
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEIÍO

COI5TRUNDO{JúA rcVÂ HISÍÔR A

LEI N". I.905 DE 08 DE AGOSTO DE 20I9.

"DrsPÕE SOBRE A AUTORIZÀçÃO DE DOÁÇÃO COM

ENGARGOS DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL PARA A

rNDÚSTRIA GAZTN INDUSTRIÀ E COMÉRCTO DE

MóvEIs E ELETRoDoMÉsrtcos - r oÁ ourRÂs

pnovtpÊnctes."

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT,

atribuições legais,

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas

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

Art. 1' - Fica o Poder Executivo Municipal' AUTORIZADO rcalizat a doação de uma área de

52.000,00 m', localizada no distrito industrial' matriculado sob n" l 5TT' fls' 77' do Livro 2E' perante

o Cartório do Registro de Imóveis de Jaciara'MT' avaliado em R$ 130'0000'00 (centro e trinta mil

gig), conforme avaliação anexa, para a seguinte empresa:

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTTCOS' iNSCTitA NO

CPNJ N" 77.941.49010127-57 .

Art.2..Adoaçãodequetrâtaoârt.lodestâLeiindependedeconcorrência,emvistadaexistênciade

relevante interesse social e de ser feita com encargo' de conformidade com o art' 19 da Lei Orgânica

do MunicíPio.

Art, 3"- A donaüiria obriga-se, como encargo da doação:

a) utilizar o terreno doado para ampliar suas instalações, geração de novos empregos e â sua

produção industrial, devendo iniciar â construção dentro do prazo de 6 (seis) meses'

contados da assinatura da escritura pública de doação e executá-lo conforme o cronograma

constante no anexo I,'

b) Cumprimento de encargos sociais' conforme anexo ll'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art.4" - Na Escritura Pública de doação do imóvel constârá obrigatoriamente c láusula em que a

donatríria se obrigue a atender à finalidade e aos prazos referidos nessa, sob pena de reversào

automática do objeto doado ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer indenização.

Art, 5., A doação a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitação, será efetivada mediante

Escritura Pública da qual constarão, obrigatoriamente, os encaÍgos da donatária' o prazo de seu

cumprimento e cláusula de reversão, nos termos do § 4" do 
^Ít' 

17 da Lei n" 8'666/93' sob pena de

nulidade do ato.

AÍ.6".MedianteautorizâçãoexpressadoPoderLegislativoePoderExecutivo,poderáâempresa

beneficiadahipotecâÍoudaremgarantiaainstituiçõesFinanceirasouBancárias,oterrenorecebido

em doação, para fins de levantamento de empréstimos destinados à instalação e manutenção do

empreendimento ou ao desenvolvimento do complexo de suas atividades industriais dentro do

Município.

Art'?".NahipotesedoaÍtigoanterior,acláusuladereversãoedemaisobrigaçõesserãogarantidas

por hipotecâ de 20 grau em favor do doador, como determina o § 5" do art' '17 dat*i n' 8'666193 '

Art. E". Faz parte da presente Lei, o mapa da área doada' matrícula' carta de intenção da empres4

avaliação do bem imóvel, anexo contendo o projeto de encargos sociais no Município' bem como

projeto e cronograma de obras do empreendimento'

Art.9.'Estaleientraemvigornadatadesuapublicação,revogando.seasdisposiçõesemcontrário.

GABINETE DO PREFEITO MLNICIPAL, EM 08 DE AGOSTO DE 2OI9
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JAC]ARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsreúNoo uíÁ NovÀ HrlÍÔni^

ABDULJ OHAúMÀD

PREFEITO MI.JNTCIPAL

RONItrVON MIRANDA DA SILVA

Secretiírio Municipal de Administração e Finanças / Portâriâ n" 02/2018

\
C T DOS ANTOS

Secretário Municipal De Planejamento' Desenvolvimento Econômico E Turismo

Portaria 09/2018

ABDULJ AR OHÁMMAD

PREFE

Resistrada e Publicada de conformidade com a Legislâção vigente' com afixação nos lugares de

.à.1"Ã., .."u"r"cidos por Lei Municipal Data Supra'

!vwwtâGlara.mt'9ov.br
(66) 3461-7900
irl'lntonio Ferreira Sobrinho, 

'1 075
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@ ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

con§murNoouiÂNd Hrsro.ra

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'27 DE í8 DE JUNHO DE 20í9.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Estamos encaminhando a essa lnsigne Casa de Leis, para que seja devidamente

apreciado por essa nobre edilidade o PROJETO DE LEI N' 27 OE 18 DE JUNHO DE 2019

o QUAL DtspôE soBRE A AUTORTZAÇÃO DE DOAÇÁO COM ENGARGOS DE BEM

IMÓVEL MUNICIPAL PARA A INDUSTRIA GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS - E DÁ OUTRAS PROVDÊNCIAS.

