
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.. I.9t8 DE 08 DE NOVEMBRO DE 20I9.

.DISPÔE SOBRE A OBRIGATORIEDADE NO

ÂLlgtro MUNIcIPAL DA DlvuLGAÇÃo DE

TNFoRMAÇÔES soBRE oBRAS PÚnllces

PARALISADAS, CONTENDO OS MOTIVOS' TEMPO

DE INTERRUPÇÃo E NovA DATA PREvlsrA'"

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

legais,

obra

Art. 3'. Ultrapassado o prazo tle paralização de que trata o art lo desta Lei' o responsável pela

obra deverá informar a prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis' o motivo da

paralização da obra.
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Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei'

Art. l'. Obriga a divulgação no site oficial da PÍefeituÍa Municipal' informações acerca das

obras públicas municipais paralisadas' contendo os motivos e o periodo de interrupção da obra'

Parágrafo Único' Considera-se obra paralisada' para efeitos desta lei' as obras com atividades

interrompidas por mais de 60 (sessenta) dias'

Art. 2". No site oficial da prefeitura Municipal, utilizado para transmitiÍ as informações contidas

no art. lo desta Lei, deverá conrer 6mbém os dados do órgão público ou concessionária responsáYel pela

Este documento ío(.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Arf S". ea despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação

orçamentária prÓpria, suplementadas se necessário

Art. 6", Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação' revogadas as disposições em

contÍário

GABINETE DO PREFEITO MLJNICIPAL EM 08 DE NOVEMBRO DE 20 I9
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7t4, de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.'40, DE 14 DE OUTUBRO DE 2O'I9.

Um levantamento da Confederação Nacional da lndústria (CNl),

divulgado em julho de 2018, aponta que em todo o Brasil, existem 2.796 obras públicas
paralisadas, sendo 517 delas de infraestrutura, necessárias para o desenvolvimento do
País.

O estudo lmpacto EconÔmico e Social das Obras Públicas no Brasil, feito
pelo presidente da consultoria lnterB, Cláudio Frischtak, listou em junho de 2018, mais
de 7.000 obras paralisadas no Brasil, e cita Centros Educacionais Unificados (CEUs) em

Sâo Paulo. Segundo o estudo, seriam necessários R$ 76 bilhoes para concluir essas
obras paralisadas em todo o Brasil, mais do que o orçamento anual de toda a cidade de

São Paulo.

O volume de obras paralisadas, além de prejudicar a prestação de

serviços públicos essenciais para a populaçâo, ainda causam problemas para os

moradores do entorno e no corpo geral dos munícipes.

Os impactos de uma obra náo-concluída e paralisada vâo desde
problemas no trânsito local, degradaçâo do ambiente, até mesmo, aumento nos custos

da construção quando a retomada acontece.

Por conta disso, é importante que a municipalidade aja com

transparência e divulgue, de forma acessível, a relação de obras paralisadas com os

motivos para tais, paÍa que a população tenha informaçáo sobre o que acontece em Sua

cidade e como os recursos públicos estão sendo empregados, valorizando assim, o

controle social.

Por todo o exposto, espera o autor a tramitaçáo regimental e apoio dos

nobres colegas na aprovaçáo do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

r- P
rge de Souza
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es Ferna

ula Fnnê {66}1461-7350 - Fãx: 166)3461-7373 - SiteRua lurucê, 1301 Cê

www.cemáÍâiaciaía.mt.q M



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunnA MUNrctpAl DE JAcTARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7!4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N." 40,OE14 DE OUTUBRO DE 2019

"otspõr soanr A zBRTGATzRIEDADE No
AMBrro MUNICIzAL oe otvutcaçÃo or
twronunçÕrs soBRE oBRAs púaucns
PARALISADAS, CONTENDO OS MOTIVOS,
TEMPI DE tvrtnaucçÃo E NovA DATA
PREVISTA".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO
uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lea:

Art. 10 Obriga a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal, informações
acerca das obras públicas municipais paralisadas, contendo os motivos e o período de
anterru pção da ob ra.

Parágrafo Único. Considera-se obra paralisada, para efeitos desta lei, as
obras com ativadades interrompidas por mais de 60 (sessenta) dias

Art. 20' No site oficial da Prefeitura Municipal, utilizado para transmitir as
informações contidas no art. 1o desta Lei, deverá conter também os dados do órgão público
ou concessionária responsável pela obra.

Art. 30, Ultrapassado o prazo de paralização de que trata o art. 1o desta Lei, o
responsável pela obra deverá informar a prefeitura Municipal, no prazo máximo de o5 (cinco)
dias úteis, o motivo da paralização da obra.

Art. 4o, Esta Lei será regulamentada por decreto em ate 30 (trinta) dias após
a sua publicação.

