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"INTITUI O 'PROGRAMA RUA DE LAZER' NO

MUNICTO DE JÂCTARA, E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS."
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Faz Saber que A Câmara MuniciPa I de Vereadores Aprovou e elc sanciona a seguinte lei

Art. 1". - Fica instituído no município de Jaciara o "Programa Rua de Lazer", que visa incentivar

pessoas e instituições a pensar e executar propo§tas simples e criativas de estimulo à convivência por

meio do Esporte e Lazer.

Art. 2". - O "Programa Rua de Lazer" terá os seguintes objetivos;

l. Incentivas as atividades esportivas e Íecreativas em esPaços públicos seguros e ao ar

liwe;

lncentivar a criatividade;

Fomentar a ludicidade;

Promover o brincar;

Suprt a carência de espaços públicos para o livre brincar das crianças;

PromoveÍ a ocupação de espaços públicos;

Incentivar a promoção dos direitos das crianças, dajuventude e dos idosos;

lntensificar a RUA como espaço de referencia educacional, cultural e social;

Promover o desenvolvimento de toda a família;

Proporcionar aprendizado, saúde, amizade e alcgria para crianças, adultos e idosos;

FoÍaleceÍ a convivência familiar e comunitária;

Proporcionar o desenvolvimento de pessoas e criação de referencias positivas na

comunidade;

Exercitar a cidadania por meio do Esporte;

Educar por meio do Esporte;

Estimular a particiPação;

Propiciar o coúecimento da comunidade;

Garantir liwe escolha aos particiPantes;
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xvtn Aperfeiçoar competências e habilidades indispensáveis ao desenvolvimento integral do

indivíduo.

Art.3". - As atividades do "Programa Rua de Lazer" poderão acontecer em praças públicas,

parques, quadrâs, escolas, ruas que não afetam o Eáfego de vias vitais e organizações da sociedade civil.

Art. 4". - A fim de contribuir com informações, sugestões e recursos humano e matérias paÍa

viabilizar o,,Programa Rua de Lazer" o Poder Publico Municipal poderá celebrar convênios, hrmar

acordos e parcerias com entidades públicas das três esferas govemamentais, bem como, com a iniciativa

privada e com as organizaçÕes da sociedade civil.

Aú 5.. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposiçôes em

contÍário.

GABINETE DO PREFEITO MI.INICIPAL EM 05 DE SETEMBRO DE 20 I9

ABDULJA G IN o AM MAD

PREFEITO IP - 201'l a2020

RONIEVON DAD SILVA

Secretário Municipal de Admin inanças / Portaria n'.0212018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com arlxação nos lugares de cosfume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
parácio lzaias Arves *o*r"t."ir", n.e7L4 de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEt N'O 33' DE í2 DE AGOSTO DE 2019'

A cid ade J aciara está em expansão' 9".J:"1ü::";lJ:":|liffi :t§ ;"'f 'íJà:
o.,,ni"ipÂ"pãi;l-yl:J"TH;:,[:l*1X1X!""J#;;;n;rantir,aexstênciade
ãioiritual, mental, psicolo9;ã;;;á;, 

saode, arte, cultura, esporte e lazer'

espaços Públicos que lnclu

Diante da carência de espaços públicos de lazer' uma alternativa viável'

oarata, ericiJnt''r- iti'^'são as ruas de lazer'

Deste modo' o"Prosrama Rua de Lazed 
::T"'i"":ll'1fl:t":EJJI::T#:1

praneiar " 
áâ 1tiü1i::jà::""1'""J:;1""1t|flü["?ã1]g,i"'üi" "'ian{as, 

adurtos e

iirt", qu" proPorcionam.:tj=.;;ir;ã 
ãã vioa comunitario.

idosos e contribuam Para

Considerando o exposto' rogo ao Douto Plenário que aprove a presente

proPositura
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BSTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.O 33, DE 12 DE AGOSTO DE 20{9'

INSTITUI O "PROGRAMA RUA DE

iÀiÊn;ruo MUNlciPlo DE JAcIARA'

e bÃ óurnas PRovIDENCIAS'

o Presidente da Câmara Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso,

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele promulga seguinte Lei

Art.10 Fica instituido no municipio de Jaciara o "Proorama Rua de Lazer" que visa

incentivar pessoas " 
in.tituiçàl§ã ;;;;;;;-".rtuiiãpá"tut simples e criativas de