Trata-se de projeto de importância impar ao nosso Município, o qual padece de novas

frentes de emprego.

Dessa forma, em meio ao interesse de expansão no Estado, surgiu a possibilidade de

ampliação das instalações da empresa no Município de Jaciara, em nzâo de atendimento

à logística para produçáo da indústria, e ainda, pela disposiçáo geográfica. Para isso, a

empresa projetou um investimento na órbita de í 8 milhóes, onde a meta é ampliar o

centro de Distribuiçáo em 7.500 metros quadrados e construir 01(uma) usina solar para

capacidade de geração de energia eletrica LIMPA DE 1 MW CA'

para tanto, o Município doará a área especificada no presente Projeto de Lei, uma vez que

ela se encontra nas mediaçóes da atual sede da empresa , sendo oportuna e de relevante

interesse social e pretendida doação.

CMJ
Fts
RUB
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsrtuÁ@!i^Nov i6rÔRr^

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

apreciaçáo dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, §@
TRAMITAÇÃO URGENTE, na certeza de que seja ao final deliberado e aprovado na

devida forma.

ABDULJ B N MOHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXCELENTÍSSIIUO SCruHOR

RUB

CMJ
FIS

VA DERLEI SILVA DE OLIVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÀMARA 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' 27 DÉ,'18 DE JUNHO DE 2019

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAçÃO OE OOIçÃO

COM ENGARGOS DE BEM IMOVEL MUNICIPAL

PARA I truoústRta GAZIN INDUSTRIA É

comÉncto DE MovEls E ELETRoDoMÉsncos -
e oÁ ournls PnouoÊHctls"

oPrefeitodoMunicípiodeJaciara.MT,ABoULJABARGALvlNMoHAMMAD,nousodas

atribuiçóes legais que me confere a Lei Orgânica do Município, em especial o artigo 19'

façosaberqueoPlenáriodaCâmaraMunicipalaprovoueeusancionoaSeguinteLei:

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal, AUTORIZADO realizar a doaçáo de uma área

deS2.ooo,oom",localizadanodistritoindustrial,matriculadosobno.l.5TT,fls.TT,do

Livro2E,peranteocartóriodoRegistrodelmóveisdeJaciara/MT,avaliadoem§
í 30.0000.00 ( centro e trin ta mil reais ) conformê avaliação anexa, para a seguinte

empresa

inscrita no

CPNJ No 77.941.49010127 -57

Art.20-Adoaçãodequetrataoart'íodestaLeiindependedeconcorrência,emVistada

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

art. 19 da Lei Orgânica do Município

CM oÇFLS
pUB
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cAzlN tNDUsrRlA E couERclo DE MovEls E ELETRoDoMÉsrtcos '

Art. 30- A cionatária obriga-se, como encargo da doação:
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

â) Utilizar o terreno doado para ampliar suas instalações, geração de novos empregos

e a sua produção industrial, devendo iniciar a construção dentro do prazo de 6

(seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de doação e executá-lo

conforme o cronograma constante no anexo 1,.

b) Cumprimento de encargos sociais, conforme anexo ll.

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 dê

qualquer indenizaçáo.

