
ESTI\DO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N". 1,92,, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

"DtsPÕE SOBRE A AUTORTZAÇÃO DE

DOAÇÃO COM ENGARGOS DE BEM TMOVEL

MUNICIPAL PARA A EMPRESA E. GLAUCE

LARA PICADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVTN MOHAMMAD, no

uso das atribuiçóes legais que me confere a Lei Orgânica do Município, em especial o

artigo 19, íaço saber que o Plenário da Câmara t\runicipâl aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. ío. Fica o Poder Executivo Municipal, AUTORIZADO realizar a doaçáo de uma

área de 1.{96,38 m2, referente ao lote 02, da quadra 112 , DE PROPRIEDADE DO

MUNICIPIO DE JACIARA , matriculedo sob no. 20.677 fls. 247, do Livro 2-AAU,

perante o Cartório do Registro de lmóveis de JaciâralMT, avaliado em R 70.878 81

Setenta mil ocentos e set a e oito reais e oite EU centavos conÍormen

avaliaÇâo anexa, para a seguinle empresa

E. GLAUCE LARA PICADA - INSCRITA NO CNPJ 36.891.620/0001.O5

Art. 20. A doação de que trata o art. 1o desta Lei independe de conconência, em vista

da existência de relevante interesse social e de ser feita com encargo, de

conformidade com o art. 19 da Lei Orgânica do Município.

a) Utilizar o terreno doado para ampliar suas instalaÇões, geração de novos

empregos e a sua produção industrial, devendo iniciar a construçáo dentro do

prazo de 6 (seis) meses, contados da assinatura da escritura públiôe de
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Art, 30. A donatária obriga-se, como encargo da doação:
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

doação e executá-lo conforme o cÍonograma constante d; projeto aprovado

pelo Município,.

b) Realizar, mensalmente, após o início das atividades comerciais da empresa, a

doação no valor R$ 2.000.00 { dois mil reais), durânte o período de 60 (

sessenta) meses, os quais serão em beneíÍcio ao Abrigo Sombra da Acácia,

Art. 5o. A.doaçáo a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitâção, será

efetivada mediante Escritura Pública da qual constarão, obngatoriamente, os encargos

da donatária, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversáo, nos termos do § 40

do art. 17 da Lei no 8.666/93, sob pena de nulidade do ato.

Art. 60. Mediante autorizaçáo expressa do Poder Legislativo e Poder Executivo,

poderá a empresa beneÍiciada hipotecar ou dar em garantia a instituições Financeiras

ou Bancárias, o terreno recebido em doação, para fins de levantamento de

empréstimos destinados à instalação e manutençáo do empreendimento ou ao

desenvolvimento do complexo de suas atividades industriais dentro do MunicÍpio.

Art.7o. Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversão e demais obrigaçóes

seráo garantidas por hipoteca de 2o grau em favor do doador, como detêrmina o § 50

do art. 17 da Lei no 8.666/93.

Art, 8o. Faz pafte da presente Lei, o mapa da área doada, matrícula, carta de

intençáo da empresa, avaliação do bem imóvel, bem como projeto do

empreendimento.
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Art.40. Na Escritura Pública de doação do imóvel constará obrigatoriamente cláusula

em que a donatária se obrigue a atender à finalidade e aos prazos referidos nessa,

sob pena de reversáo automática do objeto doado ao patrimônio municipal,

independentemente de qualquer indenizaçáo.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEIIO

Art 90. Esta lei enlra em

disposiçóes em contrário.

vigor na data de sua publicação, revogando-se as

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM I3 DE DEZEMBRO DE 20I9

ABD ULJ ARG o AI\INÍAD
PREFEITO 2017 a2020

RONIEVON M AD ILVA
Secretário Municipal de Admini anças / Portaria n". 02,2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei senr ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com alixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Datâ Supra.

ABDU LJAB R o ANf[fAD
Prefeito Munici 017 a 2020
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ESÍADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

( oisrnu l, !x^ ho,^, r-Ôa^

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NO43 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2Oí9

Senhor Presidente,

Senhores Veíeadores

Estamos encaminhando a essa lnsigne Casa de Leis' para que sela devidamente

apreciado por êssa nobre edilidade o PROJETO OE LEI N" 43 DE 26 DE NOVEMBRO OE

2019 o QUAL DtsPÓE SOBRE A AUTORIZAÇÃo DE DoAÇÃo coM ENGARGOS DE

BEM IMÓVEL MUNICIPAL PARA A EMPRESA E. GLAUCE LARA PICADA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Trata-se de projeto de importância impar ao nosso Municipio' o qual padece de novâs

frentes de emPrego

Dessaíorma.emmeioâointeressedeexpansãonoEstado'surgiuapossibilidadede

instalação da empresa no Município de Jaciara' em razào de atendimento à logistica para

produçáo da indústria' e âinda, pela disposição geográfica'

Demaisdisso,emcontrapartidaàdoaçãodaáreapleiteadaparaaSinstalaçÕes,a

empresa se comprometeu em realizar durante o periodo de 60 meses a doaçáo no importe

de R$ 2.0oo,OO ( Dols mil reais) em favor ao ABRIGO SOMBRA oA AcÁClA'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coisrúnoo Gr iov. tts_ô. .

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

apreciação dos nobres vereadores que integram estâ Casa Legislative' COM

TRAMITACÃO URGENTE, na certeza de que seja ao final deliberado e aprovado na

devida Íorma.

ABDULJABAR GALVIN MOHAII/IMAD

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

VAN DER I slLVA DE OLIVEIRA

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

PROJETO DE LEI N'43 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

o Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso des

atribuições legais que me confere a Lei orgânica do Município, em especial o artigo 19,

faço saber que o Plenário da câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal, AUTORIZADO rcalizaÍ a doação de uma área

de í.í96,38 m'z, referente ao lote 02, da quadra 112, DE PROPRIEDADE DO

I\ilUNICíPIO DE JACIARA , matriculado s b no. 20.677 fls. 077, do Livro 2-AAV , Perante

o Cartório do Registro de lmóveis de Jaciara/MT, avaliado em R$ 70.878, 81 ( Setenta mil,

itocentos e nta e oito is e oitênta m centavo conforme avaliaçáo anexa, Para

a seguinte empresa

E. GLAUCE LARA PICADA - INSCRITA NO CNPJ 36.891.620/000í'05
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,,DrspÕE soBRE A AUTORIZAÇÃO Oe OOaçÃO

COM ENGARGOS DE BEM IMOVEL MUNICIPAL

PARA A EMPRESA E. GLAUCE LARA PICADA E

DÁ oUTRAS PROVIDÊNCIAS',

Art. 20- A doação de que trata o art. 10 desta Lei independe de concorrência, em vista da

existência de relevante interesse social e de ser feita com encârgo, de conformidade com o

art. 19 da Lei Orgânica do Município.

Art. 30- A donatária obriga-se, como encargo da doação:



ESTADO DE MATO GROS5O
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

a) Utilizar o terreno doado pare ampliar suas instalaçóes, geração de novos empregos

e a sue produção industrial, devendo iniciar a construçáo dentro do pÍazo de 6

(sois) mo3es, contados da assinatura da escntura pública de doação e executá-lo

conforme o cronograma constante do proieto aprovado pelo Município"

b) Realizar, mensalmenlê, apôs o inicio das atividades comerciais da empresa' a

doaçáo no valor R§ 2'000.00 ( doig mil reals), duÍante o perÍodo de 60 ( Sessenta)

meses, os quais seráo em beneÍicio ao Abrlgo Sombra da Acácla'

Art4o.NaEscrituraPúblicadedoaçáodoimóVelconstaráobrigatoriamentecláUsulaem

que e donatária se obrígue a atender à finalidade e aos pÍazos referidos nessa ' sob pena

deÍeversâoautomáticadoobjetodoadoaopatrimôniomunicipal,independentementedê

qualquer indenizaçá0.

Art. 50. A doaçáo a que se refere â presente Lei' com dispensa de licitaÇão' será efetivada

mediante Escritura Pública da qual constarã0, obrigatoriamente, os encargos da donatária'

o prazo de seu cumpíimento e cláusula de reversáo' nos termos do § 4o do art 17 da Lei

no 8.666/93, sob pena de nulidade do ato

Art.60. Mediante autorizaÇão expressa do Podeí Legislativo e Poder Executivo' poderá a

empresa beneÍiciada hipotecar ou dar em garantia a instituições Financeiras ou Bancárias'

o terreno recebido em doação, para íins de levantâmento de empréslimos dêstinados à

instalaçãoemanutençãodoempreendimentoouaodesenvolvimentodocomplexodesuas

atividades industriais dentro do Municipio'

Art.To,Nahipótesedoartigoanlerior,acláusuladereversãoedemaisobrigaÇôesseráo
garantidas por hipotece d6 2o grau em favor do doador' como determina o § 50 do art 17

Art.Eo'FazpartedapresenteLei,omapadaáreadoada,matrícula.cartadeintençáoda

empresâ, avaliação do bem imóvel, bem como projeto do empreendimento

Páginê 2 de 5
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ESTADO DE MATO GHOSSO
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CARTA CONSULTA
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIME NTO ECON MICO E

SOCIAL JACIARA/MT

À
Prefeitura Municipal de Jaciara
secretaria Municipal de Planejamento Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Abduljabar Galvin Mohammad
Prefeito Municipal
Jaciara - MT

Senhor Prefeito;

Submetemos a presente Carta Consulta encaminhada a

SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoeTurismoàapreciaçãodesta

prefeilura, que contém informaçÕes sobre o empreendimento que ob.ietivamos

implantar neste municipio, na forma abaixo:

UF:
MT

Participação (%)

100%

1,)0

Ramo de atividadc:

Fabricação de artefatos de couro, espetos e grelhas' bomba e copo tereré

DADOS DA EMPRESA

Razão Social
E. GLAUCE PICADA BRITO
Nome Fantasia:
RANCHO KARANDA

lnscrição Estadual

(67) 99694-9s48

Data da Cons,tituição
1510611992

Fo no:

N úmero
150

CNPJ
36.891 620/0001-05
Endereço (Av. / Rua)
Av. Pagé

Bairro
Santa Luzia

Cidade:
Jaciara

CPF / CNPJ/MFSócios

432.613.701-06

0í3
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CEP:
78.820-000

ELAINE GLAUCE LARA PICADA

TOTAL
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DADOS DE IMPLANTA O DO EMPREENDIMENTO

Rodovia Federal BR-364, Lole 02 Quadra '1 12
Local

Bairro
Santa Luzia

Número
150

CEP:
78.820-000

UF:Cidade:
Jaciara
Objeto das atividades/serviços a serem

Fabricação de artefatos de couro, espetos e grelhas, bomba e copo tererri

im plementados:

1.000.000 00
Total (R$)Investimentos Fixos:

R$-800.000,00
Total Empregos:

Atual instalação 1o Ano:
Diretos............. .= 15

-Ã
lndiretos Ír,4 E ls
Total =20

Futuro (amPliaçáol2" e 30 Ano:
Diretos.............