".,-ri" "t".tivência 
por meio do Esporte e Lazer '

Art.2oo..ProgramaRuadeLazer''teráosseguintesobjetivos;

l- lncentivas as atividades esportivas e recreativas em espaços públicos seguros e ao

ar livre,
ll - lncentivar a criatividade;
lll - Fomentar a ludicidade;

,y--JJr"rT"""::,"u::[tfl'-*0"ços públicospara o livre brincar das crianças;

üt -f,rãrou"t a ocupação de espaços pYbl'to:l---^ 
da iuventude e dos idosos:

Vll -'incentivar a promoção dos direitos d". t''11?-"t^!1,:à;;;i;fu;"1 
e social:

J,ii,- i"i.""'tl"rr a RUA como espaço de referencta er

f -e'e",T;J;:*::',T..'""1:,L"#: 
::J::' ili:u' e aresria para crianças adurtos e

idosos;
lllliãrtur"."t a convivência familiar e comunitária;

Xll - proporcion"'o a"t"nioüirnà"to de pessoas e criaçáo de referencias positivas na

comunidade;
ilii:';;;,;-ü.. a cidadania,por meio do Esporte;

irü - àor."t Por meio do Esporte;

iV - Estimular a ParticiPação;
iür --oiàpi.ia o conhecimento da comunidade;

iüir -"óãl""ti, livre escolha aos participantes; 
.

iviir- ãp"rt"lçoar competências e habilidades

integral do individuo'

Art. 3o As atividades do "Prosrama Rua de^ 
l1'^"t;r:,:';":",rãr?"Jot"ÍE'ri"T J#:":

ll[r,ã..,'o"iàuás, quadras' escolas' ruas que nao í

ãríà"úãçb"t da sociedade civil'
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MuNlclPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7!4' de15 de outubro de 98)

Art.4o - Será assegurada a gratuidade na participaçáo'

ampla da PoPula

Art.So-Afimde
para viabilizar o
convênioS, tlrm

oovernamentais
iociedade civil

çao.

contribuircominf ormaçÕ:';'J35ãltÉiri§'ü:T: j:'1X1"",:TsEjljj
"Programa Rua de--Lazer 

].1 ?.'iiirãã. puutit" das três esÍeras

l'r3i"'33ii J#.,'"i'i:,J'""i'" p'i'àá" e com as orsanizaçÕes da

como Íorma de garantir a adesão
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PSDB

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data

Charl

de sua licaçáo

ernand
dor

1eo).raor-u ú- r")(' (66)3461-7373 Site

ar. turu.C, fSoi- C"ntÍo - cEP 78820-000

www.camara jaciaÍa mt gov'bí

laciara/MÍ - Fone

i"|:Çl\;Al



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PARECER J U RÍDrC O 069 I 2079.

I f,,ecrvt fJ

19.truÂ'4t- 8
PROJETO DE LEI N9 033/2019, AUTORIZA A INSTITUIçÃO DO

"PROGRAMA RUA DE LAZER,, NO MUNICÍPIO OE IACIERA, T OÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIA5.

RELATÓRIO

O Projeto de Lei implementa a instituição de programa denominado "Rua

de Lazer", no Município de laciara/MT e dá outras providências.

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

a presente a nálise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURÍDICA

Art. 30. Compete aos Municípios:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;

Rua lurucê, 1301-centro-CEP78820-000 lircrarâ/MT - tone: (66)3461 7350 Fàx:(66)3461'7373-5ite

www.camarajâciâÍa.mt.8ov.br
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CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA

No que diz com a legalidade do Projeto de Lei. verifica-se que a iniciativa

do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnR MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Além do mais, a matéria tratada no presente Projeto de Lei pode iniciar-

se no Legislativo, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de Órgãos da

Administração Pública local, apenas institui programa principalmente a ser realizado em

logradouros públicos, situação esta que não altera e nem modifica os planos da administração

pública e muito menos onera os cofres públicos.

Cumpre dizer que o Projeto de Lei se limita apenas a instituir o programa

denominado "Rua de Lazer", como se vê de seus artigos, não atingindo desta forma nenhuma

atribuição atrelada exclusivamente a qualquer pasta das secretarias do Poder Executivo.