Art, 50. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
d isposições em co ntrá rio.

f es ernan rge de Souza
Veread - PSDB

Ruà lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - laciara/MT - Fone: (56)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
www.camarajaciaía.mt.gov.br
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I ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUANA MUNICTPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

panrcrn tuníotco o9o/2019

'r{fr

0
t1 .4q PROIETO DE LEI N9 O4O/2019, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADÊ NO

ÂMBrro MUNrctpAt DA DlvuLGAçÃo DE INFoRMAçÕEs soBRE oBRAs

púBLtcAs PARAL|SADAS, coNTENDo os Morlvos, TEMPo DE

TNTERRUPçÃo E NovA DATA PREVlsrA.

deÀ.Si',
ReuróRto

O Projeto de Lei pretende dispor sobre a obrigatoriedade no âmbito

municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos,

tempo de interrupção e nova data prevista.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

nruÁltsr luRíotca

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

encontraamparolegal,eamolda-seaoartigo30,ldaConstituiçãoFederal'competindoao

Município legislar sobre assuntos de interesse local'

Art. 30. ComPete ao5 MunicÍPiosi

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

I

Rtlâ rurucê, 1lO1- CentÍo CEP 78820_000 làflrr'r/M

CMJ
Fts

Fax: (66)3461 7l7l - Srte

RUB

a presente a ná lise:

t\



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunna MUNIctpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 9g)

O referido Projeto de Lei pretende dispor (art. 1e) sobre a

obrigatoriedade de divulgação no slfe oficial da prefeitura Municipal, de informações sobre as

obras públicas municipais paralisadas, contendo os motivos da paralisação e o período de

interru pção da obra.

Em seu artigo 2e, o presente projeto prevê que no site da prefeitura

Municipal, deverá haver também a informação sobre os dados do órgão público ou

concessionária responsável pela obra.

Logo, 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/RJ, exarou o entendimento de que

não é inconstitucional a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade

de atos realizados pelo Poder Executlvo.

Nesse sentido:

AGRAVo REGTMENTAL No REcuRso ÉxrRAoRDtNÁRto. REPRESENTAçÂo poR

tNcoNsflTUctoNAUDADE. LEr 4.719, DE 11 DE DEZEMSRo DE 2007, Do MuNtcípto

Do Rto DÊ lANErRo, quE DrspôE soBRE o CADASTRo MUNtctpaL DE pARcEtRos Do

TERCETRo sEToR. LEt DE tNtctATtvA PARLAMENTAR. ausÊNctA DE vÍcto oE FoRMAL

DÊ lNtctATtvA. PRTNCíPtO DA PUBLtCtDADE. PRECEDENTE. 1. Conquanto seja

admissível recurso extÍaordináÍio em face de acórdão de tribunal de.lustiça proferido

em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual reproduz norma da

Con5tituição Federal de observância obrigatória pelos estados (Rclne 383/SP, Rel, Min.

RuaJrrucê, 1]01-Cênt.o-CEP 78820'000 -Jaciâra/MT - Fonê: (66)3461 7350 - Farr (66)3461-7373
www.camaraiâciãra.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Moreira Alves, Tribunal Pleno, OJ 21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso pela

alínea'c'do inciso lll do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido

declarar constitucional lei municipal contestada em Íace de constituição estadual'

Precedentes,2, Não confieura vício formal de inconstitu cionalidade o fato

de o diploma legislativo questionado ter emanado de proposicão de

orisem rlamentar. A contineência de a ra estar dirigida ao Poder

Executivo, por si só, não implica que e la deva ser de iniciativa privativa

do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hioóteses contidas no

art.61, § 1e. da constitui cão foi ob ieto de oositivacão na norma. Esse

entendimento está em sintonia com a tunSprudência da Corte no

se nt ido de que não padece de inconstit ucionalidade formal a lei

resulta nte de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos

s e contr os realizados lo Poder Ex cutivo ADI ne 2.47 RS.M

Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3l5lo2l. A lei questionada

enquadra-se no contexto de aprimoramento da nec ana

transparência das atividades administrati vas, reafirm ndo e cum rindo

o pnnct oio constitucional da publicidade da admin istracão púb lica {art.

37, caput , cFl88), não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do

chefe do Poder Execu tivo. mas de iniciativa concorrent e.3 Agravo

regimental não provido. (STF - Ag.Re8. no Recurso Extraordinário 613 481/RJ, Primeira

Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 4.2 20la)' (griíei)

Desta maneira, como não há criação de cargos, 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 Projeto de Lei, cumpre os ditames do texto

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

estabelecldo no artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que opta pela transpa rência

Rua Jurucê. 1lo1 , centro - cEP 78820-000 - làcraÍi/MT - fone: (66)1461-7350 Fax: (66)3461-7373 - Site

www-camara,aciàra,mt.Bov,bl
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

das informações públicas, incentivando a educação política da população, fortalecendo ainda o

combate a corrupção e disseminação da ideia de controle e fiscalização social.