1

1

0
5

lndiretos (Í\4Els

Total

=45

Área do Terreno Necessária = 1'200'00 m'z' assim distribuida:

Areaconstruídacoberta(adrninistraçãoeindúStria,depósito)
600,OCr m'

bert reÍeitório vestiário 100 OC mt
Area construída co

... 700,00 m'

...500,00 m'?

..1.200,00 m'z

Area Total consÍuida, (58,4%)""" " "
Área Livre, estacionamento, permeável e ampliação' (41'6%)

Arêa Total necessária, (100'0%)"" " " '

Area total do terreno pleiteado '
1.196,3€ m'?

P I S o de F a tu Iame n to

Mensal (R$): 200 000,00 Anuat(R$): 2.400'000,00

CMJ

RU8
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MT

Capital de Giro:
R$-200.000,00
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Mercado Alvo

I Municipal

DEMAIS INFORMAÇÓES E DADOS HISTORICOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

DA E.G,L PICADA BRITO:

A empresa E.G.L PICADA BRITO é parceira da chapéus Karandá, já trabalha na

produção de alguns produtos para Karandá Chapéus que comercializa :om a marca

KARANDA, com a vinda e instalação da empresa Karandá no municipio de Jaciara a

E.G.L PICADA BRITO resolveu transferir suas atividades para iunto da empresa

Karandá,suaprincipalparceiracomercial,facilitandoalogisticaeaproduçãodeseus

produtos, a empresa tambem fabrica outros produtos que poderáo agregar no

comércio local com outros comerciantes e tornando o municipio em um polo de

indústrias e comércio de produtos derivados de couro, chapéus de palltas diversas'

produtos e acessórios diversos do ramo operado pelas duas empresas A empresa

temamesnlafilosoíiadescuprincipalparceirocomercialdeatualdeÍorma
sustentável, utilizando de materiais que não polua a natureza atuando de forma

responsável junto ao meio ambiente' sempre ligada a produtos naturai; a empresa

busca lambém a valorização da cultura pantaneira lão importante para nosso estado

Hoje os produtos fabricados pela empresa e comercializados com a marca Karandá

são vendidos para outros Estados, entÍe eles, Mato Grosso' Goiás' RorrdÔnia' Acre'

Roraima,Pará,Tocantins'Maranhão,MinasGerais,SãoPaulo'EspiritoSianto'Rlode

Janeiro,Piaui,ilatoGrossodosuleemfrancaexpansãoparatodoso{iestadosda

I Estadual I Nacional Ü lnternilcional

Em parceria com a Karandá a empresa poderá desenvolver de íorma

proporcional um trabalho de ressocialização de internos' trabalho este já ( lesenvolvido

reconhecido

Federaçáo

O social:

no estado do

nacionalmente

Mato Grosso do Sul pela empresa Karandá Chapeus'

pelo Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho

Prisional, certificado pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional' que faz este

trabalho atraves de uma empresa do grupo, a Artesanato Folhas do t'antanal' ao

utilizar a mão de obra de internos na íabricação e acabamento dos chap'5us e outros

itens da marca onde a empresa ajuda a criar oportunidades com a absolção da mão

de obra de pessoas privadas de liberdade e cumpridores de penas alternativas à

prisão, trabalho este que que a empresa Karandá pretende dar prossel;uimento no

municipio de Jaciara e a empresa E-G L PICADA BRITO pretende carninhar iunto

nesta parceria com a cadeia pública do município e poder judiciário de Jaciara' CMJ
Fts
RUB
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Crescimento: A empresa tem ótima expectativa de crescimento no rnunicipio, pelo

franco crescimento dos produtos comercializados e a melhora na econ,)mia nacional

como um todo. serão produzidos diversos produtos e com uma expectativa de

produçáo para o primeiro ano de em valores de RS-200.000,00 a R$-2:50 000,00 de

faturamento mensal. A Expectativa crescimento está também com a instalação desta

unidade Íabril no municÍpio de Jaciara/MT, o municlpio está localizado em uma regiáo

de franco desenvolvimento e bem localizada geograficamente, onde atonde tanto na

questão da indústria na questão logística, que pode atender de uma rnaneira mais

rápidaoutrosestadosdafederação,principalmentearegiãoNorte'ondeaexpectativa

de vendas são muito boa, aliada também a oÍerta de mão de obra na região que

compreende todo o Vale do São Lourenço, onde a máo utilizada em algumas êtapas é

feminina, pela habilidade capricho na confecção de itens na sua nlaioria 100%

artesanal, fator importante ao município onde temos poucas oÍertas 'le empregos

destinadas a este peÍÍil de mão de obra, Hoje a marca Karandá, principal empresa que

comercializa os produtos fabricados pela E G L PICADA BRITO é conhecida

nacionalmente como produtos de ótima qualidade, e pela importância nircional que a

marca alcançou no meio artÍstico nacional de sertanejo que usam em seus shows e

em suas atividades, o que ajudou a marca ficar conhecida em todo o pais e em paises

vizinhos como Paraguai e Bolívia.
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DEMAIS INFO RMACÔES SOBRE O EMPREENDIMENTO E HIST()RICO DA

EMPRESA:

Além das informaçÕes temos como data de abertura da empresa em 1 5/06i 1992

como referência comercial a Empresa Karandá Chapéus'

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E RELOCALIZAÇÃO

Atualmente a empresa atua instalada junto em Rio Verde' município de Rio Verde de

Ivlato Grosso do Sul, MS, onde desenvolve a produção' com a ampliação da

KarandápâraomunicÍpiodeJaciaraestudouapossibilidadedeconstruil'estanova

unidade em um local que ofereça novas oportunidades de mercado' a et;colha pelo

municipio de Jaciara e Mato Grosso foi em funçáo de atender estas â Empresa

Karandá em relaçâo a distribuiçáo dos produtos fabricados' e de locais cnde possa

oferecer condiçóes íiscais methores' mão de obra suficiente e logísticas de venda e

transporte, Jaciara hoie oferece todas estas condições' além de esta próxima a uma

capital e com rodovia de acesso duplicada e interligação com as rodovias que ligam

as principais cidades do pais, fator importante para a atividade empresarirrl' além de

todas estas questÕes técnicas e o apoio de toda classe politica do munir:Ípio' onde

enxerga não só uma empÍesa, mas também oportunidade impar de r:riação de

novos postos de trabalhos e renda para seus cidadãos Por isto viem'ls através

deste relatório solicitar o apoio do Município de Jaciara/MT onde na forma da

doaÇão de uma área de terreno situada em um de seus Polos Empresariais' onde

nos comprometendo a realizar o empreendimento abaixo discriminado:

1.OEMP REENDIMENTO

O empreendimento a ser implantado consistirá na construçáo de um predio de

alvenaria, pré-motdado, destinado à lnstalação de uma lndústria de produtos

derivadosdecouro,cutelaria,artigosdecouroeselaria,espetosegrt:lhaspara

churrascos, produtos artesanais de copos e iarras em metal inox e outlos metais

conforme resumo a seguir:

CMJ
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a) Localização do Empreendimento:

Jaciara/MT

b) Área Necessária = 1.200,00 m', assim distribuída:

Área construída coberta (administração e indústria, depósito)

Area construída coberta (reÍeitório vest a flo

Area Total construída, (58,4%)...............

Ârea Livre, estac:onamento, permeável e amplíação, (41,60/0l...

Área Total necessária, (100,0%)............ ' '

d) Geração de Empregos 1o ao 3o ano:

600,00 m,
100 00 m'

. 700,00 m?

. 500,00 m'
1.200,00 m'

Empre
Empre

DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

c) Capacidade lnstalada de produção atual principal produto:
' 

2.0b0 peças/mês (diversas) (com planta nova adequada para ampliação

e aumento de produÇão.

gos diretos (a
oos indiretos

tual).......
(parceria

...= 25

...= 20

DEPEN fintêÍnos do sistema p Slona =05
Total de Empregos

Mercado Alvo:
25o/o Mato Grosso do Sul;
40% Mato Grosso
35% Outros Estados.

Fâturamento Anual Previsto:
R$.2 400 000,00

lnvestimentos Previstos :

ConstruÇões de lnstalaçÕes
À,4áquinas e EquiPamentos.
Capital de Giro....................
TOTAL ... .. . ...

