
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

PRríC
CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA

LEI N" I.783 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2OI7

'tAulotiza o Poder Legislativo do Município de JaciaraMT a filitr-se
s l|niilo das Cômaras Municipqis do Eslado de Malo Gtosso -
UCMMAT e dd oulrus Providências"

de Jaciara-MT. ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de suas atribuições

a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
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- Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a filiar-se a União das Câmaras Municipais do Estado de

ato Giosso - UCMMAT

Parágrafo Único. o procedimento se daÍá atÍavés de instrumento próprio para admissão de associado (termo de

,Sçao)
Art. 2.. Fica autorizado o pagamento da anualidade no valor de RS 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago cm 12

(doze) parcelas mensais fixas e consecutivas no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)'

Art.3".osvaloresreferentesàsmensalidadescorIerãopoÍcontadaSeguintedotaçãoorçamentária
3.3.90.39.00.00.00.00.1002 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica'

Art. 5" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

Art. 6'. Ficam revogadas as disposiçÕes em contrário
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ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÔRIA

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)

PROJETO DE LEI N" 14, DE 31 DE JULHO DE2OI7

Temos a honra de submeter à elevada consideração dessa Egrégia casa de Leis o projeto

de Lei em anexo, que tem como escopo autorizar esta casa Legislativa a filiar-se como associado

na União das Câmaras Municipais de Mato Grosso - UCMMAT.

A União das câmaras Municipais de Mato Grosso é uma pessoa jurídica na forma de

associação civil, sem fins lucrativos, com a finalidade, dentre outras, de representar e congregar

as Câmaras Municipais Matogrossenses. A UCMMAT deixa à disposição de seus associados

apoiojurídico e contábil que são importantes ferramentas para a consecução do papel primordial

do vereador: bem representar os interesses da população perante o poder público.

Contanto com o apoio dos nobres vereadores na aprovação da matéria.

Mesa Diretora:

trâ

v",.akhsú^
Presidente

Ve 0 Sou2aVer. a

ice-Presidente

Ver, Tiago Pe ra dos Santos
l" Sec tário

2"

Ver. Si de uza Soares
2" Secret il rIo

2

Senhor Presidente,

Senhora Vereadora,

Senhores Vereadores.

Jaciara,/MT, 3l de julho de 2017.

Atenciosamente,

Ruo Jurucê, 130] - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comoÍoiocioro,mt.govbr - wwwcomorolocioro.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROJf,TO Df LEI N' 14, DE 3I DE JULHO DE 2017

"Auío za o Poder Legislativo do Município de
Jociora/MT a Jiliar-se o União das Câmaras
Municipais do Estado de Malo Grosso -
UCMMAT e dá oulras providências"

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso no uso
de suas atribuições leais e regimentais, APROVOU e eu. PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte Lei:

Art. l'- Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a filiar-se a União das
Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso - UCMMAT.

Parágrafo Único. O procedimento se dará através de instrumento próprio para
admissão de associado (termo de filiação).

Art. 2'. Fica autorizado o pagamento da anualidade no valor de R$ 6.0ffL0O (seis
mit rvaisf a ser pago.€m 12 (doze) parcelas mensais fixas e consecutivas no montante de R$
500,00 (quinhenros+eais)r

Art.6'. Ficam revogadas as disposições em contrário

Jaciara/MT, 3 I de julho de 201 7

Ver. Clooã"M*^
Presidente

Ver. Van e et ril Ver nl ilr
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Ruo Junrcê, 130i -Centro-CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www,comorojocioro,mt.govbr

Art.3". Os valores referentes às mensalidades correrão por conta da seguinte
dotação orçâmentária:3.3.90.39.00.00.00.00..1002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica-

Art. 5' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos
ldó{Íêil€-mn tro/rf?.

Mesa Diretora:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1S de outubro de 9g)

PARECER JURIDICO 04812017.

PROJETO DE LEI NO 14l17. AUTORIZA O
PoDER LEGtslATtvo Do MUNtcípto DE
JACIARA/MT A FILIAR-SE A UNIÃO DAS
CÂMARAS MUNIoIPAIS Do ESTADo DE MATo
GRoSSo _ UCMMAT e oÁ oUTRAS
PRoVIDÊNcAS.