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

eficiência, emanando transparência dos atos do Poder Público.

e

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

publicidode de atos, progromas, obros, serviços e componhos dos órgãos públicos deverá ter

coroter educotívo, inÍormotivo ou de orientdção socidl, dela nõo podendo constor nomes,

símbolos ou imogens que corocterizem promoçõo pessool de outoridodes ou servidores

públícos".

Desta forma, o artigo 3e do Projeto de Lei, deveria ser modificado ou até

mesmo retirado, pois poderia justamente conflitar com o que apregoa 6 § 1e do artiSo 37 da

Constitu ição Federa l.

Por fim, cumpre salientar que o STF julgou a constitucionalidade de lei

municipal cujo teor era muito semelhante ao do presente projeto, tendo ao final sido julgada a

constitucionalidade da lei, vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei ns 11.521/2000 do Estado do Rio

Grande do sul. obri8ação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na

internet dados Íelativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal

e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização'

Constitucionalida d e. 1. O art.22, inciso XXV|l, da Constituição Federal atribuiu à

União a competência para editar normas gerais de licitações e contretos A

legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos,

mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de

obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é

pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadval,

: , :' tt\(
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

cêrecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la

como "norma geral". 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa

oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende

de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou

modifica ór8ão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da

administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si

só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativâ do Governador do Estado.

Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art.61, § 1e, ll, e).3. A

legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais

específica, a da transpârência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto,

nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades

administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da

publicidade da administração pública (art.37, caput, CF/88).4. É legítimo que o

Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o

qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente

medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as

demais balizas da Carta Constitucional, fato que orâ se verifica. 5. Não

ocorrência de violação aos ditames do art. 167, le ll, da Carta Magna, pois o

custo gerado parâ o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato

administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.

6. Ação julgada improcedente. (sTF - ADI 2444/Rs - Relator: Min. Dias Toffoli,

Data de julgamento: 06 I 17/20741.

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

coNcrusÃo

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

funda mentação.

CMJ
FLS
RU8
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunne MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 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 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. 134).

É o parecer.

)aciara/Mf ,31 de outubro de 2019.

MICHEL

oAB/MT 14.18s

Rua Juíu.ê, 1301- Cêntro - CEP 78820-000 - Jnciara/MT - Fonei (66)3461-7350 - Fax: (66)3461 7373 - Site

www.csmaíájaciãra,mt.gov.br

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.

w@lrue$



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuanA MUNtcrpAL DE JAcTARA

Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 7L4, de 15 de outubro de 9g)

co rssÃo DE CON TITUICAODEJ USTICAEREDACAO

PROJETO LEI N.o 40, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

RELA ORIO

I E POSICAO DA MAT RIA EM E ME

É submetido à Comissão o projeto de Lei acima especificado, que
"D-ispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de
informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, Iempo de
interrupção e nova data prevista,,

II orrrct-usõ ES DO RE TOR

ssão acatou as justificativas, após análise, tendo este relator se
no sentido de que presentes estão os aspectos constitucional,
ental; e no mérito reconhecido a oportunidade e a conveniência

Apres.entado expediente a esta Comissão, esta, acompanhando o
Parecer JurÍdico acostados aos autos, deu-o como apto à votação em plenário.

A Comi
ma nifestado
legal e regim
da matéria.

VEREADOR TIAG
Membro Suplente da Comiss

REIRA DOS SANTOS
de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIo TÉITx PEREIRA DE ALMEIDA TÚruTon
JACIARA(MT), 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

(oe):aoi-zsu: -

ICMJ
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Site

São as conclusões.



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunnA MUNtctpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 9g)

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAGO PE IRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissão de onstituição, Justiça e Redação

,L
VER RL OMA DRIGUES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão d onstituÍção, Justiça e Redação

CMJ
FLS
RUB

coMrssÃo pE coNsTrTUrçÃO pE JUSTTCA E REpACÃO

PROJETO LEr N.o 40, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

rrr - DEcrsÃo oe coMrssÃo

A comissão de constitu.ição, Justiça e Redação reunida nesta data infra,
após a apreciação do Relatório elaborâdo pelo nobre Edil relatãr,-pãssa a
votação:

Pela Ordem:

Pelas Conclusõesl

c

plrruÁnro rÉlrx pERETRA DE ALMETDA:úruroR
JACIARA(MT), 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂMARA MuNtctpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e ll4, de15 de outubro de 9g)

cOMIssÃOD coN STITUIcÃODEJ ST CAE
E RED cAO

PROJETO LEI N.o 40, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.PoDER lecrslerrvó
PARECER:

plenÁnro rÉux pERETRÂ DE ALMETDA rúruronJAcTARA(Mr), 04 DE NovEMBRo oíãôig.

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisãounânime dos membros presentes da Comissão guanto a aprovação dorelató rro apresentado ,eaposa discussão e votação emitem pARECERFAVORAVEL a matéria do presente p de Lei.
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