.......= 50

e)

s)

h)

i)

Principais Produtos lndustrializados:
grp"1ót 

" 
grelhas para churrascos, cutelaria, artigos de couro e selarria

Matérias Primas e sua Origem:
Metal, couro bovino, lâminas de faca, madeira

....R$ 7i)0.000,00
.....R$ í 10.000,00
.....R$ 200.000,00
.....RS 1.Cr00.000,00

CMJ
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i)

k) Cronograma de lmPlantação:

lnicio das obras: lmediatamente após a eÍetivação da doação do imóvel'

Término das obras: Em torno de 8 (oito) meses após seu início'

lnício das Atividades: lmediatamente após a conclusão das obras e expedição

Do habite-se e das demais Licença de funcionamento'

Origem dos Recursos:
os investimentos serão bancados, parte com recursos próprir:s (70o/o) e

parte (30%) financiado via FCO, BNDES. A empresa já possui algumas

máquinas e equipamentos para esta nova instalaÇão. A empresa tem tambem

condiçôes de arcar com os investimentos' iá com créditos pré-apr'rvados em

instituiçÕes financeiras para este tipo de investimento.
O Capital Social da empresa será adequado às responsal)ilidades a

serem assumidas.

CMJ
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3 - REQUERIMENTO

Diante do exposto, viemos solicitar o apoio do Município de Jaciara na Íorma de

doação de área e incentivos com encargos para instalação de uma nova unidade da

indústria de chapéus Karandá e outros artigos relacionados a couro e cutr;laria'

Rio Verde de Mato Grosso/MS, 20 de novembro de 2019'

E GLAUCE LARA PICADA
cNPJ 36.891.620/0001 -05

obs.ibrrta Consutt" instruida com os documenlos relacionados nos Anexos'

Fontes.
//www.diaÍiox.com br/economia/chaPeus-ka randa-a-maÍca-de- rio-verde-na-cabeca- Jo-brasil

{
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ANEXOS

CARTA CONSULTA

1. Cartão CNPJ, Contratos Sociais da requerente

2. CertidÕes diversas

3. Documentos pessoais dos sócios, Relaçâo dos sócios

4. Planta de ocupação do terreno (estudo preliminar)

5. Cópia escritura do terreno e certidão registro no cartório

E
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICI'

OI\TA DÉ ABERTURA

15t06t1992COMPROVANTE DE INSCRIçÃo E DE struAç
CADASTRAL

ÃoERo oE INSCÍlrÇÃo

36.891 .620/0001 -05

MATRIZ

NOMÉ ÉMPRESARIAL

E GLAUCE LARA PICADA

TiTULO DO ESTÂBELECIMENTO (NOME OE FAN ÍASrA)

RANCHO KARANOA

coDlGo E DEScRtÇÃo oAATlvloAoE EcoN ICA PRINCIPAL

15.29-7-00 - Fabricaçã o de artefatos de couro não especilicados anteriormente

C DIGO E OESCR DAS ATIVIDADES E MICAS SECUN tAS

13.59-6-00 - Fabricaçáo de outros produtos têxteis não especiÍicados anteriormente
iios do vestuário, excêto para segurança e proteção'14.14-2-00 - Fabricação de acessó

1 5.21-1 -00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhãntes de qualquer material

46.42-7 -01 - comércio atacadista de artigos do vestuário c acessôrio§, exceto profissionais e de segurança

47.59-8-99 - Comércio vareiista de outros aíigos de u

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
so pessoal e doméstico não especificados anterioÍmente

47.63-6-04 - Comércio varei ista de artigos de caça, Pe sca e camping

47.8'l -4-00 - Comércio varej ista de artigos do vestuári o e acessórios

47.89-0-O'l - Comércio varej ista de suvenires, biiulerias e ârlesanatos

47.89-0-99 - Comércio vare ista de outros Produtos não es ecif icados anteriormente

c DIGO E DESCR rÇÁo oÀ NATUREza JURiolcA

2'13-5 - EmP resário (lndividua l)

LO6RA90URO

AV PAGE

NUl\,l

150
ERO COtvIPLEMÉNTO

LETRA A

CEP

78.820 -000
EAIRRO/DiSTR TO

SANTA LUZIA

ENDEREÇO ELEI NICO

SINAIJAC HOTIúAIL.COM

E le reoennltvo nescolt VÉL (EFR)

to
JACIARA

TÊLEFONE

{33 3461-1255

SITUAçÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DÉ SITU O CADASTRAL

struAçÃo ÊsPÉclAL

\provado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 '863, de 27 de dezembro de 20 1 8

lmitido no dia 26111t2019 às í 5:29:23 (data e hora de Brasilia)'
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I DATA tIA SIÍUAÇÃO CÂDASTRAL

I totoslzooz

J oATA I,A S UAçÃO ESPÊCIAL
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26t1112019

MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedcral do Brasil
Procurad oria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃo NÉGATIVA OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E A I)IVIOA ATIVA
DA UNIAO

Nome: E GLAUCE LARA PICADA
CNPJ: 36.891 .620/0001 -05

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiíicado que vierem a ser âpuradas, é ()ertiÍicado que

nâo constâm pendênciás em sêu nome, relativas a créditos tributârios âdministrados t)ela SecíetaÍia

da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da uniáo (oAU) iunto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cêrtidão é válida para o êstabelecimento málriz e suas Íiliais e, no caso de ente Í()derativo' para

todos os órgâos e funàos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere'se à situaçáo do

sujeito pasivo no âmbito da RFB e dâ PGFN e abrange inclusivê a,s contribuiçóes socieis previstas

nas alineas'a'a'd'do parágÍaÍo único do art '11 da Leino 8.212. de 24 de julhode 1991'

A aceilaçâo desta certidáo está condicionada à vêriÍicação de sua autenticidade na lntêrnet, nos

endereços <htlp://ríb.gov.br> ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

certidão emilida graluitamente com bâse na Portaria conjunla RFB/PGFN no 1.751. d<:21',1012014.

Emitidâ às 15;3837 do dia 2611112019 <hora e data de BÍasília>'
Válida até 24lO5l2O2O.
Código de controle da certidão: CC81.FE80.CA04.62É5
Quatquer rasura ou emenda invâlidará esle documento'
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26111D419 Cons!lla Rêgulaíidade do Emprêgador

Certilicado dc llcgu la rid ad c

do FGI'S - CIIF

A utilização dcste Certificado para os fins previstos em

condicionâda a verificação de autenticidade no site da

www.caixa.gov. br

Inscrição: 36.89l620/0001-0s
RAZãO SOCiAI:E 6 L PICADA BRÍTO MÉ

Endereco: AV BARAO OO RIO BRANCO 371,/ CENÍRO / RIO VERDÉ DE l'44T3
' CROSSO / I'4S / 79480.000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conÍere f, Art'
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta dilta, a

empresa acima identiíicôda encontra-se em situação reqular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presênte Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/Ôu encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/1 1 /20 19 a 14/ 7212019

Certificação Número: 20 191 I 1 5 1532 1 5980 13526

Informação obtida êm 261tL/2OLg 15'.46..07

Lei esta
C.:ixa:

ICMJ
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRÀBÀLHI STAS

NomE:EGLPICÀDABRITO
(MÀTRIZ E FlLÍÀIS) CNPJ:

certidão n": 190726582 / 20L9

ExpediÇão: 26/lL/2019, às 15:41:09
Validade; 23/05/202A - 180 (cento e

de sua exPediçáo.

36.891.620/0001-05

oitenLa) dias, contados da data

Cert.if ica-se que E G L PICÀDÀ BRITo
(!'tÀTRi z E FrlrÀrs), inscrico(a) no CNPJ sob o n"

36.891.620lOOO1-05, NÀo coNsTÀ do Banco Nacionâ1 de Devedores

Trabalhisf,as.
Certidâo emitida com base no arc' 642-A da ConsolidaÇão das Leis do

Trabalho, acrescentadÔ pela Lêi n' !2'440' 66 ? de iulho de 2011' e

na Resolução ad*ini"tt"ui va n' l47O/2011 do Tribunal Superior do

TrabaLho, de 24 de agosto de 2011'

os dados constànEes desta Cêrlidão são de responsabilidade dos

Tri-bunais do t.abutno e esLào atualizados até 2 (dois) di'as

anLeriores à data da sua expediçào'
No caso de pessoa iuridica' a CerEidão atesta a empresa em relação

a Eodos os seus êsLabelecimentos' agêncLas Õu filiais'
A aceitação desta certidão condicicna-se à verificaÇáo de sua

auEentiCidadenoporEaldoTribunalsUPeriordoTrabâIhona
Inrernet (http://www tst' jus'br)
cerEidão emitida gratuitamente '

INEORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhlstâs constam Ôs dados

nêcessá riôs à i denEificaÇáo dâs pessoa s naEurais e juridicas

inadimpl'enEes perânLe 
-a 

'lt'"tlçt do Trabalho quanto às obrigaÇóes

estâbelecidas em sêntenÇa condenâtóriâ transitada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas' inclusive no cor'rcernenLe aos

recolhimentos Previdenciários ' a honorários' a custas ' a

emolumentos ou a recolhimentos cieterminados em fei; ou decorrentes

de execuÇào de acordos firmados perante o Minist-ér!o PúbIico do

f'raUafno ou Comissão de ConciliaÇáo Prévia'

W#
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TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO

DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Ru.l Paríi, o Gcnçôlvcs, 1040'Cenko' Rlo vede Íja llalo GÍossÔ/l!'ls _ CÊP 7t)480-000

Tel : (67) j292-4635 / 8106-8061 ünrril: libclônalo'roveÍd"roLol'conr br

DíA I]ARJARA CIIISI']NA I]ERIS MÀN]CA
T-bclir o Ôli(: dl R"4islri!n.íà _ lirlen|.r 

2

CIVIL
-MS

1/t íi

CEnrt»Ão on Nesciii't tiNTo
Noi\rE

ELATNE GL.AUCE LARA ETICAUJ\
MATRicULA

063214 01 55 1972 I 00013 244 0008640 72

0.1

MÊs

rEl ^N\:r
[.,?, j

Qlrillro (l(r Íevcíeiro (lu lrlil llovccclrtos o Sctenti e clois

-iori,'.