RELATORIO

Trata-se de projeto de Lei que dispÕe sobre a autorização
ao Poder Legislativo do Município de Jaciara a filiar-se à união das câmaras
Municipais do Estado de Mato Grosso - UCMMAT e dá outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,
necessidade de numeração correta das folhas. Vieram instruídos com os
seguintes documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei.

AN LISE JUR DICA

Cumpre salientar que a iniciativa pa-a a propositura do
presente Projeto de Lei é da câmara Municipal, conforme se observa do artigo
35, lll da Lei Orgânica Municipal.

Alem disso, segundo o entendimento do Tribunal de Contas
de Mato Grosso (PRocESSo No: 14.471-1t2ors), é possíver que os Municípios,
na condição de pessoas jurídicas, se firiem a associaçôes que representem os
interesses de cada um de seus poderes, desde que autorizado em lei formal
específica.

\
Ruo Jurucê, 

,]301 
- Centro -

E-moil: contoÍo@comoroj
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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)

Desta maneira, verifica-se o Município de Jaciara, por meio

de seu Poder Legislativo, pode se filiar a associação que representa qualquer

um dos seus respectivos Poderes, no caso a UCMMAT (União das Câmaras

Municipais do Estado de mato Grosso).

Como a referida associação é pessoa de direito privado,

além da edição de lei especifica que autorize a filiação, é necessário ainda a

observância ao disposto no artigo 26 da Lei Complementar no 101/2000 - LRF,

que discorre:

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO

AÉ. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir

necessidades de pessoas Íisicas ou deficits de pessoas jurÍdicas deverá ser

autorizada por lei especiÍica, atender às condiçôes estabelecidas na lei de

diretnzes orçamentánas e estar prevista no orçamento ou em seus cÍéditos

adicionais.

Nesta senda, os gastos com filiação devem estar previstos

ainda no orçamento do respectivo Poder, no caso o Poder Legislativo

Municipal, o qual deve suportar o Ônus da contribuição associativa com a

UCMMAT.

Conforme previsto no artigo 30 do Projeto de Lei há

previsão da dotação orçamentária para cobrir os gastos com a filiaçáo.

Contudo, recomenda-se para melhor transparência que o

ato exige, que seja juntado ao presente Projeto de Lei, como anexo, planilha

oriunda do setor de contabilidade do Poder Legislativo Municipal, que

demonstre a dotação orçamentária informada no Projeto

11l
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ademais, não se pode esquecer ainda que o instrumento

correto para aperfeiçoar tal filiação é o termo de filiação, cuja previsáo

encontra-se no parágrafo único do artigo 1o do Projeto de Lei.

Nesse sentido, segue entendimento do Tribunal de Contas

do Estado de Mato Grosso, vejamos:

3

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

Processono 9.997-0/2015

tnteressada ASSoclAÇÃo MAToGRossENSE DOSMUN|ciPI0S

Assunto Consulta

Relator Conselheiro VALTER ALBANO

Sessão de Julgamento 30-6-20'15 - Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA NO 7/2015 - TP

Emenra: ASSOCIAçÃO MATOGROSSENSE DOS MuNrclPlos.

CONSULTA. DESPÉSA. ASSOCIAÇÃO DE MUNrcíPloS. FILAÇÃO DE

ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFlCA. FORMALIZAçÃo

poR MEIO DE TERMO DE FILAçÃo 0u INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

coNTRlBUlçÂo AssoclATlvA PREVISTA NAS PEçAS DE

PLANEJAMENTO. a) A Íiliação de municipios em Associações que os

representam dependem de autorização em lei especiÍica. As despesâs de

contribuiçÕes associativas deconentes da filiação devem atender às condiçóes

estabelecidas na lei de diretrizes oçamentárias e estar previstas no orçamento

ou em seus cráditos adicionais, nos termos do art 26 da LRF b) Após

autorização legislativa, a formalização de filiação em Associações

representativas de municipios deve ser realizada por meio de Termo de

Filiação ou outro equivalente, não sendo adequado o Termo de Contrato para

esse Ílm. c) O Termo de Filiaçã0, ou instrumento equivalente, deve

estabelecer, entre outras cláusulas, os direitos e os deveres dos associados; o

valor a ser pago a titulo de contribuição associativa; a Íorma' a periodicidade e

