramento da necessana

trans arência das atividades adm in istrativas, reafirmando e

cumprindo o onnclolo constitucionãl da pu b licid ade da

administracao Du b lica (a rt. 37. caout, CF /88), não se tratando de

matéria de inic iativa e usiva do Chefe do Poder Executivo, mas

de iniciativa concorrente.3 Agravo regimental não provido. (STF -

Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 613.481/RJ, Primeira Turma'

Relator: Min. Dlas Toffoli, Data de Julgamento: 4 2'2014) (grifei)

Desta maneira, como não há criação de carSos' funções ou

empregos públicos na administração direta ou aumento de sua remuneração' nem

mesmo criação, extinção ou modificação de órgão administrativo' pode a matéria do

presente projeto, iniciar-se no legislativo'

Veja ainda, que o presente Pro.ieto de Lei' cumpre os ditames do

texto constitucional, pois bem observa a publicidade da atuação administrativa'

conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que opta

+cM,'J
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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)

pela transparência das informações públicas, incentivando a educação política da

população, fortalecendo ainda o combate a corrupção.

Assim, inspira-se o presente projeto no princípio da publicidade,

emanando transparência dos atos do Poder Público.

Todavia, segundo o § 1s do artigo 37 da Constituição Federal, "o

publicidade de atos, progromos, obros, serviços e camponhos dos órgõos públicos

deverá ter coráter educotivo, informotivo ou de orientoçõo sociol, delo não podendo

constor nomes, símbolos ou imogens que corocterizem promoção pessool de

outoridodes ou servidores públicos" .

Desta forma, os incisos lV e V do artigo 2e do Projeto de Lei,

deveriam ser modificados ou até mesmo retirados, pois poderiam justamente conflitar

com o que apregoa o § 1p do arligo 37 da Constituição Federal.

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

análise.

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei, necessário, porém, proceder com o debate das ressalvas

dispostas ao longo da fundamentação.

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.

0J'
CMJ
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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)

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

quemincumbeopinarnãotemopoderdecisóriosobreamatériaquelheésubmetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir' (CARVALHO FILHO, 2007 ' 
p' 734),'

É o parecer

Jaciara/MT, 10 de abril de 2018.

NSu
oAB/Mr 14.18s
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

É submetido âs Comissões o Projeto de Lei que "Regulamenta o uso de

placas e meios congêneres de inaugurações de obras públicas no Município de

Jaciara/MT".

II _ CONCLUSOES DO RELATOR

Verifica-se que o Projeto tem por fim estabelecer parâmetros para o uso de placas

de meios congêneres nas inaugurações de obras públicas. Não se está, aqui, limitando ou

adentrando em questões administrativas da Prefeitura Municipal, pois não se está criando

cargos, funções ou empregos públicos.

Vislumbra-se, ainda, que o Projeto atende aos ditames constitucionais, sendo que,

segundo Parecer Jurídico acostado aos autos, o Supremo Tribunal Federal por meio do
julgamento de um agravo regimental já exarou entendimento de que não é inconstitucional

a lei resultante de iniciativa parlamentar dispor sobre a publicidade de atos realizados pelo

Poder Executivo.

Pelo exposto, esta Relatoria, acompanhando o Jurídico é pela emissão de Parecer

Favorável pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade deste Projeto de Lei.

São as conclusões.

6Á/* lr L,6
Ílir,q.rrÍE MARTINS

ESTADO DE MATO GROSSO

VEREADOR E

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT), 10 DE MAIO DE 2018.

FLS
R

CMJ

Ruo Jurucê. l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó l -7350

E-moil: contolo@comorojocioro.mt.govbÍ - www.comoroiocioro,mt.govbr

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N." 07, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO

I _ EXPOSIÇÃO DA MATERIA EM EXAME

Secretaria da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçãol,



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJETO LEI N.'07, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
PODER LEGISLATIVO

nr - »rctsÃo oas coussors

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infra, após a

apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:
Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

y'r,r/r^ 
'4' '4''-6

VEHÉADORA'EDILAI NE MARTI NS
Vice-Presidente Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Com as conclusões do Relator

VEREA LEOM R RIGUES DE SOUZA
Presidente Comissão de C Stituição, Justiça e Redação

VEREADOR CHA ES FERNANDO JORGE OE SOUZA
Secretário Comissão de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT), r0 DE MAIO DE 2018.

CMJ
FL

,(

Ruo JuÍucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro,mt.govbí

RU'B

COMISSÃO DE CONSTITUICÁO. JUSTICA E REDACÃO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO LEI N.'07, DE T9 DE FEVEREIRO DE 20T8.

PODER LEGISLATIVO

Vice-Presidente Comissão de Constituição, Justiça e Redação

De acordo com o artigo '107 do Regimento Interno, e diante da decisão unânime da

Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emite

PARECER FAVORAVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

àt/"^ .qr" /-tt
VEREADORA EDITAINE MARTINS

>t
VER o R RIGUES DE SOUZA

Presidente Comissão de Stituição, Justiça e Redação

VEREADOR CHAR FERNANDO JORGE DE SOUZA
Secretário Comissáo de Constituição, Justiça e Redação

L

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT), 10 DE MArO DE 2018.

CMJ
Fls

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

qUts
(

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

COMISSÂO DE CONSTITUICÃO. JUSTIÇA E REDACÃO

PARECER:


