
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N". 1.90I DE 25 DE JUNHO DE 20I9.

"DISPÔE SOBRE O ÁCESSO GRÁTUITO EM

EvENTos sócIo-cULTURAIS Às ppssoas cona

orucrÊxcte, E ourRÀs PRovIoÊrvctes".

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

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinle lei'

Art. l" - Ficará assegurado às pessoas com deficiência, o direito de acesso gratuito em eventos

socioculturais em locais públicos e privados, realizados no município de Jaciara - MT'

§ l" - Entenda-se como eventos socioculturais, aqueles realizados com a Íinalidade de oferecer lazer,

entretenimento, informaçôes, cultura, dentre os quais, realizados em feiras, exposições, balneários,

cinemas, teatros, circos, ginásios, estádio de futebol, rodeios, entre outros'

§ 2" - Ficará assegurado o direito de acesso gratuito ao acompanhante da pessoa com deficiência visual e

deficiência Ílsica nos eventos citados no "caput" deste aíigo.

Art.2".AcomprovaçãodadeficiênciadobeneficiáriodestaLeiseráfeitamediante

apresentação da caíeira de identificação, emitido pela secretaria da Assistência social juntamente com

seus Conselheiros.

Parágrafoúnico.FicaráinstifuídaasecretariadaAssistênciaSocialjuntamentecomoCoMUD.

conselho Municipal dos DiÍeitos da Pessoal com Deficiência, fiscalizar e denunciar o Descumprimento

desta Lei.

Art. 3" - O não cumprime o ao que determina a pre§ente Lei, por parte dos organizadores e/ou

proprietários dos locais em que se deem os eventos, estarão sujeitos as seguintes penalidades:

I - noli{icaçãoi

II - multa no valor de um salário mínimo;

III - em caso de reincidência será cobrado em dobro; e

IV - cancelamento do alvará de funcionamento em caso de nova reincidência'

legais,

www.jaciara.mt.gov.br
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Parágrafo único, Os recursos oriundos das sanções deste "caput" serão deslinados a Sociedqde

Art. 4'- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 25 DE JUNHO DE 20I9

ABDT] MOI{AMMAD
PREFEITO ICIPAL - 2017 a2020

RON IEVON DA SI LVA

Secretário Municipal de Admini ças / Poíaria no. 02120 t8

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Regisrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugaÍes de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 59 DE I? DE DEZEMBRO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Cumpre.me,pormeiodopresente,encaminharaestaAugustaCasadeLeis,oProjetodeLeino59delTdeDÊZEMBRode

2018, que *DISPÔE SOBRE O ACESSO GRATUITO EM EVENTOS SÓCIo-CULTURÂIS ÀS PESSoAS COM

DEFICIÊNCIÂ, E OUTRAS PROVIDÊXCIES."

o projeto em tela apresentado tem como base A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6o, estabelece o lazeÍ como direilo

social. o projeto em epígrafe contém a peculiaridade em atenção às Pessoas com Deficiência da cidade de JaciaÍa - Mato

Grosso - em sintonia com a LEI ORGÂXICA n." 13, DE 25 DE ABRIL DE 2013'

Atualmente, é facilmente percebido o desinteresse das pessoas com deÍiciência em participaÍ de eventos de lazer e cultura

realizados em nosso municiPio.

segundo alguns estudiosos do assunto, este desinteresse na verdade é devidamente as condições de cada "PNE' Pessoa com

NecessidadesEspeciais,poismuitosdelessastamvaloresabsurdoscommedicamentoseacabamficandosemrecursos

financeiros para seu/s diveíimento/s'

Portanto,oprimeiropassopode-sedaratravésdaaprovaçãodestamatéria,quesemdúvidaserádegrandeimportânciana

qualidade de vida das pessoas com deficiência da cidade de Jaciara - MT'

Assim, contando com a atenção dos nobres vereadores, encaminhamos o projeto em questão paÍa análise e apreciação do

Egrégio Poder Legislativo.

É ajustificativa.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM I7 DE DEZEMBRO DE 20I8'

ABDULJABA MAD

Prefeito MuniciPal 20 '7 a2020

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVES PERETRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA /MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEI NO 59 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

"DISPÔE SOBRE O ACESSO GRATUITO EM EVENTOS

sóclo-cuLTURAIS Às PEssoAs coM DEFICIÊNctA,

E OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

oPrefeitoMunicipaldeJaciara-MT,ABDULJABÀRGALvlNMoIlÀMMAD,nousodesuasatribuiçõeslegais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. l. - Ficará assegurado às pessoas com deficiência, o direito de acesso gratuito em eventos sÓcio-culturais em locais

públicos e privados, realizados no municipio de Jaciara - MT'

§ l" - Entenda-se como eventos sócio-culturais, aqueles realizados com a finalidade de oferecer lazer' entretenimento'

informaçÕes, cultura, dentre os quais, realizados em feiras, exposições, balneários, cinemas, teatros, circos, ginásios, estádio

de futebol, Íodeios, entre outros.

§2"-FicaráasseguradoodireitodeacessogÍatuitoaoacompanhantedaP€ssoacomdeÍiciênciavisualedeficiênciaflsica

nos eventos citados no "caput" deste artigo'

Art.3" - A compÍovação da deÍiciência do benefrciário desta Lei será feita mediante apresentação da carteiÍa de

identificação, emitido pela Secrehria da Assistência Social juntamente com seus Conselheiros'

Parágrafoúnico.FicaráinstituidaaSecÍetariadaAssistênciasocialjuntamentecomoCoMUD.ConselhoMunicipaldos

DLeitos da Pessoal com Deficiência, Íiscalizar e denunciar o Descumprimento desta Lei'

Art. 4. - o não cumprimento ao que determina a presente Lei, por parte dos organizadores e/ou proprietários dos locais em

que se deem os eventos, estarâo sujeitos as seguintes penalidades:

I - notificação;

II - multa no valor de um salário mínimo;

III - em caso de reincidência será cobrado em dobro; e

IV - cancelamento do alvará de funcionamento em caso de nova reincidência

Art.5" - Esta Lei entrará em Yigor na data de sua publicação' revogadas as disposições em con

P na e

www.iaciara'mt.9ov.br
(66) 3461-7900
Àv. AntÔnio Ferreira Sobrinho, 1075

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNlCIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CON5ÍRUINOOUÉA NOVA HIS-ÔR À

GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL _ EM I7 DE DEZEMBRO DE 20I8

ABDULJ ARG M HAMMAD

Prefeito Munrcrpa | -2017 a2020

RONIEVON A DA SILVA

Secretário Municipal de Adm e Finanças / Portaria n". 02/2018

LUCIANA CRIS

Secretária Municipal de Assistência Social e ia - Portaria n" I l/2018
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunnn MUNtctpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)
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pRoJETo oE LEt Ne 059/2018, DtspÕE soBRE o AcEsso

GRATUITo EM EVENToS sócto-culTuRAts Às pEssoAs

coM DEFtcrÊNctA, E oÁ ourRas pRovtDÊNctAs.

neurónro

O Projeto de Lei dispõe sobre o acesso gratuito em eventos socioculturais

às pessoas com deficiência, e dá outras providências.

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

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

eruÁttsr .luRíorca

Primeiramente é oportuno colaclonar que o texto do projeto de Lei

encontrã-se fora das normas de formatação apenas em um ponto específico. Viola a Lei

complementar ns 95/1998 no que concerne as técnicas de elaboração, redação e alteração das

le is.

Assim, é necessário proceder com as devidas correções, principalmente

para adequar o Projeto de Lei nos moldes legais, já que não consta do projeto o artigo 2e,

devendo ser eíetuada a renumeração dos artigos.

No que diz com a constitucionalidade do projeto de Lei, verifica-se que a

iniciativa do mesmo encontrê amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

1\ü

W

a presente a nálise:

Ruã.lurucê, 1301-Centro- CEP 78820-000 - Jâciara/MT - Fone: (66)3461-7350- Fàx: (66)3461-7373 -Sitel
www.camârajaciara.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunnn MUNtctpAL DE JAcIARA

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

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

o presente projeto de Lei visa assegurar às pessoas com deficrência o

direito de acesso gratuito a todo tipo de evento sociocultural, seja a locais públicos ou privados.

O presente projeto pretende ampliar a rede de proteção pública

destinada às pessoas com deficiência, iá previsto na ordem federar pela Lei ne 13.146/2015,

que em seu capítulo lX disciplina sobre o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.

Logo, verifica-se quê o projeto de Lei é legal e amplia, nos interesses

locais do município, a proteção e a garantia de direitos às pessoas com deficiência.

Entretanto, no que diz com o parágrafo único do artigo 4e, devemos

apresentar ressalva no que tange a destinação de recursos oriundos das multas previstas no

Projeto de Lei diretamente para a Sociedade pestalozzi de Jaciara_MT.