irIC ÀltNElttosiGo

r,,tur.lrciPlo DE REctsrR o E UNIDADÊ DA FÊDERACÁO

nlo VERDE DE ltlATO GROSSO/MS I IOSPITÂI.

s:: xo

ii'-t]I
L-

I.IESÍOR FLORES PICAOA
IRENE LARÂ PJC/tDA

AVô5
T^Rl [3to Éto0lllGUES PICAD^ (iir!.cido)
ELVIRA FI,OR! S F RAI'IÇA

vlÍOl1 SEVERO RocllA {falccido)
ROCHA { Íôlêcida)LILIOSA DÉ LARA

aiÍ-Ht (r

tfüõl
t: ,'TAT{1ICULA DOíS) GÉ

l,/ l.i Í.x ) ní:Ll

fJ()2.. {l ir otrtt,bÍo (lc rlril novecentos o §ctêrta c dois

tJt:it;ciPto/uF Ro veÍdo do h1T/ins

ENO,-l|lÊÇO R:É Joequirn ltluÍlnho 'r'7{1 
Ceíno

Tcleíonê: 1067) 3292 4615

NÀo coNST^

O.r, r'-' f'

S,.lo OisÍllt n" 4E118724'008.
Corrlêní soâ aul4rlticidaoe no sito
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REPUBLICA FEDER.ATIVA DO BRA.SIL
sERVrÇO NOTARIAL F REGISTRAL
DA COMARCA DE CACERES . MT

( /t,./. /,,1,.,,,,.. .,.,.' /í,"/,,,1,
' ' -ftiu:aÍ

crnr"t»Ào ir Ii cr\srt N'I EN'I-O

2' \/1.,\

r ()ll1ls:

ROBSON I.ÀGE BRITO

EIÀINE GI..AÜCE LÀlÀ PICADÃ

i\l f i Ri(ltrl,.\:

0652430155 20 l0 2 00049 032 0005062 0I

E1ê, ]lo6soN LAGE BRITA' bras r-le
nascicio aos o3/L0l19?0, funci oná

nest.a ciciâde, filtro dê: ilalriltol
uannj Lage '
ElA, ELAINE GL.\UCE LARÀ PICADA'

soltaj.ra, nascida aas 04/02/!912'

rie Cul.:tbá -M.I, solteiro
rio púb1ico, residente e domicr]1ad
I de Gurjáo Brlto e de Mercla MarÍ

brâsiIeira, naturai de Minei ros -Gc

comerciária, l:ês j,dênte € domic]"lj'ed

irô, ila iu ra I
o

a

filha de: Nestor Fi,)res Picadâ e de Irene Lara Picada '
nes Le ci.dade,

\l rls [:l
I"".1'/i nf,e e ãuatro di-as clo rn

iu«r r,rri r.avecen:os e oj'tenfa
I nesEa cidade

do ano de
as le o: ÚÚr::

r.l
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l-..]
L-]

ês cte JArerro

r!1itÀt E l)E n[Ns l)(l (:r§ \\l ]:lT9.-

I s;ep.:uçâo ce Bens

ROBsoN LÀGE BRITO e ELqIIIE GLÀUCE I,ÀRÀ PICÀDÀ BRII'O

O / ,r \'! lt I1..\(tl t:S

Ranos, !Í.1'ít Jui za de Dj- êi
an 2"1/01 195, pel.a Exmá D!' Helêna l'1.1

to Cêstâ CÔmârcâ de cá{:eres-trl1l'

O :c ferido é verdade e dou fé' Cáce

?ã proI.r tada

ô Divórcio do câsâL' voLtârl<io â mulho! a usa! o nome de sÔltei
res-l'1i'

-ine Glaüc.r Lara Picada 'selà. EIã
24i ie/ 95.
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ío) §"T#"",""H,1Í11i",.., REQUERIMENTO DE EMPIIESARIO
§a§! oopaaranto trac,o.àl dâ Ê.o'!rh Eíp'âsri.'ê rnr.gi.ç!ô

lil il lt llltllllllllIltllI llIlll II lll
MODULO INTEGRADOR: MTP1900'141088

b Junta Comêrc'âl do Eslado dc Mato GrÔsso

.Í .' .}:Certinco íêsisiro soO o n'S OZZazüilã 2z1or2o19 ds EnrpBsâ E G L PICAoA BRITO Nnà 511c,2247031e proloc(1o 1916s2458 ' 10/10/2019

4lE?:FÂurê^ricaÇáo:c.uo*u.o"",o.uJiéJoiÁãcÉãcããárríooer-rlo-o'uou'l"ov'rt;Nêto-sêcrerár'o'GêÍalPãravaridãíê6ledocumsnlo
acess€ hIp/www iucemr.Ín,.g",.".;ãi.;;..-;.ro p-,o"o,. 19/165 24s-A e o c;iqo dê segurança I'Ls Esla cÔPra loi aulênllcâdá diq'blmonlê c

ãss,íâdâ em 23110/2019 po. Júho FÍ€óeíco Muller Nero secÍeràno-Gt'ar 
-rl;*jír-. '*.rru
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ELAINE GLAUCE LARA PICADA

ARASILEIRA CASADO

COMUNHAO PARCIALÚ

NESTOR FLORES PICADA IRÉNA LARA PICADA

432. t13.701-06f,r ISSP

15555

STNAtJAC@HOÍMAIL.COM

RUA MARIO ANTONIO

NOVA RIO VERDE

RIO VEROE OE M/\IO GROSSO
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Mr^rílenô da Ed)nonia
Sêcrelrnâ dê Go!ê.no Oigrlsl
DsrJa,ilsmeôlo Nacro nl oü, R.llislro Efirplesãr'íi c hlegrâçao
secrotaraa de F:slâdo de Oe§envolgnrenlo Êconômrcc - sEDEC

N, OO PROT,ICOLO {Uso dÀ Junl6 Comercial)

It.MO(A) SR.(A) PRESIDENIE ÍlA Julr tír C§rrreÍcitl do Eslado cle Mato G-osso
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE í\rlt\TO GROSSO
DO SUL

Registrô Digital

DocLrn-re n lo P Íirtcipa I

ldentiíicacão do Procosso

ill:'" 
*

rr s/ogo

o,Jo Protrc,.,to INÚrrrcÍo ciô Processtr Móclulo lntcgrador f,a!a

7 67 -al MSE 1 90005850ú oa/10/2019
L_

:ld,1lr,Jicaç19 
d

d:jit rl1:l.7rl l.ílli

oís) Assinarlte(s)

lNorne
lr,,aitre ,;L o,.,ct LAlrA Ptr-^t)A BHt l o

Págrna 1 de 1

E'ü;t:.,1';,::l:;:1,'i),1 .'i:,;)', l,L,l;ã!",:,i,1''",,",,-,,,.j:-'.,:llt'l'""rN'i ''rLl4earooi 'oo'-cro'etreo'ú3 'e '':irí
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i Ârra BRll O rJrrr 5I lo??1/031 ep'(locolo1lJ1652458_10 10'20l4
:.iú;co [tLllt. Nclo _ Secrelàr'o'Ge'dl' Pâra vdlrda' e516 Ôocu'r'Er'Lo

.. . .oa,oo .r" .oo,,r"ç1 íl s E3r'' côo'à loi aulcnlrcà ía dig'laln'er:e c

'*_ Júntr Co'nérc àl oo ÉstãdÔ de Molo GrÔ§sô

.l -fl.,iiã,".,r"' sob o n^ 5r r02ln7o3t cm 22l ro/2ole dd En'presd E G - Pl
'{=#' ;;;:.;ii;::;; ccó45{5rÂsB7A-'r'53crÀ r^ccÍ tAe6:crt 50t.>6F' Jur'o-Ír

;;:;;;iii;;;; ru'êmor'nrr sov b'l e rnrorrÍê n' tro oÍot*oro 
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Sr..lorrtn Nil<ionil de Regrstro de tirrl)rer.ài l"'lel'(anul . Sll.lHE,M
.-*)verno do Est.r<lo de M.rlr) G,osr,r do Sul
Se(' Ét.rrià r1e €!rado tiir Farer.(li do fjrn(19 ,J(. fvlato Groji.J .lo §Úr
Ju'rri (ôdre.'ciàl (lo Et!ãdo d.i l"róro Gíoss,:, do Sul

protocôlo e chave de sog\rranÇa
Cêpa cre Procêsso

TERTVO DE AUTENTTCAÇÃO - REGISTRO DíGlrAL
CeÍlilico quc o ato, aEsinado digilaln)enlo. dÀ emprosa E G L PICAOA BFlll'Ô, d'r nire 5410149870-0 e
protocotado sot) o númoro l9/090.767-3 em 08/10/20r9, êncontrâ-se rcgislrado na Junta Comgrciat sob o
núínêro 5461 1441. ern 08/1O/2019. O ato Íor dêícÍrdô digrlâlmenl€ pêlo exa,rrrnadoí Kaüúcla Souza AÍaujo
D6 Avilâ Gálvâo-
Assinâ o rêgrstro. mt,diantc cêÍlrÍrcado d'9ilal. o SccÍcláíio-Gêíal. Nivaldo Domilrg(16 da Floclta. Paía sLra

validaçáo, dêvorá ser acêssado o srtio àlêlrônico do Portâl de Sêrviços / Valicaí Documentos (hllp://
portalse,vrcos.iucems.irrs.gôv.bn'Porlal/paOesr;m.lgemProcesso/viatrnrca.isi) ê iní,1ímeí o núrnsíÔ do

LLAINE GLAUCE LAI-IA ÍJICAD,,\ AHITO

oocurnento Prxrcrpal
Assiriãúte(s)

