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O PÍefeito Municipal de Jaciara-MT, no uso de suas atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município,

íaço saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I ". O artigo l'. Da Lei n'. l013 de 2005, passará a vigorar com a seguinte redâção:

"Art. lo Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cooperâção com todos os Municipios

circunviziúos até 3l de Dezembro de 20t8, com empréstimos de maquinários e consecução de serviços mútuos para

o melhoramento e a manutenção das estradas que ligam à sede do nosso Município."

Art. 2'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
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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 Lei

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

CONSTRUINDO U"A T{OVÂ HÉÍÔRIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NOí6 DE 14 DE MARçO DE 20í8

Senhores Vereadores

Estamos encaminhando a essa lnsigne casa de Leis, para que seja devidamente apreciado por

essa nobre edilidade, o Projeto de Lei no16/2018, o qual ALTERA O ARTIGO 20 DA LEI 1013 DE

2005, A QUAL AUToRIZA o PoDER EXECUTIVo MUNICIPAL A FIRMAR TERMo DE

coopERAÇÂO COM OS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS coM EMPRÉSTIMO DE

MAeUtNÁRto E oONSECUÇÃO DE SERVIçoS MÚTUOS PARA MELHORAMENTo E

MANUTENÇÃO DAS ESTRAOAS OUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS

PROUDÊNCIAS.

Trata-se alteração necessária, estendendo o prazo das açóes relacionadas as recuperaçôes de

estradas rurais de Municípios circunvizinhos, uma vez que muitos proprietários rurais residem em

nosso Município. Demais disso, muitos moradores dessas áreas utilizam tais vias para acessarem

oComérciolocal,oqualatendegrandepartedapopulaçãodemunicípioscircunvizinho,umaVez

que nosso Municipio é maior e com maior disponibilidade de itens do comércio'

posto isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação

dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que seja ao final

deliberado e aprovado na devida forma

ABDULJA RG VI M HAMMAD

PREFÉITO MUNICIPAL

AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

t au. Antônio Ferreiro Sobrinho. I 075

IEí
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Senhor Presidente,
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

..ALTERA O ARTIGO 20 DA LEI 1013 DE 2005, A

QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

A FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM OS

MUNIC|PIOS CIRCUNVIZINHOS COM EMPRÉSÍMO

DE MAQUINÁRO E CONSECUÇÂO DE SERVIçOS

MúTUos PARA MELHoRAMENTo e naaruureuÇÃo

DAs ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE Do utuNtcípto

e oÁ ourRls PRovlDÊNclAS"

o Prefeito do Município de Jaciara-MT, no uso das atribuiçôes legais que me confere a

LeiorgânicadoMuniclpio,façosaberqueoPlenáriodaCâmaraMunicipalaprovoueeu

sanciono a seguinte Lei:

Art.lo,oartigolodaLeinolol3DE200S,passaráavigorarcomaseguinteredação:

,,Art. 10 .Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de cooperação com

todososMunicípioscircunvizinhosate3ldedezembrode2.0lS,comempréstimosde

maquinárioseconsecuçáodeserviçosmútuosparaomelhoramentoeamanutençáodas

estradas que ligam à sede do nosso Município'"

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação' revogando-se as disposl
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FLS
RUA

ti lu. An'lônio Ferreiro Sobrinho' 1 075
óó. 34ól -79

ões

it§r,
-ta.qE;::,,,t

em contrário.



ESTADO DE MATO GHOSSO
GOVEBNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMTNISTBAÇÀO E FINANÇAS

CONSÍBUI{OO UMA IIOVA HISTÓ8IA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM "I4 DE MARÇO DE 2018
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Estodo de Moto Grosso
PreÍeiluro Municipol de Jocioro

.AUTORIZA

MUNIClPAL
O POOER EXECUTIVO
A F]RMAR TERMO DE

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar

Termo de cooperação com todos os l"lunicípios circunvizinhos até 31 de dezembro de

2.006, com empréitimos de maquinários e consecução de serviços mútuos para o
Ãàtf,ãra,nento e a manutenção das estradas que ligam à sede do nosso ["lunicípio.

cooeennçÃo coM os vutttlcÍPtos
CIRCUNVIZINHOS COM
eupnÉsrr,to oe unqurtÁnto e

corusecuçÃo DE sERVIços
uúruos PARA MELHoRAMENTo E

unruurerçÃo DAs ESTRADAS QUE
LIGAN4 A SEDE DO MUNICIPIO E DA
ourRAS paovtoÊructas".

O Prefeito do Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso,

Faço saber que a Câmara l4unicipal aprovou e eu sancionou a

seguinte Lei:

Art. 20 - Para efetiva elaboração de Termo de cooperação de que

trata o artigo anterior, é obrigatório que todos os Municípios circunvizinhos tenham

aprovadas Leis idênticas ou semelhantes.

Art.30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO I\4UNICIPAL,

EN4,29 DE NOVEMBRO DE 2.005.

MAX ]OEL RUSSI
Prefeito Municipal

DESPACHO: Sanciono a presente Lei com as emendas.