Art. 50. A doação a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitação, será eíetivada

mediante Escritura Pública da qual constarão, obrigatoriamente, os encargos da donatária,

o prazo de seu cumpÍimento 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 autorização expressa do Poder Legislativo e Poder Executivo, poderá a

empresa beneficiada hipotecar ou dar em garantia a instituiçôes Financeiras ou Bancárias,

oterrenorecebidoemdoação,parafinsdelevantamentodeemprestimosdestinadosà

instalaçáoemanutençãodoempreendimentoouaodesenvolvimentodocomplexodesuas

atividades industriais dentro do Município.

de Lei no 8.666/93

Art.8o'FazpartedapresenteLei,omapadaáreadoada,matrícula,cartadeintençãoda
rgos sociais no

CMJ
FLS

empresa, avaliaçáo do bem imóvel, anexo contendo o proieto de enca

Município, bem como projeto e cronograma de obras do empreendimento'

wwwiaciara'mt.9ov.br
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AÉ.70.Nahipótesedoartigoanterior,acláusuladereversãoedemaisobrigaçôesserão

garantidasporhipotecade20grauemfavordodoador,comodeterminao§50doart.í7
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

AÉ. 90. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposiçõês em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 18 DE JUNHO DE 2019

ABDULJA R GALVIN MOHAMMAD

CELIO CAETANO DOS SANTOS

SecÍetário Municipal de Planejamento, Oesenvolvimento Econômico e Turismo/ Portaria 09/20'18

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de AdministÍâção e Finanças / Portaria no.0212018

RegistÍada e Publicada dc conformidadç com a Legislaçào vigente, com afixação nos lugares de co$ume, estabelecidos por
Lci Municipal. Data Supra.

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

Prefeito Municipal

cMJ /
FLS
RU8
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

ENCARGOS SOCIAIS

A EMPRESA GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETROOOMÉSTICOS , iNSCritA NO CPNJ NO

77.94'1.49010127-57 , periodo de 10 ( dez) anos, doará trimestralmente, a importància de R$ 15.000,00 (

quinze mil reais ) diretamente para o PROJETO FIA ( Fundo da lnfância e do Adolescente) , a Ílm da

consecuçáo de suas atividades sociais.

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79O0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coN ;lRlJrNOO UtÀ N()JÂ HISÍOÍt!À

STRU

LAUDO DE AVALIAC AO OE IMOVEL - 08t2019

NTO GAL: Portari a No 082 de 02 de Março de 20i g.

o

?F§9+!9âo+9]u0v+: Area com 5,20 hectares (cinco inteiros e virre centésimos denecrares), rocarrzada na Gleba são Nicolau, remanescente da Matrícula n" R3/ 1.577 do cRldeJaciara, Livro2-E, forhazT, registradaem 1sdeJunhode2o1l, de;r;p;iei"o]"oo
Município de Jaciara/MT, Escritura púbrica cartório do 20 oÍício, lavraàa no riuro ni s7_nfolhas 73 à 74 em data de 09/06/201.1.

oBJET9: A.Avariação é para fins de doação pero MunicÍpio de Jaciara, sem especificação
do beneficiário.

I16t201s de I7 de Junho d"c?t?31!1,..i"'"e,f'["u3j o]fálíiS",,r3'áã4" Tseffetaria. Municipar de pranejamento, oesenvorvimento Econômico e rurismã,- soticitadesta comissáo a avaliação do imóvel acÍma descrito.

matrícu r a R3 t 1 . 57 t do c R r e 
"...0 

r?o:t::"Tt".;'.:' :;.?,;tt:1 
com issão co ntendo, cóp ia d a

coNcrusÃo:

área na.mesma rocarizaçáo, reS;:::":ili%X'"TX[f:,:rr%%":,";X,;iÍ:"0:JJ:l:*::
para emitir parecer a cerca da avariaÇão do imóver acima descrito, atriuuindá ao-màr.o, ovalor total dê R$ 1 30.000,00 (Cento e irinta mil reais).

É o relatório.

Jaciara (MT) 25 de Junho de 2019.

Ôe acordo:

,*m:n;.-,!*\.('(r,'.
VAN DE

AIVA LDO NEL _
)

EMBRO

AO SENHOR CELIO CAETANO DOS SANTOS
secRetÁRto MUNtctpAL DE pLANEJAMENTo

wwy/.jaclarô.mt,gov.br
(66) 346r-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, i.075
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CARTA DE INTENÇÃO

1. A Empresa Requerente atua a nível nacional no ramo de indústria e comércio de
eletromóveis, ao que desenvolve suas atividades nos segmentos de atacado e
vare.jo.

2. Especificamente nesse proeminente Estado de Mato Grosso, a Gazin tem
marcante presença no desenvolvimento de seus negócios, contribuindo dessa
forma para o seu desenvolvimento econômico e social há longa data.

