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*AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

CUSTEAR DESPESAS DE ATLETA LOCAL

COIWOCADO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE

MIIAY TIIAI 20I8."
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O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de suas atribuições

legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1'Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para

participação do representante do Município de Jaciara/MT, no Campeonato Mundial de Muay Thai a realizar-

se em Cancun - México, de l0/05/201 8 à 1910512018.

Art.2'O candidato representante do Município de Jaciara se trata de ROBEzuO CIRIACO DOS SANTOS,

inscrito no CPF sob o n" 613.850.173-09, e RG n" 2004023043834 SSPDSiCE, residente na Rua 03 Cohab

São Lourenço - Jaciara/MT, convocado para compor a Seleção Brasileira Permanente de Muay Thai,

representando o País no World Muay Thai Championships 2018 (Campeonato Mundial de Muay Thai 2018).

Art. 3" As despesas previstas nesta Lei, correrão através da seguinte dotação:

0t 020104.t22.0002.2006.0000.3.3.90.48.00.

Art, 4" A prestação de contas das despesas autorizadas por esta Lei é de inteira responsabilidade do

beneficiário.

§ lo O prazo para a prestação de contas será de no máximo 30 (trinta) dias a contar da realizaçã,o do Evento,

sob pena de devolução integral do montante ao Erário.

§ 2" As Notas fiscais e/ou Recibos deverão ser entregues diretamente no Setor de Prestação de Contas desta

Prefeitura Municipal, para conferência e posterior arquivamento j unto ao respectivo Empenho.

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagão, revogadas as disposições em contrári

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1,O75
Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

JACIARAiEiíüri-rf
coxsnurNoo uMÀ Nov^ N6tónr



.,!Et.
ffie

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFI]ITO MUNICIPAL EM ]9 DE ABRIL DE 20I8.

ABDULJ AR OI{AMMAD

Prefe ito Mun icipal - 2017 a 2020

RONIEVON SI LVA

Secretário Municipal de Admini e Fin Portaria N" 02/201 8

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

por Lei Municipal. Data Supra.

ABDU MOHAMMAD

Prefeito Municipal2017 a 2020

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antonio Ferreira Sobrinho, '1.O75

Cêntro - Jaciarô-i.4T // 7882O-OOO

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.
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MENSAGEM AO PRoJETO DE LEI N'24DF, I2 DE ABRIL DE 2OI8

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Em complemento, cnfatizamos ser esta uma oportunidade de divulgar o nome de Jaciara, Município tal qual

tem vasta aptidão na descoberta de atletas nos mais variados esportes. o valor aqui solicitado, chega ser

irrisório em vista da capacidade e currículo do atleta e educador'

A autorização legislativa representará, de fato, a própria fiscalização do povo na decisão dos controles dos

poderes: No Estado Democrático de Direito, o controle e a fiscalização do Poder Executivo, pelo Legislativo'

tem o significado da participação do povo nas decisões e controle do poder' Tradicionalmenle' é o

Parlamento representante, por excelência, da "vontade geral"' de modo que exerce o controle de

determinados atos e contratos do Poder Executivo, através de autorização'

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional c patrimonial do Município' quanto à

legalidade,tegitimidade,aplicaçãoesubvenções,sâoprerrogativâsconstitucionalmenteconferidaàCâmara

dosvereadores.Assim,demanda-seaqui,autoÍizaçãoparaapráticaoraprevistaexplanadanopresente

Projeto.

considerandoqueostermosconstantesnoinclusoProjeto,porsiprópriosjustificam,plenamente,asua

aprovaçâo,restaâEsteExecutivoMunicipal,emexercendoasatribuiçõesconstitucionais,viapresente

mensagem, encaminhá-lo a esta Casa de Leis, para que possam' Vossas Excelências' após as necessárias

apreciações. transformá-lo em Lei'

www.iâciala.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1O75
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Encaminho este importante PROJETO DE LEI, que dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa,

parausoderecursomunicipal,emformadesubsídioàparticipaçãodeRobérioCiriacodosSantos,no

Campeonâto Mundial de Muay Thai a ser realizado na cidade de Cancun - México'

o atleta é professor e instrutor de Artes Marciais, tem uma Academia"Team Ciriaco", situada na Rua 03'

Cohab São Lourenço na Cidade de Jaciara-MT'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Reitero à Vossas Excelências, meus profundos protestos de estima e consideração

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM I2 DE ABRIL DE 20I8

AI}DUL.I MOHAMMAD

017 a 2020Preleito LIt Ic ipal - 2

RONIEVON MIRÂNDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças- Portaria n' 02/2018

AO I]XCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
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coaslalNm uíÂ novÁ H6-ÓR Á

PROJf,TO DE LEI N' 21DE 12 DE ABRIL DE 2OI8

.AUTORIZA O PODER f,XECUTIVO MUNICIPAL A

CUSTEAR DESPESAS DE ATLETA LOCAL

CONVOCADO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE

MUAY THAI 2018."