Noutra quadra, como bem se observa do presente Projeto de Lei, o

mesmo não onera os cofres públicos, e não invade ã esfera privativa de iniciativa de leis

oriundas do Poder Executivo, já que não cria carSos, empregos ou funções no âmbito municipal,

nem no regime .jurídico de servidores, assim como não trata de matéria tributária,

orçamentária e plano diretor, e não invade as prerrogativas da organização administrativa do

Pode r Executivo.

Saliente-se que o presente Projeto de Lei, trata apenas de linhas que

podemos denominar de programáticas, ou seja, que apontam para um caminho a ser seguido,

cabendo ao Poder Executivo a discriciona riedade de implantá-los ou não, como se nota no

a rtigo 5e do projeto.

Logo, para executar o presente programa, cabe uma ação por parte do

Poder Executivo, o que deixa evidente que o Projeto de Lei pode iniciar no Poder Legislativo.

Ressalta-se ainda, que a própria implantação do programa objeto do

presente projeto depende da avaliação do Poder Executivo Municipal, que aferirá a melhor

forma possível de efetivar ou não o programa versado neste Projeto de Lei.

Rua ,urucê, 1301- Centro - cEP 78820-000 - JacraralMT - Fone: (66)1461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.cãmarêJâciêÍa.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

Nesse sentido:

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de proBrama municipal a ser

desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência

exclusiva do chefe do Poder Executivo. ISTF - RE 290.549 AtR, rel. min. Dias

Toffoli, i. 28-2-2012, 1e Í, D.,E de 29-3-2012.1.

Desta maneira, como apenas se pretende implantar programa cultural,

sem aparentes custos ao erário municipal, não se vislumbra nenhum vício de iniciativa'

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

coNcLUsÃo

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.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativê, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se pêra tanto, as formalidades legais

e regime ntais vigentes,

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer .iurídico

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

3
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

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.

Jaciara/MT,21 de agosto de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMI Ão oe con TITUICAO, JUSTICA E RE ACAO

PROJETO LEI N,O 33, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

Relarónro

I-EXPosrcÃo oa arÉnta eM XAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado,
que ..Institui o Programa Rua de Lazer no Município de Jaciara, e dá outras
providências",

II ONCLUSO SDORE TOR

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado, visa favorecer
o bom convívio entre os munícipes, para que estes possam bem viver, com

qualidade de vida, a qual envolve além do bem estar físico, o moral, mental e
psicológico.

Assim, diante da carência de espaços públicos para lazer, a via pública

torna-se uma alternativa viável e barata para Se estimular a criatividade a fim
de planejar e realizar atívidades físicas e recreativas entre os moradores.

consoante Parecer Jurídico acostado, o presente Projeto não onera os

cofres pÚblicos e não invade a esfera privativa de iniciativa de leis ordinárias
do Poder Executivo.

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, pela

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna
e conveniente a Sua aprovação, devendo portanto ser apreciada pelo Plenário.

São as conclusões

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO DAS DELIBERAçõES
JACTARA(MT), 22 DÊ AGOSTO DE 2019.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - laciara/MI
www.camarajaciara.mt.gov.bÍ
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COMIS sÃo DE coN TITUICAO, J USTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.O 33, DE 12 DE AGOSTO DE 2019'
PODER LEGISLATIVO

rrr - DEcrsÃo ol coMrssÃo

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infra,
após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passam à

votação:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de Constituição, lustiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR TIAGO
Membro Suplente da Comissão

EREIRA DOS SANTOS
e Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO DAS DELIBERAçõES
,ACTARA(MT),22DE AGOSTO DE 2019.

Rua lurucê, 1301 - Centío - CEP 78820-ooo - laciara/MT * Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - S'te
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

Pela Ordem:



De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão
unânime da Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a

discussão e votação emite PARECER FAVORÁVEL à matéria do presente
Projeto de Lei.

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂTUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (l-ei n.e 7t4, de 15 de outubro de 98)

coMrssÃo DE CONSTITUIcÃo. JUSTICA E EDACAO

PRO]ETO LEI N.O 33, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

PLENÁRIO DAS DELIBERAçõES
JACTARA(MT),22D8 AGOSTO DE 2019.

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO P REIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissão d Constituição, Justiça e Redação

J
i,FL

I

PARECER:

lacia.a/MT - Íone: (66)3461-7350 - Fax: {66)3461 7373-SiteRua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-001

www.camaraiaciaía.mt.8ov.bÍ
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