A Gazin se orgulha de fazer parte da história do Mato Grosso, bem-como dos
números que construiu até hoje junto a esse Estado. Vejamos os dados
consolidados (2018):

Estabelecímentos - são 100 lojas de comércio de varejista; 1 CD -- Centro de
Distribuição; l indústria e; 1 loja de Assistência técnica;

Empregos - geração de 2.504 empregos diretos e cerca de 1.000 indiretos. A
manutenção desses empregos, especialmente com salários - no município de
Jaciara, a crescente demanda fez com que a geração de emprego 501 (2016), para
529 em (2018). Sobretudo, hoje a empresa sofre um problema de mão de obra
subutilizada por conta do local inadequado ao volume demandado, e ainda
impossibilita a expansão, e geração de ainda mais empregos. A manutenção e
geração de emprego depende da expansão.

lnfraestrutura - em móveis, equipamentos e instalações físicas foram investidos
apenas em 2018 mais de 5 milhões de reais em todo o estado;

Frota - a empresa conta com 87 veículos pertencentes a sua frota própria no
Estado, e ainda, com 97 fretistas terceirizados (atendimento as lojas);

Arrecadação Estadual - em 2018 a Gazin realizou pagamento superior a 34,8
milhões de reais a título de tributos ao Estado de Mato Grosso.

4. Com a intenção de expandir cada vez mais nesse Estado e acompanhar o seu
crescimento, a Gazin projeta um novo investimento na ordem de R$ 18 milhões
de reais, a ser implementado nessa cidade de Jaciara.

A meta é ampliar o Centro de Distribuição em 7.5O0 metros quadrados e
construir 1 usina solar com capacidade de geração de energia elétrica LIMpA de
2 MW CA.

6. Nesse contexto, e amparado pela Lei Municipal 1066/2007 (Jaciara-MT], a Gazin
serve-se desse expediente para REQUERER a disponibilização de áreas (conforme
mapa em anexo) para a implementação do citado investimento, o que certamente

a

a

CMJ
Fts I
RUB



7

contribuirá para a continuidade do desenvolvimento desse promissor Município
de faciara.
Por fim, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários e, desde já, agradecemos a atenção a nós franqueada.

Douradina/PR., 13 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

GAZIN IND.E COM. DÊ MÓVEIS E ELETR. LTDA
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NOSSA HISTóRIA

De uma pequena loja inaugurada há quase 53 anos em Douradina, no interior do Paraná, surgiu
a Gazin, uma das maiores empresas do Brasil, com 243 lojas de varejo em 9 estados, além de 5
indústrias de colchões e estofados, 1 indústria de molas e 13 centros de distribuição de mercadorias.
Mário, na época com 16 anos de idade, üabalhava em uma das muitas lojas que sofriam com a crise

financeira que assolava o país. Ao saber da intenção do proprietário em vender o estabelecimento,
Mário imediatamente reconheceu uma excelente oportunidade de negocio. Sua visão de futuro foi
compartilhada com seu pai Alfredo Gazin, que, sem perder tempo, entregou o jipe da família e parte

da chácara onde moravam em troca da loja. Ao enxergar oportunidade onde muitos so viam crise,
Mário deu início a história de sucesso da Gazin no dia 13 de dezembro de 1966 .

No início, apenas Mário e seu pai Alfredo trabalhavam na loja. Mas, em seis meses, toda a
família já estava ajudando neste novo conceito de negócios. A Gazin vendia de tudo; desde alimentos
a granel até móveis. A vontade de vencer era maior que as crises que se abatiam sobre o setor, levando
a empresa a inaugurar sua primeira filial no ano de L974 , na cidade de El Dourado, no Mato Grosso

do Sul. Na época, Rubens Gazin, irmão de Mário, foi para a cidade gerenciar a loja.

No ano de 1975 , a natureza resolveu desfazer as belezas do café com as geadas e os moradores
tiveram que procurar outra forma de sobrevivência, levando muitas famílias a migrar para o sul mato-
grossense. Por isso, em 1976, Jair, o irmão do meio, foi para Mundo Novo, tamkÉm no Mato Grosso

do Sul, juntar-se aos desbravadores da cidade e instalar a primeira loja de móveis do município. O
fundador pensava em ter apenas cinco lojas e cinco caminhôes, uma para cada irmão cuidar, mas os
esforços de todos os integrantes e a vontade de empregar mais pessoas resultaram em novas
inaugurações, assim como novas contratações.