C I)I:
n32.6r3.701-O{t ELAINE GLAUCE LAÊA PICADA BRITO

Carnpo Crsndc. TcíÇa-lorra. oB dc Oulubro de 20l9

Nivitt(lo Do^rrlUos .l llocrrâ: 25?,1A5 331-'/2

lÍI4! .r.",. c"-"-,n' du É!rrdo do vàrâ (iroslo do Surtl .-t á:;i;"'|il;;ãi.];ü i,li, uãà-s,,r oizó,s ,ro ç-p.eia ê G L Êrcaoa tjnrr<). Ntrs sa I o I4e87oo e p.orocoro r soso7673 08,'toi20r0

= 
ili;;;;;:i;;;ãããeià'ãoàrsscuõo"ziroseceseagÀzercs. N,virdo ôoô,ôeôs.râ Rochn . sêcíêrinL Gê'ar. Pà.ã vàiidâ' ê3'â .rúúmêntô

- ,i"i*irrip/"r-*nucem§.m8.oôv.hÍ c inÍo.m€ nc do prorccoro lsro9o.767 3 o o codigú os ssgu,snca nr6wu E5r3 cáÊl. lor áuleírca(,a Úon'rmêrrê
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-.i".,",a. .- oa,i orzo r e eo, Núôr.rô oom,roôs d! Froôhà -. sé..âra^ ô. Go, al 

_^I*,*J.-- o"r.u,

CPF

4. Junla CortrE.c'àl oo Eslado de Malo Grosso

'Í, ! ã.,,i,r,- -."r'. lob o.o 5l lo??' /O3l o,n ?r/1o/?o'1dn E nDresâ E G L nl
*gtr Á,rr."r,cação cc6.54sFAê87^2 sSJc 3À r acc IiFAc§?c F F 5606F JulroF'
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JUNTA COMEBCIAL DO ESTADO DE IMATO GFOSSO
DO SUL

ÊegistÍo Digital

O alo Ío, delerido (] assinâdo digitalmonlú' por :

lçlentiÍicaÇão d9!:L§:11',]!?t"l- - -,
CPÊ

000,24 6.741 -00

Nome

KATIUCIA SOÜZA ARAUJO DE AVILA GALV,\O

257.185.331 - /-2 NIVALDO DOMINGÔS DA ROCIIA

C.rmpo Greinctc. T€rça_Íeira. 08 'lc OutubrÔ de 2O19

lÍ-Éi.r,,rcc"n.u,",arooF.trdôacM.toG'oó!s,,","nir,il,a""fmo,brjÉGLa,t()aD^BFrrTo.N.Ícs41ora9a7ooop,olocororoogoT6::3 oa/'0r?í''c'
t O ;.";i;,,- .",,,'"," {ob o n' s46r r44 r "'' q8ll11::'-:li.::'i:::-' ;i,.:.:;;';;;",;";. o" qo"h" s""'",n'i"'GcÍsr' Pa's wàhóâr 'iini* 

:jj:::::u'ljtlm'-:1;1.':::;l?"1'.:?."',";â[:i::':.i.i,"r"ii:il;:':,J""0-'*iiãr;"'"'incôÊn'o''urên.crdôc''í'rãrrnô':re
êâss.,,!,rr!,!roe,!ô,?o,s"-.*'o".i"i",'r"Édôirorha-s'{'Er'*ücc"ôr' --.}á*,,-L - ,'r,e /7

ÊrcAoA BRlro. NÚe 5l ro?2.7031 ê Frolocolo 191652454 - 10r10/2019

F,:.1;i.ô Multeí Nelo _ Sêcíetá'ro_Ge 3l' Para vêlrdâr esro dÓcunrenlo

."-.ii 
"."'"" 

o. *g-^r';à íLs Esra arpiâ lor ãúlen! c'dá d'grtãlme^lo e

. * r,rnr3 comcÍoât do EsrÀdo de tr. o crosso 
2?/to/?o19 cà r:,nrrcsr É G L.Í :' aê'r,í'.o rco,slÍo sob o ^' 5l I o2?r7(..1.'iÉ';;;;i;;;;rõiiisosrqeo;r':ssrc:'AlAccFF^c62cFF5dD8É'rJrro-
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anc xo

ldenlilicaÇão do Processo
Núnlerô dô Prô1ocolô

19/ 165 245-B

Núnrero do Processo Módulo lntegÍãdo.

MÍP190ôí41088

i[,zrlâ

10t10t2019

Identificaçáo do(s) AssinaÍrte(s)

lcPF
432.613.701-Cr6

Nome

ElÁrüÊ õLAUCE únn prcÀoÀ irnrro

Pi''gLrrà I (le 1

& Jlnts Conrêíc,3ldo Eslôdo de fírto GrÓsso

-Í. =:-;:.:;;;;;;,.-,;; ."n " ijiiiozrnro enl ?2/10/3ore da Eflp,esâ E G L PlcÂDA 8Rrro, Niíe 51102247031 e pí(,locoh 19r652.58 ' 10/r0/2019
-lgli,';;;;;;;;; ;óÀisisresezazssscsAlr\CCFFAcô2cFFsôDaF. Júho FredeÍicô MulleÍ N€lo - secíêrário-G€râl Paíá vâhdar e§ts dôürrnenlo

a cesse n rr! r,r*lw lucenrat.mt g ov b, e iníorme n. do p.orocôic r 9ll 65,2! 5- a e ô código de sdgu.ançà úLs E sla córi6 íol aulenliçad a dlEllàlmenlê €

.rssInada ;n ?3/1Oi2Ol9 oor 'Irrin Fre'ên'n Àir lrâ' Nêt^ §rí'ri'i^_l:'"r
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t,sldri! N.:r.;oírl dt Regrs!ío ile EnrP'c's.;e I'leÍiãr'til ' SlllREM
GolcÍ no do Eslado d? Màto (:rc55o
S,:(retàri.r (le €J(n,J<, dn fàz(:rnl.r do E5t,r(l().lc MatQ GrogsÔ

JulltJ Comer(ial do EriJ(lo dr Ll.llo Gíoi5o

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certrfrco que o ato, assinado digrtalmeírte. da empresa E G L PICADA BRITO de nire 5110224703-1 c

protocolajo sob o númera 19/165.245-8 em 1O/10/2019. encontra-se registrado na Junlã Comerclal sob o

númêro 51 1 02247031 , eÍn22l102019 O ato Íoi deÍerido digltal'llentê pêlÔ examinalor Dahi'2e oliveiÍa

Assinaoregistro.medianlece(lÍicadodig]tal'oSecÍetário-Geíal.Jt,lioFredericoMullerNeto.PâíaSUa
validaÇào. deverá ser acessado o silio clelÍôrrico do Ponal de SêrviÇos / Validi'r Docunlenlos (https //

poi",""*,"n..r,,".nlal rnt.gov br/Podal/pages/rÍnageflProcesso/viaUnlca ls0 e IníormaÍ o número de

prolocolo ê cheve (le seguÍanç4.

Capa de Processo

Docunrenlo PÍincrPal

ELAINE GLAUC É LARA PICADA BRITO

Nonre
ELAINE GLAUCE LARA PICAI]A BRITO

Cúrabá. terça-íeríâ, 22 de outubro de 2019

Páginâ 1 de 1

Julio FíederLco Muller Neto: 055 1 79 l0 l-06

CPF Ncme
TOOA anCU CN üEa32 61 3.701-06

NônreCTIF
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JUN TA COIÚEi]CIAL DO ESTADO DE IVATO
GROSSO

Regislío Digital

O átô Íor deterido e assrnado digrtalmente po'

ldentiÍicaçáo do(s) Assinatrte(s)

Ci'f Norne

314 255.3t1 ln rDAlllRZE OLÍVEIRA

9!,1, I 79 1 l) I 06 .,L.lL lO FREDERICO Mt Jl I ER NETO

Cuiabá. loÍça-fcira, 22 de outubro de 2019

- b .lúntâ Comerdal do Estàdo oe l'/lâto Gíossr'
.Í -:.;";;;;;;; i* " 

n;àiio::o;osr em 22l1or?o1s dd Enrpíesà E G L PlcÀD^ aRrro' Nirê 5r

4sr!?;;ffi;;;; õCorslsmasrÁ:ssscrAlAccFFAc62cFFs6DaF Juno Fíedcíico Mt{leí Neto -

,."""u r,rio,li*-,,t""""tíl.n'l'gov br/ c tnloÍnre n. do protocolo lo/165,?.5-E é o cod(go dê §êgura

:::,;;;,.,'; r.;, n;,'.. "^. "i ^ c'^"-. -^'.'^' "

lO22ó7031 e píolàcolo 191652a56 _ 1o/1012019.

Secreláío-Gerál PaÍô vêlidàr êsle docu'nentô
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REGISTRO DE IMOVEIS
REGISTRO GERAL

I

017.

j',+---.,-.-.-,-
ofici{ dQ$cgistro

LIVRO N." 2

P't20.61't 03.09.2019

MATR|CULA N." DATA:

IMOVEL: LOTI 02, DA eUÀDRA I 12 - ÁREA "NoN EDIFICÀNDI"
T,OTI!ÀMINTO URI}ÂNO . MUNICi PIO DIt JACIÂII.A.MT

LO'TE02DAQUADRÂN.ll2.daplantadoloteamentodestacidadee()omarcade
Jaciara, Estado de Mato Grosso, com as seguiutes medidas e confronlações: Medürdo pela

llerrte 68,73 lnetlÔs PaIa a área'.Non EdiÍjcancli,.; de u:rr lado 36,67 metros pala o Iote 0l;
de fundos 57,71 metros para o lote 0l; Totalizando 1 196,38m'1 (um mil' cento ê noveÍrta e

seis metros e trinta s oito cenlimetlos quadrados); Inlóvêl caracterizado conforme

Mernorial clescritivÔ assinado pclo selor de Engenharia da Preíeitura Mruücipalde Jacirm-

MT - a.n:arildo Ticianel, em àutu,l. l5 dc Abril de 20I9 MATRICULA ANTERIOR:

*120.547, fls. 247 do Lívro 2-AAU. .ROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE .IACIARA,

inscrimnoCNPJsobon.0].347,135/000l.l6,estabelecidonaAvenidaAntôlúoFelreira
Sobriúo, s/n. em Jacirua'lvÍI, neste ato represertado pelo Prefcito Municipal

ABDULJAB.TRGAI,VINMoHAMMA-D'filhodeNimerYasinMohammadedeMaria
l.lclcnaMohanrnrad,flascidoeml3/06/19?4,nauraldeCácercs.MT,brasileiro'solteiro'
oàontótogo, inscrito no CPF sob o n 420 058 681-91' portâdoÍ da cedula de idcnddade RC

n osgza-3si expedida pela SSpÀ4,I', residente e domiciliado na Rua cuaiç6r4 n. 822,

Bai*o sào sebastião, Jaciara-MT, enrpossado em lo de jaleiro de 2Ô17 nas dcpendências

cla Câmara MLuricipal de Jaciara--VT,' localizaria na Rua Jurucê' n l:iOl ' nos termos clo

.nig" 
"i',- 

ir"l." Iiv do Reginento lnlenro €.-aíigÔ.39' alínea "a" da Lei Orgànica

iari"ipuf, pcrantc os Vereaãore', sob a Presidência do Vereador Leomar Rodrigues de

Sc»za, con'fonnc 'I'eruro de Posse n 1212017' errútido em <lata de 0li0ll20l7 e

dcuicla,nente assinado por Lcotttar Ruclrigucs rle Sottza ' Presidente da Câmara e

,rfri,,lltiú* Crfr;" Moúmmad - Prefeito lvlunic.ipal TITULO: Abertura de MatrícuLa'

r.onúr r.,o TlTULo, Dr\TÂ E SERVBNTUÁRIo: Escritura Pública dc Doação corn

lincargo Culrtulatla conr Desntetnbramento das Notas do Segundo Serviço Norarial e

rf"gitürr a. Jaciala'MT, lavrada as fls 095 a 92'-!:l'li" rr' 95-A' em 19/082019' pelo

.fibetiâo Marccto p"rio, üo"iúu. vALoR .\'IRIBUIDO AO II\'ÍÓVELr R§: t5.831,6?

(cluinze mil, oitoceutos 
" 
it'i'* t iun reais e sesser)ta e dois ccutavos) CONDIÇÔES DO

CoNTRATo:Aslegais.Etnolumcnto:J55,gTSelodeControle'DillitalBHL

i#-.1

i e cxrtoÃo. Ccrtlílco ü -.
CARrÔRrODOl .-. á têpíoqlqa..

1.trlc'^ 3/2Ü.oll r.. 2-áAV
c:

l,^cL\RÀr,{Í

'sc a ór,.'
O]/ setet)bro/ 2ol9

luttxt

Poder J udiclá rlo d o Eslâdo de Mato O los9o .

AIc oe Notos e Rc! sko
cÔúgo da sêNontior 82

SELO DE CONTROL E OIG1ÍAL

Cód Ato{s) 176

BHL 1228 . AÍO GRAÍUITO
consu 16 lrttp //\"ww lirrl ius'br/seos/ffiffi

'rY:1L
RUB h
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01 - lndústria
02 - Escritório/Adm
03 - Éstacionanlento/ÁÍea Livre

Total Cônstruçóês:

A= 600,00nr'1
A='100,00m'
A= 496,38m'

A= 1.196.38m'
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Planta de LocalizaÇão

rMôvEL Lote 02 - Quadra íí2

pRoperEr^Rro. Município de JaciaÍa
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

paRecrn tuRíotco 105/2019.

lcl
lott tul

pRolETo DE LEI Ne 043/2019, DlsPÔE soBE A AUToRIzAçÃo DE

DoAÇÃo coM ENcARGos DE BEM lMÓvEL MUNICIPAL PARA A

EMpREsA E. GLAUCE LARA PICADA E DÁ ourRAs PRovlDÊNclAs.

O Projeto de Lei pretende ãutorizar o Poder Executivo Municipal a doação

comencargosdebemimóvelmunicipalparaaempresaEGlauceLaraPicada'edáoutras

providências.

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

a presente a nálise:

ANÁLISE JURíDICA

I - PRELIMINARMENTE

O Projeto de Lei se refere a doação de imóvel público' devido a isso

algumas particularidades devem ser esclarecidas, sendo que a fundamentação utilizará como

balizas as manifestações da consultoria Geral (Parecer n 109/2010) e do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contas/SC (Parecer n 249Ol2OlO\:

a)

b)

c)

"(...)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Carta Consulta da empresa E. Glauce Lara Picada e anexos

1
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6.í. Conhecerda Consulta íormulada pelo Sr. José Antônio Lessa, PÍesidente da Càmara

l\,lunicipal de llhota acerca da viabilidade e as condiçôes para doação de imôvel público para

pessoa juridica de direito privado, considerando que preenchidos os requisitos e íormalidades

preconizados nos arts. 103, inciso ll, e 104, incisos I a lV, do Regimento lnterno destê Tribunal

(Resoluçáo n. TC-06/2001), e, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:

6.2. A doação de bens imóveis públicos regula-se, em regra, pelo art. 17 da Lei Federal n, 8,666,

de 1993, que a condiciona ao atendimênto dos requisitos relativos à autorização legislativa

especiÍca, pÍévia avaliãção, justiíicado interesse público e licitação na modalidade de

conconência pública, com as exceçôes legalmente deíinidas.

6.3. E admissivel a dispensa de licitaçâo para fins de doaçtu de imóvel público para parliculares,

à vista de jusüfcado inteÍesse público afeddo na situaçáo concreta, além de autorizaçâo

legislativa especifica e prévia avaliação, considêrando [4edida Liminar mncedida pelo STF nos

autos da ADI n. 927-3/RS que supíimiu a rêstÍiÉo conüda na letÍa "b', inciso l, do art. 17, da Lei

Federal n. 8.66ô, de 1993, paÍa Estados e Mlnicipios.

6.3.r. E recomendável que a doaçâo, nessa hipótese, seja outorgada mm encargo, visando

asseguÍar a ÍeincoÍporação do irÉvel ao pakimônio público se não Íorem cumpridas as

fi nalidades € condiçõês estabelecidas,

6.,r. Determinar a rêmêssa ao Consulêntê, para conhecimento, de cópia dos Prejulgados 250,

969, 1077, 1344, 1596 e 1852 deste Tribunal, que orientrm os Geslores Públicos a adotaÍ,

preÍerencialmentê, a Íorma de concessâo de direito real de uso em lugar da doação, no que se

reÍere à alienaçào de bens imóveis públicos.

6.5. Alertar o Consulente, que no cuÍso dos exercicios em que são realizadas eleições para

cargos eletivos, sâo vedadas quaisquer doaçôes de bens, valores ou beneficios pelo Poder

Públim, mm as exceçôes expressas (Lei Federal n. 9.504, de 1997, aÍt. 73, § 10, com â redaçâo

incluida pela Lei n. 11.300, de 2006).

6.6. Dar ciência desta Decisão, do RelatóÍio e Voto do Rêlator, bem como do Parecer n CoG-

'109/2010, que a íuodamsntam, à Câmara Municipâlde llhota.

6,7. oeterminaÍ o arquivamento destes autos.

Sobre o tema analisar-se-á todos os seus requisitos. O primeiro é a cerca

da possibilidade de a Administração Pública fazer a doação de bem imóvel a particulares.

Para tânto o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso admite a

doação de bem imóvel observada: a desafetação, conforme o caso; autorização legalespecífica;

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

justificado interesse público; prévia êvaliação; e que se enquadre nas hipóteses previstas na Lei

nP 8.666/1993.

Reconhece, a par disso, que a doação se realize segundo os efeitos da

liminar concedida nos autos da ADI ne 927-3/RS.

Desta forma, a doação'de bens imóveis públicos regula-se, em regra, pelo

artigo 17 da Lei Federal ne 8.566/1993, que a condiciona ao atendimento dos requisitos

relativos à autorização legislativa específica, prévia avaliação, justificado interesse público e

licitação na modalidade de concorrência pública, com as exceções leSalmente definidas.

É admissível a dispensa de licitação para fins de doação de imóvel público

para particulares, à vista de justificado interesse público aferido na situação concreta, além de

autorização legislativa específica e prévia avaliação'

As doações podem ser com ou sem encargos, sendo mais bem

recomendado que em relação a imóveis públicos seja com encargos, devendo ser observado

que as doações dependerão de autorização do Poder Legislativo, com vistas às condições para a

efetivação do contrato e de avaliação prévia do bem a ser doado, devendo ser observado as

determinações contidas no artigo l'7 da Lei 8.656/93, vejamos:

Art,17, A alienação de bens da Administração Pública, Subordinada à existência de interesse

público devidamente justiflcado, Será precedida de avaliaçâo e obedecerá àS seguinles normas:

\\

3
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A doação de bens públicos imóveis encontra-se sujeita aos seguintes requisitos legais:

existência de interesse público exaustivamente justiíicado' autoízação legislativa, avaliação e

licitação, na modalidade concorrência sendo esta dispensada quando os Ílns e a utilização têm

inleresse social. Não poderá, pois, ser realizada em proveito pessoal ou parlicular, estando

sempre condicionada à satisíaçâo do interesse público que a justiíicou.

íluir lurucê, 1301 - aeflr
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| - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e

entidades autárquicas e Íundacionais, e, paía todos, inclusive as gntidades paraestatais,

dep€nderá de avaliaÇão pÍévia e de licitaçâo na modalidade de concorÍência, dispensada esta nos

seguintes casos:

(...)

b) doaÇão, permitida exclusivamente para outro óí9ão ou entidade da administrâçáo pÚblica, de

qualqueÍ esÍera de govemo, ressalvado o disposto nas alineas f, h e i; (Redação dada pela

Lei n" 11.952, de 2009)

()
§ 10 0s imó\€is doados com basê na alinea'b" do inciso I deste aÍtigo, cêssadas as razões que

justiíicaram a sua doação, Íeverlerão ao patímônio da pessoa juridica doadoÍa, vedada a sua

alienaçâo pelo benefi ciáÍio.