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD' no uso de suas

atribuiçõeslegais,FAZSABERqueaCâmaraMunicipaldeVereadores,APRoVoUeelesancionaa

seguinte Lei:

Art. l" Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas até o valor de Rs 5 000,00 (cinco mil reais)'

para paÍticipação do representante do Município de Jaciara'/MT' no Campeonato Mundial de Muay Thai a

realizar-se em Cancun - México, de l0/05/2018 à l9105/2018'

Art.2"ocandidatorepresentantedoMunicípiodeJaciaraSetratadeRoBEzuoCIRLACoDoSSANTOS'

inscritonoCPFsobon"6l],850.173.09'eRcn"2004023043834SSPDS/CE,residentenaRua03Cohab

São Lourenço - Jaciara/M'I. convocado para compor a Seleção Brasileira Permanente de Muay Thai'

representandooPaísnoWorldMuayThaiCharnpionships20l8(CampeonatoMundialdeMuayThai20lS).

Art. 3" As despesas previstas nesta

0 I 0201 04.122.0002.2006.0000.3.3.90.48.00'

Lei, correrão através da seguinte dotação:

Art.4.AprestaçãodecontasdasdespesasautorizadasporestaLeiédeinteiraresponsabilidadedo

beneficiário

§looprazoparaaprestaçãodecontasserádenomáximo30(trinta)diasacontardarealizzçáodoEvento'

sob pena de devolução integrâl do montante ao Erário'

§2"AsNotasfiscaise/ouRecibosdeverãoserentreguesdiretamentenoSetordePrestaçãodeContasdesta

Prefeitura Municipal, para conferência e posterior arquivamento junto ao respectivo Empenho'

www.iaciara.mt.gov.br
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Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM I2 DE ABRIL DE 2018

A BI)TILJ úonlmM.q.o

Prefeito un lc ipal - 2017 a2020

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças- Portaria n" 02/2018

wwwlaciara.mt.gov'br
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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)

PARECER JURíDr CO O38 I 2O,,S.

PROJETO DE LEI N9 OZ4|ZOLg, AUTORIZA O PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS DE

ATLETA TOCAL CONVOCADO PARA O CAMPEONATO

MUNDIAL DE MUAY THAI 2018.

RELATORIO

O Projeto de Lei dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo

Municipal a custear despesas de atleta local convocado para o campeonato mundial de

"Muay Thai" 2018.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

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:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;

Desta maneira, verifica-se que o Projeto de Lei em comento

pretende custear as despesas até o valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) para a

1

lrl,\

cEBtDO tsnflRE

I

Ruo Jurucê, 'l 301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

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

(a



ESTADO DE MATO GROSSO

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

participação do representante do Município de Jaciara/MT, no Campeonato Mundial

de "Muay Thai" que será realizado na cidade de Cancun, no México, no mês de maio

de 2018.

Conforme prevê a Constituição Federal, o poder público deve

fomentar as práticas desportlvas, inclusive com a destinação de recursos públicos a

serem utilizados prioritariamente no desporto educacional e, em casos específicos, no

desporto de alto rendimento (art. 217, inciso ll).

Veja ainda que a Lei Federal ne 9.615/L998, trata das normas

gerais do desporto, discorre em seu artiSo 3e que:

Art. 3e, o desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes

manifestações:

l- desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em

formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a

hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar

o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o

exercício da cidadania e a prática do lazer;

ll - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir

para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na

promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;

lll - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta

Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a

finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do

País e estas com as de outras nações.

lV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição

inicial dos conhecimentos desportivos que Sarantam competência

técnica na intervenção desportiva, com o objetlvo de promover o

aperfeiçoamento qualltativo e quantltativo da prática desportiva em

termos recreativos, competitivos ou de alta competição.

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)

§ 1e. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:

l- de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em

contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática

desportiva;

ll - de modo não-profissional, identificado pela liberdade de prática e

pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o

recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu ârtigo 217, prevê

a destinação de recursos públicos no desporto educacional e também, em casos

específicos, para o desporto de rendimento, incluindo nestes os realizados de modo

profission al e não profissional.

Art.2L7, É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e

não-formais, como direito de cada um, observados:

l- a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações,

quanto a sua organização e funcionamento;

ll - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do

desporto educacional e, em casos especÍficos, para a do desporto de

alto rendimento;

lll - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-

proÍissional;

lV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação

nacional.

Desta forma, plenamente possível a destinação de recursos

públicos para fomentar práticas esportivas, incluindo o desporto de alto rendimento,

ou seja, aqueles onde há competições, que é o caso em comento'

Atente-se também que a Constituição Estadual de Mato Grosso,

prevê em seu artigo 258 a destinação de recursos em despesas com desporto

profissional, vejamos: 
3

h\

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEPI 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó'1 -7350

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



Oa

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Contudo, mesmo tendo previsão legal, não se pode admitir a

concessão de recursos públicos sem ser demonstrados e comprovados a sua finalidade

e sem a devida e necessária prestação de contas, sob pena sob pena de violação aos

princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e obrigatoriedade na prestação

de contas.