MAX ]OEL RUSSI
Prefeito Munacipal CMJ
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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)

plRrcen :uníotco 036/2018.
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PROJETO DE LEI N9 016/2OL8, ALTERA O ARTIGO 29 DA

LEI 1013 DE 2005, A QUAL AUTORIZA O PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE

coopERAçÃo coM os vrururcípros crRcuNvtztNHos

coM EMpRÉsrMo DE MAeurNÁRro e corusrcuçÃo

DE sERVtços ruúruos pARA MELHoRAMENTo E

MANUTENçÃo DAs ESTRADAS QUE TIGAM A SEDE DO

Hitururcípro E DÁ ourRAS pRovtoÊructns.

O Projeto de Lei pretende alterar o artigo 2e da Lei ne

!.OL3/2OO5, a qual autoriza o Poder Executivo municipal a firmar termo de cooperação

com os municípios circunvizinhos com empréstimo de maquinário e consecução de

serviços mútuos para melhoramento e manutenção das estradas que ligam a sede do

município e dá outras providências.

cAIARÂ I

a)

b)

c)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Cópia da Lei ns 1.013/2005.

ANÁLIsE JURíDIcA

Primeiramente, deve ser dito que na mensagem ao Projeto de

Lei, bem como na sua ementa, há a informação de que o projeto pretende alterar o

artigo 2e da Lei ne t.Ot3/7005, todavia, ao se analisar o coput do artiSo 1e do Projeto

r-ÀS
túJ
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RELATÓRIO

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

\



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

de Lei, verifica-se que na verdade há pretensão de alterar o artigo le da Lei ne

L.OL3/zOOs.

Logo, feita a ressalva, a qual deve ser corrigida, passamos a

analisar o conteúdo do projeto.

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:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

Ademais, o projeto encontra consonância com a Constituição

Estadual de Mato Grosso, a qual em seu artigo U4 e L75, dispõe que há a

possibilidade de um município se associar com outro para realização de bem comum,

incluindo como interesse comum aquilo que possa atender a mais de um município,

elencando dentre as ações que podem ser tomadas, as relacionadas ao sistema viário

intermunicipal.

-üM
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ESTADO DE MATO GROSSO

Art, 174. Na gerência dos interesses da população, o Município deverá

observar os seguintes objetivos prioritários:

l- cooperar com a União, com o Estado, como também associando-se

com outros Municípios, para a realização do bem-comum;

Art, 175. São considerados de interesse comum as funções públicas

que atendam a mais de um Município, assim como as que, restritas ao

território de um deles, sejam de algum modo dependentes,

concorrentes ou confluentes de ações públicas supramunicipais,

notadamente:

| - expansão urbana e localização de empreendimentos e obras de

engenharia de grande impacto urbanÍstico e ambiental;

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

ll- transporte e sistema viário intermunicipals;

lll - parcelamento do solo.

Com efeito, deve ainda ser interpretado de forma extensiva o

artigo 187 da Constituição Estadual, o qual discorre que os municípios poderão realizar

obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante .:rlu_:l!o com entidades

públicas e consórcios interm unicipa is.

Art, 187. Os Municípios poderão realizar obras, serviços e atividades

de interesse comum, mediante convênio com entidades públicas ou

particulares, bem como através de consórcios intermunicipa is, com os

Estados ou a União, utilizando-se dos meios e instrumentos adequados

à sua execução.

Nesta senda, ainda que o mencionado artigo da Constltuição

Estadual não tenha disposto em sua redação sobre termo de cooperação, que é o caso

do projeto em comento, como já dito, pode ser interpretado de forma extensiva,

deixando clara a possibilidade de municípios, se unirem pâra cooperar em áreas de

interesse comum, como é o caso do projeto em análise, onde se pretende efetuar

melhorias e manutenção nas estradas que ligam a sede do município de Jaciara as

cidades vizin has.

No que se refere à modificação pretendida com o Projeto de Lei

no artigo 1s da Lei ns 1013/2005, nota-se que somente se modificará a redação do

artigo de lei no que tange ao período em que será firmado o Termo de Cooperação,

cuja redação atual previa prazo até o dia 31 de dezembro de 2006 e com a nova

redação o prazo final será a data de 31 de dezembro de 2018.

Assim, não há óbices legais que impeçam a tramitação do

projeto, devendo ser ressaltado apenas que por envolver interesses que ultrapassam a

esfera municipal, que o termo de cooperação a ser confeccionado seja encaminhado

3
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a a CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

ao departamento jurídico da Prefeitura Municipal, o qual poderá acrescentar os

detalhes finais que a Administração Pública entenda pertinente para a confecção do

Termo de Cooperação.

Por fim, saliente-se que se houver a inclusão de algum item no

Termo de Cooperação a ser ainda confeccionado, que venha a criar alguma despesa

aos cofres públicos, que seja acompanhado do respectivo estudo de impacto

orçamentá rio - fin anceiro.

coNctusÃo

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

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

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 FlLHO,2007, p. 134).

É o pa recer.

Jaciara/MÍ,16 de abtil de 2018.

" \'\ I
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MICHEL KAPPÊS

oAB/MT 14.185
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