()
§ 4" A doação com encargo seÍá licitada e de seu instrumênto constaÍâo, obÍigatoriaÍnente os

êncargos, o prazo de seu cumpímento ê clâusula dê Íêvêrsão, sob pena de nulidadê do ato,

sêndo dispsnsada a licitação no caso do intsresss público devidarnênb iustifrcado:

§ & Na hipólese do parágÍafo anteÍioÍ, caso o donatáÍio necessits oíereceÍ o iÍÉvel em garantia

de íinanciamento, a cláusula de reversáo e demais obÍigaçôes serào garanüdas poÍ hipoteca em

segundo grau em íavor do doador.

Diante da análise dos aspectos gerais, passemos a analisar o presente

Pro.ieto de Lei.

- DOS REQUISITOS EXIGIDOS POR tEl

A doação com encargo, além dos requisitos acima mencionados, deverá

ser precedida de licitação podendo ser dispensada no caso de justificativa devidamente

motivada, sendo que o instrumento contratual deverá conter encargos, o prazo de seu

cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato (artigo 17, § 4e da Lei

8.656/e3).

,\
Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-OOO Jaciarâ/MT - Fonê: (66)3461-7350 - fêx: (66)3461'7373 - Site

www-câfi ôraiâciara,mt,gov.br
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Cumpre-nos colacionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Marçal

"Ressalva-se a hipótese de doação de bem público, gÍavada com encargo. Assim, por exemplo,

poderá ser do interesse estatal a construção de um certo ediÍicio em determinada área. poderá

surgir como solução promover uma doação de imóvêl com encargo para o donatário promover a

edificação. Essa é uma hipótese em que a doação deverá ser antecedida de licitação, sob pena

de infringência do princípio da isonomia. Em outras hipóteses, porém, o encargo assumrrà

relevância de outra natuÍeza. A doação poderá ter em vista a situaçâo do donatârio ou sua

atividade de interesse social. Nesse caso, não caberá a licitação. Assim, poÍ êxemplo, uma

entidade assistencial poderá recebeÍ doação de bens gravada com detsrminados encargos.(...)

0 instrumento de doação deverá dellnir o encargo, o prazo de seu cumprimento e a clâusula de

reversâo paÍa o patrimônio público do bem doado em caso de descumpÍimento. A regra aplica-

se tanto aos casos de dispensa de licitação como aqueles em que a licitação ocorrer "

(ComentàÍios à Lei de Licitações e Contratos AdministÍativos, Editora Dialética. 9. Edição. 2002.

p. 185)

Arl. 19.0s bens imóveis do l\,1unicipio, com exceção da área existente no local denominado

"Bosque", somente poderão seÍ objeto de doação ou de utilização de 2/3 dois terços da Câmara

Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lêi 0rgànica n" 04/1995)

Parágrafo único. Caso o beneficiário não seja pessoa juridica de diÍeito público interno de

entidade competente de sua Administração Pública lndirela, deverâo constar de Lei Autorizativa,

os encaígos que assegurern o atendimento dos objetivos de doação ou da utilizaÇão, bem como

h,\Rualurucê,1301 Centro CEP78820-00i1-laciàra/Ml - Fonê: (66)3461-7350 - làr: (66)3461-7373 - Site
www.câmaÍajôcrarô.mt.gov,br

5

?Y!!8-
RUB_L
-*-7--

ESTADO DE MATO GROSSO

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

É regra pacificamente adotada a de que não pode haver doação de

imóveis públicos sem a previsão de encargos de interesse público a serem cumpridos pelo

donatário com prazo determinado em lei, sob pena de reversão ou retrocessão do bem ao

poder público.

lusten Filho:

A Lei Orgânica do município de Jaciara/MT, em seus artigos 19 e

seguintes também condiciona a doação à lei autorizativa, encargos e o prazo para o seu

cumprimento.
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os respectivos prazos de seus cumprimentos.(Redação dada pela Emenda à Lei orgânica n"

04í995)

Art. 20. A alienação, a titulo oneroso, de bens imóveis do l\.4unicipio dependerá da autorização

prévia da Câmara Í\runicipal e será precedida de licitação pública, dispensada esta quando o

adquirente for uma das pessoas releridas no artigo anterior.

Art. 21. 0 l\rlunicipio poderá realizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante

convênio com entidades públicas ou pârticulares, bem como através de consórcios intermunicipais,

com os Estados ou a Uniã0, utilizando-se dos meios e instrumentos adequados a sua execução.

Art.22.0s bens imóveis do dominio municlpal coníorme sua destinação, são de uso comum do

povo, de uso especialou dominicais.

Nesse sentido, em nível infraconstitucional, as alienações de bens

públicos pela Lei ns 8.666/1.993, estão previstas no artigo 17, cuja redação já foi colacionada

acima.

Assim, devem ser observados os critérios previstos no mencionado artigo,

que estabelece que deve haver interesse público devidamente justificado, precedido de

avaliação, autorização legislativa e licitação.

No que diz com a licitação, como já dito acima, poderá ser dispensada no

caso de justificativa devldamente motivada, sendo que o instrumento contratual deverá conter:

- Encargos;

- Prazo de seu cumprimento;

- Clá usu la de reversão.

Conforme se verifica do Projeto de Lei, em seu artigo 4s há cláusula de

Por sua vez no que se refere ao prazo de cumprimento, em que pese

existir previsão na alínea o do artigo 3e de que deverá iniciar a construção dentro do prazo de 6

1Í\Rua luíu.ê, 1301 Centro - CEp 78820-000
www.cafi aaajâarêra.mt.gov.br
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(seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de doação, observa-se que não se

encontra em sintonia com o prazo previsto no artigo 5e da lei Municipal ns 1.066/2007, o qual

prevê prazo máximo de 03 (três) meses para promover o iníclo das obras.

A( 5"Após o defeÍimento pelo Poder Executivo. do pedido da parte interessada em instâlar

indústÍia no distrto, esta terá o prazo máximo de 03 (três) meses para promover o inicio das obras,

após o registro da escritura, e conclusâo em até 12 (doze) meses, sendo que o lnicio eÍetivo do

íuncionam€nto das atividades daÊse-á de acordo com o cronograma de conskução aprovado pela

Secretaria l\4unicipal de Dêsenvolvimento Econômico, com paÍeceÍ do DepaÍtamento de

engenharia do [.4unicipio.

No que se refere aos encargos, estão descritos nas alÍneas o e b do artigo

Logo, presente a cláusula de reversão e sendo veriÍicado corretamente o

prazo, se verifica possível ser a licitação dispensada.

Com efeito, no que tange aos requisitos exigidos pelo artigo 17 da Lei ne

8.666/1.993,sendo eles:

- lnteresse público devidamente justificado;

- Precedido de ava liação;

- Autorização legislativa.

A autorização legislativa é o objeto do presente projeto de Lei, pois não

pode ser simplesmente efetuado por decreto do poder Executivo.

Contudo, em relação à necessidade de avaliação prévia, ou seja, a

avaliação do valor de mercado da área verifica-se que não foi juntada.

Ruàllrucê, 1301-Centro CEP78820,000 tâci.irã/tu]1
www.camàrãjacrâre.mt.gov.br

,h(
Êoae: (66)3461 7350 - Fax: (66)3461-7373 - Sire
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

Em relação ao interesse público justificado, foi juntado dados que

demonstram (ainda que por estimativa), quantos empregos serão gerados com a implantação

da empresa neste município, em exigência ao que pede a lei (art.7e, V da Lei Municipal ne

t.066/2Oo7l.

Processo n' 18.065-3/2008

lntêressada: PreíeituÍa Municipal de Diamantino

Relator: Conselheiro José Carlos Novelli

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATo GRoSSo, nos termos do artigo f inciso

XVll, da Lei Complementar n'269i2009 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de ['4ato

Grosso) ê do artigo 81, inciso lV, da Resoluçào n" 14/2007 (Regimento lntemo do TÍbunal de

Conlas do Estado de [,4âto Grosso) resolve por unanimidade, acompanhando o volo do

conSelhêiroRelatoÍqueaco]heuasugestãodoAuditorSubstitutodeConselheiroLuizHennqUe

LimaeconkariandooParecerOraldo['4inistérioPúblicoemitidoemSessãoPlenária'com

íundamentação nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar n" 269/2007, em, preliminarmente'

conhecer da pÍesente consulta e, no mérito responder ao consulente que: 1 - A doacão de bem

Dúblico imóvel exiqe; a) desaÍêtaÇâo . se íor o caso ;b) em lei esoecifica; c) tratar de

lnteÍêsse oúb ico devldamente iu : d) orêv ia avaliacão do imóvel: e) disoensada a li

nas hipoteses orevistas em lei. inclusive paÍa as alienaçÔes gratuitas no âmbito de programas

habitacionais ou de regularização ÍundiáÍia de interessê social (arl 17' inciso l, alíneâs "b'' 'f e

"h", da Lei n" 8.666i93)t 2 - Os Estados, Municipios e o DistÍito Federal poderão doar bens

públicos a pessoa juridica de direito pÍivado, em razão dos eÍeitos da liminar concedida pelo

SupremoTíbunalFederalnaADlnog2T,Todavia,adoaçãodeverásempreatenderaointeresse

público, sendo vedada qualquer conduta que implique em violação aos principios da isonomia ou

igualdade da moralidade e da impessoalidade (arts' 5o' caput, e 3T caput' ambos da Constituição

Federal Brasileira)i e 3 - E vedada a doação de quaisquer bens públicos' valores ou beneficios no