a data de cumprimento da obrigação; bem como outras disposiçÓes que se

Íizerem necessárias à preservação e manutenção da relação associativa'

t11



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Logo, o Projeto de Lei nâo diverge do que vem sendo

entendido pelo TCE/MT no que tange a filiaçoes de Municípios com as

associaçÕes representativas de seus poderes.

Todavia, no que se refere ao artigo 50 do Projeto de Lei,

que discorre que a "lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos ao mês de janeiro/2017", entendemos que tal retroatividade não

encontra respaldo jurídico para sua efetividade.

A doutrina do conhecido meshe Roberto Gonçalvesl diz o

seg uinte

"Pode-se resumidamente dizer que o sistema jurídico brasileiro contém

as seguintes regras sobre a matéria: a) são de ordem constitucional os

principios da inetroatividade da lei nova e do respeito ao direito

adquirido; b) esses dois princípios obrigam ao legislador e ao juiz; c) a

regra, no silêncio da lei, é a irretroatividade; d) pode haver retroatividade

expressa desde que não atinja direito adquiridoi e) a lei nova tem efeito

imediato, não se aplicando aos fatos anteriores. Tendo o Supremo

Tribunal Federal proclamado que "não há direito adquirido contra a

Constituição" e que, "sendo constitucional o principio que a lei não pode

prejudicar o alo jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de ordem

pública."

Além do mais, prevê o artigo 6o do Decreto Lei no

4.65711942 - Lei de lntrodução às normas do Direito Brasileiro - que a lei tem

efeito imediato, ou seja, não deve retroagir.

l Gonçalves, Carlos Roberto." Direito civil brasileiro. Volume l: parte geral". 6 ed. ver. e atuel. -
São Paulo: Saraiva, 2008, pag.62.

4
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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)

Art. 60. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato juridico

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada,

Portanto, o efeito retroativo buscado na parte final do artigo

50 do Projeto de Lei não se justifica e nem encontra respaldo legal'

CONCLUSAO

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente'

daapreciaçãodosaspectosinerentesàconveniênciaeoportunidade,o
parecerepelalegalidadedoProjetodeLei,sendoimprescindívelodebatee

análise das ressalvas mencionadas ao longo da fundamentação, em especial

que seja juntada a planilha oriunda do setor de contabilidade do Poder

LegislativoMunicipal,quedemonstreadotaçãoorçamentáriainformadano
projeto de Lei, bem como a falta de amparo legal do efeito retroativo buscado

na parte final do artigo 50 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 decisóio

sobreamatéiaquetheésubmetida,vistoquecorsasdiversassãoopinare

decrdir. (CARVALHO FILHO, 2007 ' p. 134)'

Jaciara/MT, 24 de outubro de 2017

MICHE ES

OAB/MT í4.185

5
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É o parecer.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

O presente parecer tem por objeto o Projeto de Lei n.' 14, de 3 I de julho de 2017 ,

autoria da Mesa Diretora desta Casa, que objetiva autorizar o Poder Legislativo a filiar-se a

União das Câmaras do Estado de Mato Grosso - UCMAT e dá outras providências'

A proposta em questão esteve tramitando desde 0l/08/2017, período no qual não

recebeu emendas ou substitutivos dos demais vereadores

Em continuidade ao processo legislativo, uma vez decorrido o prazo regimental, foi

a proposição encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise

dá seus aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto pelo artigo 67 e ss.

Regimento Intemo,
Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva deste

Poder, em obediência aos ditames do art. 35, II da Lei Orgânica Municipal, estando ainda

de acordo com o artigo 200, parágrafo único, II do Regimento Intemo, estando, desta

forma, em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta

Comissão analisar.
Contudo, consoante Parecer Jurídico n.'04812017, o art. 5o deve ser emendado a fim

de adequar aos ditames legais, sugere-se, por conseguinte, a seguinte Emenda:

"Art. 5". Esta Lei enÍra em vigor na data de sua publicação".

Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do

Proj eto de tei n." 1412017, com a emefá ora apresentada

E o nosso parecer

VE A DE OLIVEIRA
Presiden da Comissão de Con ição, Justiça e Redagão

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT),24 DE OUTUBRO DE 2017.

Ruo Jurucê, 
.l30'1 

- CenÍro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - wwwcomoroiocioro,mt.govbr

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

COMISSÁO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO DE LEI N.'14, DE 3I DE JULHO DE 2017.

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado que visa autorizar o

Poder Legislativo do Município de Jaciara./MT a filiar-se à União das Câmaras Municipais

do Estado de Mato Grosso - UCMAT e dá outras providências.

II _ CONCLUSOES DO RELATOR

u



ESTADO DE MATO GROSSO

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

coltssÃo or coNSTITUICÃo. JUSTICA E REDACAO

PROJETO DE LEI N." 14, DE 3I DE JULHO DE 2017.

PODER LEGISLATIVO

ur - orclsÃo oe coutssÃo

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após a apreciação do Relatório

elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREAD E I VA E OLIVEIRA
Presidente issão de Constituição Just iça e Redação

Pelas Conclusões:

,/

\t
\ .\\

VEREADõi ;ÂNõ,ri).xisro nr
&. l-».
SOUZA

ustiça e RedaçãoVice-presidente da Comissão de Constituição, J

VERE o R nréuos DE SOUZA
Secretár lo da Comissão deP stituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT),24 DE OUTUBRO DE 2017.

Ruo Jurucê. l30't - Centro - 78820-000 - Jocioro-lVlT - Fone: [óó] 34ól -7350

E-moilr contoto@comoroiocioro.mt,govbr - www.comoroiocioro.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

PARECER:

VF],RE A
Presidente d de Constituição, Ju

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

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

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

PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei'
Estiveram presentes os vereadores abaixo-assinados:

,/

OLIVEIRA
e Redação

\s--1 - ..--._- \- -- & I-y-.
VEREADORtÂI\IIO ATANáSIO DE SOUZA

Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VE L RIGUES DE SOUZA
Secretário da Comissão f nstituição, Justiça e RedaçãoC

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT),24 DE OUTUBRO DE 20I7.

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

coMrssÃo pE coNSrIrrlICÁo. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO DE LEI N." 14, DE 31 DE JULHO DE2OI7.
PODER LEGISLATIVO

Ruo Jurucê, 130] - Centro - 78820-000 - Jocioro-MÍ - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comoroiocioÍo.mt,govbr - www comorojocioro mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

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

REDAÇÃO FTNAL AO PROJETO OÉLE|'.t4t2017

í'ArÍoiza o Poder Legislativo do Município de
Jaciara/MT a liliar-se a Uniiio das Câmarus
Municipah do Estado de Mato Grosso - UCMMAT e

dti o uttas p tovidências "

FAçO SABE& que a Câmara Municipal de Jaciarq Estado de Mato Grosso no uso
de suas atribuições leais e regimentais, APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a
seguinte lri:

ArL 1' - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a filiar-se a União das

Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso - UCMMAT.

Parágrafo Único, O procedimento se dará através de instrumento proprio para

admissão de associado (termo de filiação).

ArL 2o. Fica autorizado o pagamento da anualidade no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), a ser pago em 12 (doze) pârcelas mensais fixas e consecutivas no montante de R$ 500,00
(quiúentos reais).

ArL 3'. Os valores referentes à mensalidades correrAo por contâ da seguinte dotação

orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00.1002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Arü 5" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arü 6'. Ficam revogadas as disposições em contráÍio

Sala das Sessôes, em 0'l de novembro de 2017

DE ACOR

VAN VA IRA
R - PRESI

& H^-
JÂNto
VEREAD

LE

-vt RESIOENTE

DE SOUZA
VEREADOR.S TÁRIO

Ruo Jurucê, '1301 - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óól 34ó'l-7350
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO, JUSTICA E REDACÃO