Da redação do Projeto de Lei, há no artigo 4e a obriSação de

prestação de contas, prevendo inclusive a devolução do valor integral ao erário

municipal caso não sejam prestadas as contas da utilização da verba pública'

No mais, verifica-se Possível destinação de recursos Paraa

desporto profissional, nesse sentido segue entendimento jurisprudencial do TCE/MT,

vejamos

t\,t
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Art. 258, As ações do Poder Público Estadual e Municipal e a

destinação de recursos para o setor, priorizarão:

| - o esporte amador e educacional;

ll -olazerpopular;

lll - a criação e a manutenção de instalações esportivas e recreativas

nos programas e projetos de urbanização, moradia popular e nas

unidades educacionais, exigindo igual participação de iniciativa

privada.

§ 1s. Caberá ao Estado e aos Municípios estabelecerem e

desenvolverem planos e programas de construção e manutenção de

equipamentos esportivos comunitários e escolares com alternativa de

utilização para os portadores de deficiências.

oor meio de lei estadual e municipal específica.



ESTADO DE MATO GROSSO

2) NoEstado de Mato Grosso, por conta da previsão na Constituicão

Estadual{art.258, §3e).éoossível adestinaÇão de recursos estaduais e

munrcr is oa ra o des porto profissional, desde q ue seia com orovada a

pnonza cão e o atendime nto do des porto educacional, sob pena de

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

Resolução de Consulta ne J2OL7. Despesa. Cultura, Desporto e

Turismo. Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos legais'

Prestação de Contas. Necessidade de Regulamentação e ContÍole

pelo Poder Público.

1) É possível o incentivo do Poder Público para realização de eventos

relacionados a manifestações reliBiosas/culturais, desde que seja

atendido o interesse público e comprovado que tal atividade está

inserida no patrimônio cultural local com base no calendário oficial do

ente;

vlolacão da Constitui cao Federa I aft.2L7. inciso ll

3) É possível a destinação de recursos públicos para fomento do

turismo local, tendo em vista a previsão no art. 180 da Constituição

Federal.

4) Para o fomento dos eventos culturais/religiosos, desportivos e

turístlcos deve o Poder Público comprovar o interesse público e

regulamentar os critérlos para a utilização dos recursos, constando a

especificação do objeto de gasto, a previsão da entrega dos projetos e

seus requisitos, a flnalidade, os objetivos a serem alcançados, a forma,

prazo e respon sa bilid ades na prestação de contas, bem como o

acompanhamento de toda execução da despesa, além o disposto no

art. 26 da LRF e a observância aos princípios da impessoalidade,

eficiência, moralidade, publicidade e legalidade.

Ademais, frisa-se que a destinação de recursos para cobrir

necessidades de pessoas físicas deverá ser feita mediante lei específica, além de

atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e na lei de

orçamento, conforme disciplina o art. 26 da LRF.

):
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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)

Assim, ainda que ha.la indicação do número da dotação

orçamentária por qual correrá tal despesa (artigo 3e do Projeto de Lei), se mostra

o rudente e n ec sana a untada aos autos da o lan ilha do demonstrativo de saldo oor

dotacão. comorovando e dando publicidade ao custeio da despesa púbica

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.

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' ]3al'

E o pa recer

:N-wm'
oAB/MT 14.185

6
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Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Pro.jeto de Lei, devendo ser observadas as ressalvas ao longo do texto.

Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.



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

O DA MATERIA EM E

É submetido àrs Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que "Que autorizao
Poder Executivo Municipal a custear despesas de atleta local convocado para o campeonato
mundial de muay thai 2.018.".

II - CONCLUSÔTS NO RELATOR

O presente Projeto de Lei tem por fim ajudar na despesa do atlela de muay thai Sr,
Robério Ciriaco dos Santos para que este possa participar do
Campeonato Mundial de 2.018. Evento esse que será realízado no México entre os dias
10/05 à l9l05. As despesas a serem pagas pela municipalidade será de até R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Conforme o projeto, a prestação de contas é de inteira responsabilidade do
beneficiários e deve ser feita em no máximo 30 dias a contar da realização do evento.

Diante o exposto, sou pela emissão de PARECER FAVORÁ\'EL, sendo a matéria
Constitucional, legal e Regimental, bem como oportuna.

São as conclusões.

l*"h
úetxB tvlenrrxsVERE RA ED

Secretária da Comissão de Constituigão, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 19 DE ABRIL DE 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO LEI N.'24, DE 12 DE ABRIL DE 2018.
PODER EXECUTIVO

III _ DECISÃO DA COMISSÃO

VOTOS:

Reitera o voto:

RA EDILAINE MARTINS
Secre!ária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VERE R LEOMA ODRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comiss e Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 19 DE ABRIL DE 2018.

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

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infr4 após a
apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

De acordo com o artigo 107 do Regimento Intemo, 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 presenre projeto áe Lei.
Estiveram presentes os vereadores abaixo-assinados:

PROJETO LEI N." 24, DE 12 DE ABRIL DE 2018.
PODEREXECUTIVO

o MARTINS
Secretríria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VE LEOMAR R RIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP| 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

COMISSÁO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PARECER:

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT), 19 DE ABRIL DE 2018.