( ii,r'lfrtrrr,, ,, ,,.r'''r'l f''r'. trh.rr-.!1 /i',1 l.r' (Úall{r'l 7l1J Srtc t{
Ruâ lurucê. 1301 _ CentÍ(

www càmàrãjâciara-mt.8l
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Assim, necessário acostar ao presente Proieto de Lei a avaliacão orévia

da área a ser doada. sob pena de afronta à lei de licltações e contratos'

lmportante colacionar o entendimento do TCE/MT sobre a matéria' o

qual denota que a observância de tâis requisitos é condição fundamental para a legalidade do

ato, ve.jamos:
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ano eleitoral (1' de janeiro a 31 de dezembro), salvo nos casos de calamidade pública, estâdo de

emergência ou inseridos em programas sociais autorizados em lei e já em execução orçameniária

no exercicio anterior (art. 73, paÉyaío 10, da Lei no 9.504/1997). Remeta-se ao consulente

íotocópia do Parecer de ís. 5/20-TC, bem como do inteiro teor do relatôrio e voto do Conselheiro

Relator. Apôs as anotaçoes de praxe aÍquive-se os autos, nos termos da lnstÍução Normativa n0

0'1/2000 deste Tribunal de Contas. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros Valter

Albano, Alencar Soares, Humberto Bosaipo e Waldir Júlio Teis." (Grifo nosso)

- ourRos FAToRES A sEREM coNStDERADos NA DoAçÃo

De acordo com artigo publicado no site da Controladoria Geral do Estado

de Mato Grossol, em casos onde há doação de bem público, deve ser informa rde

conta bilidade nooue diz resoeito ao oreco estimado na avaliacã o révia. iá oue a doacão

ooderá causar alteracões nos reRistros contábeis e no ba lanco patrimonial.

Veja ainda que o artigo 1e do Projeto de Lei autoriza a doação de uma

área de 1.196,38 m2 localizada no lote 02 da quadra 112, matriculado sob o ne 20.677, fls, 077,

do Livro 2- AAV, do Cartório de Registro de lmóveis de Jaciara/MT.

Por fim, no que se refere ao artigo 6s do Projeto de Lei, há menção a

êutorização expressa de ambos os poderes para que a empresa beneficiada possa hipotecar ou

dar em garantia a instituições financeiras o terreno recebido em doação, para fins de

levantamento de empréstimo destinado a instalação e manutenção do empreendimento.

I 
Dispon ível em: http://www.controladoria. mt.gov. b r/-/doa cao d e bens- imoveis-e-ben5- moveis'pela-

administracao-publica. Acesso em: 70l12l2Ol9.

CMJ
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Assim, devê ser mencionado ao menos na Escritura Pública de Doacão, a

delimitacão da área doada, e se haverá a necessidade de ser eÍetuado alsum tipo de

desmembramento.

RU8
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Apenas para alertar possíveis descumprimentos da lei, necessário

observar o que diz o seguinte Acórdão proveniente do TJSC, cabendo ao Gestor a opção de

seguir ou não a recomendação disposta no referido entendimento jurisprudencial, vejamos:

AoMTNISÍRAÍtvo DoAÇÁo coM ENCARGo tMôvEL 0ADo EM GARÂNT|A

HtporEcÁRtA. vEDAÇÀo ExpREssA DÉ ÍRANSFERÊNctA A TERcEtRos - NULTDADE -

RECURSo |MPROV|oo, A Lei n. 8.666/93. no aÍl. 17, § 5o, admite que o imóvel doado com

encargo seja oíerecido em garantia de financiamento Íicando a cláusula de reversâo e as demais

obrigaçôes garantidas poÍ hipoleca de segundo grau ern ÍavoÍ do doadoÍ Todavia, oor cautela, a

ssoa irrridi.â riôâdôrâ n a terceiros do bem doad sob ua uer titulo

d íinanciamenlo não está ob ado a incluir no i

doacão a faculdade prevista na Lei de lsso Dorouê. reíerida íaculdade leoal oode

oossibilitaÍ a orática de Íraudes conka o ente público doador. viabilizando ao donatárlo a obtencão

de emoÍéstimos suposiamente destinados à i mentacão ou à melhoria das ativldades da

empresa oara outras Íinalidades escusas, deixando o donatário de ouitar a dívida

êsDontanêamente. e fazendo com oue o bem doado seia oenhoÍado e levado a leilâo (Tisc

Apelação Civel 2007.046728-7. Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. Data: 14/10/2009)

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, sendo imprescindível o debate e análise das ressalvas mencionadas ao longo da

fundamentação e a complementação de eventuais condlções ainda não cumpridas.

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.
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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).

E o pa recer.

Jaciara/MT, 10 de de(e{nbro de 2019
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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 LEI N." 43, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

E submetido i» Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que dispõe

sobre autorização de doação com encargos de bem imóvel municipal para a empresa E.

Glauce Lara Picada e dá outras providências

II _ CONCLUSÕES DO RELATOR

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

JACIARA(MT), IO DE DEZEMBRO DE 2OT9'

A matéria do Projeto de Lei trata da doação de uma área de l 196 m' ,

referente ao lote 02, da quadra I 12, matriculada sob o n.'20.677, fls. 247, do Livro 2-AUU,

perante o Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara. Foi avaliado em RS 70'878,81'

Conforme aft. 20, a doação independe de licitação, tendo em vista a

existência de relevante interesse social e será feita com encargo, de conformidade com o

art. 19 da Lei orgânica. A empresa lerá o pruzo máximo de 06 meses para iniciar a

construção e deverá gerâr novos empregos para a cidade. o encargo, a que alude a lei. é a

doação de R$ 2.000,00 mensais ao Projeto Sombra da Acácia durante 60 meses'

A matéria do Projeto tem o fim primeiro de avançar na industrialização de

nossa cidade, o que por si, já é motivo bastante para aprovação por este soberano Plenário,

haja vista que, a atração de indústrias é um dos caminhos, senão o melhor, para o progresso

e iransformação socioeconômica da população. E nós, do Poder Público, devemos com

olhos voltados para o futuro, apoiar e incentivar â instalação e/ou ampliação de empresas

para o bem da população.' 
Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, pela

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna e conveniente

a sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada pelo Plenário.

Sâo as conclusões

RUB

CMJ
FtS
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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 LEI N.'43, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

nr - oncrsÃo na colussÂo

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infra, após a

apreciaçâo do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto,

VEREADOR LEOMAR RODRTGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição. Justiça e Redação

Com as conclusões do Relator

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA
Secretário da Comissão de Constituição' Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

JACIARA(MT), IO DE DEZEMBRO DE 20I9.

V@
Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-N/I - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comoroiocioro,mt.govbr - www.comorojocioro'mt.govbI
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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 LEI N.'43, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2OI9'

PODER EXECT]TIVO

PARECER:

JACIARA(MT), IO DE DEZEMBRO DE 2OI9'

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno' e.diante da decisão unânime da

Comissào quanto a aprovação dà relatório-apresentado' e após a discussão e votação emite

õ"ntêEri-ravonÁvE,l a matéria do presente Projeto de Lei'

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA

Presidente da Comissão de Constituiçào, Justiça e Redação

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA
- 
S""áatio da Comissão de Constituição' Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

Membro da Comissão de Constituição' Justiça e Redação

(óó) 34ó1-7350
ioÍo.mf.govbÍ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CoNSÍRUTNOO UM^ NOVÂ HlsÍÓFrÀ

LAUDO DE AVALIAC Ão oe rMovEL - 1ot2o19

INSTRUMENTO LEGAL: Portaria No 082 de 02 de Ma rço de 2018

DESCRICÃO oo ttuÓVet: Area do lote 02 da quadra'112 da planta do loteamento urbano
da cidade de Jaciara, situados à margem da BR 364, no Bairro Santa Luzia

OBJETO: A Avaliação é para fins de doação.

Considerando os termos do Memorando Circular no

23312019 de 02 de Dezembro de 2019, a Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Turismo, solicita desta comissão a avaliaçáo do imóvel

acima descrito.
Foi apresentado a esta Comissáo posteriormente, ATA

NOTARIAL para fins de usucapião expedida pelo Cartório do 20 Ofício de Jaciara - MT,

conforme Livro 0l - NA, folhas 131 a'135 e também a Matrícula no N20.547 parte da
quadra 112 do loteamento urbano de Jaciara lavrada em 0710212019 conforme Livro no 2,

Íolha 247 do Cartório do 1'Ofício de Registro de lmóveis de Jaciara - MT.

A manifestação desta comissáo de avaliaçáo, destina-se
a complementar o Projeto de Lei no 43 de 26 de Novembro de 2019 de autoria do Poder
Executivo Municipal de Jaciara, onde solicita autorização Legislativa de doaÇáo com
encargos e outras obrigaçôes descritas no projeto, de uma área de 1.196,38 m'z(um mil
cento e noventa e seis metros e trinta e oito centímetros quadrados) à Empresa E.Glauce
Lara Picada Ltda - CNPJ: 36.891.620/0001-05 com a finalidade da instalaçâo da empresa
no Município de Jaciara.

Conforme Laudo de Avaliação no 06/2019 de 28 de Abril
de 2019, emitido por esta comissáo, que avaliou parte da mesma area, a comissão toma
como parâmetro o valor atribuido por m2 para está avâliaçáo.

CONCLUSÃO:

Estes membros reuniram-se para emitir parecer a cerca da

avaliação da parte remanescente do imóvel acima descrito, ou seja, de área de 1.196,38 m'z

(um mil cento e noventa e seis metros e trinta e oito centímetros quadrados) destinados à

àoação, atribuindo ao mesmo o valor total de R$ 70.878,81 (setenta mil oitocentos e

setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

€T RU8
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É o relatório.

De acordo:

IVAN

AMARI

LMEIDA SILVA - MEMBRO

BRO

MEMBROCAN

AO SENHOR CÉLIO CAETANO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJATTIENTO

EL-

www.lsclela.mt.goY'bt
(66) 346r-7900
Av Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
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Jaciara (MT) l0 de Dezembro de 2019.
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