O crescimento da empresa foi ainda mais expressivo com o fim da ditadura. Em uma das viagens
que Mário fazia, transportando mudanças dos moradores de Douradina para outros lugares, conheceu
São José do Rio Claro-MT, marcando, então, a inauguração da primeira filial no estado, no ano de 1983

. Em 2000, inaugurou-se o Atacado Gazin, visando atender lojistas de pequeno e médio porte em todo
o tenitório nacional. Hoje, o Atacado já é o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina.

Ainda no ano de 1998 , a Gazin inaugurou sua primeira fábrica de colchôes na cidade de
Douradina no Paraná. No ano 2000 , a cidade de Rio Branco foi a primeira do estado do Acre a receber
uma filial Gazin. No ano de 2003 , é lançado o Consórcio Nacional Gazin, com o objetivo de aproximar
a família brasileira da realização de seus sonhos de forma programada. Ainda em 2003 , a Gazin
Colchões abre as portas de sua segunda fábrica, agora na cidade de Vilhena-RO. TamtÉm em 2003 ,
inaugurou-se a primeira filíal no estado de Rondônia, na cidade de São Miguel do Guaporé.

Em 2006, a Gazin abriu as portas na cidade de Humaiüi, estado do Amazonas. No ano de 2007

, a Gazin Colchões abre a sua terceira fábrica no país. Localizada em Candelária-Rs, a indústria logo
passou a ser referência nacional em tecnologia. Em 2010, a Gazin Colchões abre as portas de sua
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quarta fábrica. Esta nova unidade foi instalada na cidade de Feira de Santana-BA. Ainda em 2010 , a
Gazin Colchões abre as portas de sua quinta fábrica. Esta nova unidade foi instalada na cidade de
Jaciara-MT.

Em 2011 , o varejo da Gazin chega ao estado do Pará. A nova filial é inaugurada na cidade de

Novo Progresso. TamhÉm em 2011 , a Gazin Colchões inaugura, em Douradina-PR, a maior indústria
de molas da América Laüna. No ano de 2013 , Osmar Della Valenüna assume a presidência do Grupo

como sucessor do fundador. Mário Gazin é nomeado presidente da Holding do Grupo Gazin.

Em 2016, a Gazin inaugurou no estado de Goiás um Cenbo de Dissibuição e loja em lpameri,
e mais 05 lojas no estado. Em Janeiro de 2017, o Varejo da Gazin chega a mais um estado, o Tocanüns,
inaugurando a uma loja de Gurupi. Em 2018 não diferente, a empresa continuou crescendo, com novas
lojas em todos os estados onde atua no varejo. A empresa pretende ainda a amplíar o de centro de

distribuição e outros investimentos. Essa trajetória de sucesso so foi possível graças ao conceito geral

da empresa: "Sempre fazendo o melhor pra Você". Muito mais que um slogan, esta filosofia é vivenciada
diariamente pelos mais de 7000 colaboradores do Grupo. Por isso, há vários anos consecuüvos a Gazin

é reconhecida como uma das melhores empresâs para se trabalhar no Brasil, de acordo com o Instituto
Great Place to Work, além de outros inúmeros títulos e prêmios nacionais e intemacionais.
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A Gazin, como todas as empresas cidadãs, pauta sua atuação pela confiança e coerência entre

o que fala e faz. "As empresas so terão sucesso à longo prazo, se seus funcionários, fornecedores,
clientes e comunidades seguirem ersa premissa. Esse é o núcleo da Responsabilidade Social e da
Sustentabilidade. Quem perceber antes esse novo momento terá enorme vantagem competiüva".

"Há evidências de que empresas cidadãs são mais bem-sucedidas financeiramente no mercado
e no recrutamento dos melhores funcionários".

A responsabilidade social tamLÉm tem sido um critério cada vez mais usado por investidores
europeus e americanos. Mas talvez o maior ganho das empresas com atitudes socialmente responsáveis

seja a manutenção de um de seus ativos mais valiosos - a reputação da marca.