Rua Juíucê, 1301- Cênrro - CEp 78820-000- laciarâlMT- Fone: (66)3461_7350-âx: (66)3461-7373 -Sitê:www.camaràiaciàra.mt.gov.br
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A melhor redação seria a de destinação de eventuais multas para um

determinado Fundo Municipal e após isto, aísim ser efetuada vinculação deste fundo à referida

socied a d e.

Assim, os recursos obtidos com as multas eventualmente aplicadas por

violação aos incisos constantes do artigo 4e do projeto de Lei podem ser revertidos a fundo

municipal respectivo, previsto em lei, de forma que não haveria transferêncja direta de verbas

públicas para entidades privadas locais, mas sim para fundos públicos, que poderiam disciplinar

a forma de aplicação e aí sim destinando tal verba à referida instituição filantrópica.

hlÂ
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E ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuRnn MUNtctpAL DE JAcIARA

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

Lembramos, ainda, que qualquer entidade civil sem fins lucrativos, que

atue na área dos inteÍesses difusos e coletivos, pode apresentar projetos para capter verbas

dos mencionados fundos, preenchendo os requisitos para tal fim.

Dessa forma, o impedimento da destinação direta de numerário não

obsta que tais entidades sejam beneficiadas, mas apenas evita essa burla ao procedimento

legal e adequado de acesso a verbas de natureza pública, que já conta com um sistema

adequado de controle e fiscalização.

CONCTUSÃO

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto

de Lei, devendo ser observadas as ressalvas expostas 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 regimentals vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecerjurídico

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 FtLHO, 2007, p. 134).

É o parecer

Jaciâra/MT, 22 de marçqde 1019.

\rwu \hns
MICHET KAPPES

oAB/MT 14.185
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.s 7!4, de 15 de outubro de 98)

coMISSAO DECONSTIT ICAO DEJ STICA EREDAC o

São as conclusões.

VEREADOR NDO JORGE DE SOUZA

Secretário da Comiss ituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO TÉUX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), 13 DE IUNHO DE 2019'

óip lgeã ooo - l.iiara/MT - Fone: (66)3461'73s0 - Fax: (66)3461-7373 - site
Rua lurucê, 1301- Centro

www.camaraiaciara mt.gov.bÍ
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PROJETO LEI N.O 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018'
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

E submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado' que

.'DispõeSobreoacessogratuitoem..eventossócioculturaisàspessoascom
deficiência, e dá outras providências"

II - CONCLUSõES DO RELATOR

Projeto de extrema importância social, vez que garante às pessoas com

deficiência acesso g.utritó'a eventos socioculturais em locais públicos e

óriuãOot, realizados exclusivamente no Município de laciara'

Pessoas com necessidades especiais, muitas vezes gastam valores

absurdos com medicamentos e acabam ficando sem recursos financeiros para

seu entretenimento, por isso a grandeza do projeto'
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cÂMARA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

DE N T A ED

PROJETO LEI N.O 59, DE L7 DEDEZ,EMBRO DE 2018.
PODER EXECUTIVO

rrr - DEcrsÃo on courssÃo

A Comissão de constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra,

após a apreciação do Relatório elaborãdo pelo nobre Edil relator, passa à

votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

EI

VEREADOR CH
Secretário da Comissão e

Pelas Conclusões:

O JORGE DE SOUZA
ição, Justiça e RedaçãoU

VEREADOR R
Presidente da Comiss d

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
,ACTARA(MT), 13 DE JUNHO DE 2019.

IGO FRANCISCO
,Constituição, lustiça e Redação

VEREADOR TIAG PEREIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissã

Rua .lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000

www.camarajaciara.mt.gov.br

laciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Êax: (66)3461'7373 - Sit(
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 98)

DeacordocomoartigoloTdoRegimentolnterno,ediantedadecisão
únânime dos membros presentes dã Comissão quanto a apro-vação do

ielatórlo aoresentado, e 
'após a discussão e votação emitem PARECER

FAVORÁVÊL a matéria do presente Projeto de Lei'

co ISSAO DE CO NSTITUICAO DE JUSTICA E REDA AO

PROJETO LEI N.O 59, DE L7 DÊDÉZ,EMBRO DE 2018.
PODER EXECUTIVO

PARE CER:

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
JACTARA(MT), 13 DE JUNHO DE 2019.

VEREADOR NDO JORGE DE SOUZA

Secretário da Comiss tituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIA o PEREIRA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Comis o de Constltuição, Justiça e Redação

ry;i-,
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, lustiça e Redação

nua turucê, 1301 - Centro - CEP 78820-OOO - Iaciara/MI

www.camâÍaiaciara.mt.gov.br
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