"Confiança e consistência nas ações, coerência entre o que se fala e fazi não é marketing. Ou,
pelo menos, não é o markeüng que a maioria das empresas usam para vender seus produtos. É

coerência de valores e atifudes. É uma forma de ver os negócios, de perceber as demandas do mercado.

CUIDANDO DO PLAI{EÍA

A Gazin tem como premissa contribuir para a construção de um mundo melhor por meio de
várias iniciaüvas no âmbito do meio ambiente, econômico, social e espiritual. Essa é o principal norte
da cidadania corporaüva. Esse é o princípio básico do Sistema de Gestão Sócio-Ambiental Gazin, que

üansforma essa diretíz em ação e conduz nossos negócios para a excelência.

CUIDANDO DAS PESSOAS

A saúde integral se faz necessária para que o homem possa pensar e praticar a sustentabilidade.
Assumir o pap€l de aluno e professor na vida, vivendo-a de maneira plena.
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CUIDANDO DA NOSSA GENTE

O maior patrimônio de uma organização são seus ativos intangíveis, sustentados pelo capital
humano. Por essa razão, cada dia mais investimos em nossa gente, rompemos estruturas tradicionais.
Afinal, investir nas pessoas é essencial.

coNQursTAs

Gente capacitada gerando resultados sustentáveis

São 14 anos consecutivos de reconhecimento entre as melhores empress para se trabalhar do
Brasil, pelos mis renomados instÍtutos (GPTW, VALOR CARREIRA E FIA enúe outros). Em 2016 a Gazin
foi eleita a 3a melhore empresa para se trabalhar na América Latina, a 5a no Brasil, a número 1 do
Paraná, a Melhor do Varejo além de a melhor em Gestão de Pessoas do Brasil, entre vários outros
prêmios de renome nacional e internacional. Constatamos o quanto e onde melhorar, tornando-nos
uma empresa que aprende todo dia e se torna competitiva, desafiando a lógica tradicional de se fazer
negócios. Conheça esses prêmios.
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18/06/2019 Rêceita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
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NUMÊRO OE INSCRIÇÀO

77 .941 ,4501012? .57
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÂO
CADASTRAL

2410912004

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO OE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

LO OO ESÍÀBELECIMENÍO (NOME DÊ FANÍASIÀ)

MOVEIS GAZIN DEMAIS

E OESC

47.54-7-01 - CoÍnércio va

E OESCRTÇÁO OAS AÍ|VTOAOES €CO sEc
47.59-8-99 - Comércio varoristâ d€ outros artlgos de uso pessoal 6 doméstico nâo ôspeciíicados antêíiormenle
47.89.0-07 . Comérclo var€jlsta de êqulpamentos pare 65cÍitóÍio
/t7.53-9-00 - Comércio vâíojista especiâlizado de êletrodoméslicos . ôquipamentos do áudio ê vid6o
47,52-1-00 - ComéÍcio vereJista êspoclalizâdo de êquipamentos dê toloíonlâ ê comunlcação
33.29-5-0í 'Serviços de montagem de móveis de uer material

É 0ÉscRr
206-2 - Sociedade Íesária Limitada
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COMPLEMENTO

CEP

78.820-000 JACIARA MT

ÍELÉÉONÊ

5 6348-800
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PODER JI,'DI CIÁRIO
JUSTIÇA DO TRÂBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBTTOS TRÀBÀLHISTÀS

dias, contados da data

Certifica-se que GÀzrN rIIDUSTRTÀ E coMERcro DE liíovErs E BrrETRoDo!íEs?rcos
IJTDÀ

(MÀTRIZ B FIÍJIÀIS), inscril,o(a) no CNPJ Sob o n"
77.94]-.490/0001-55, NÃo co!ÍSTÀ do Banco Nacional de Devedore§
TrabaIhisEas.
Certidão emitida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela L,eí n. t2.440, de 7 de julho de 207L, e
na ResoluÇão Administrativa n' 1,470/20L:- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est.ão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesEa a empresa em relaÇão
a todos os seus e stabelecimentos , agências ou fitiais.
A aceit.ação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticídade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
rnternet (http: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuit.ament.e.

TNFORUAÇÃO TMPORTÀtrrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenaEória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenlos ou a recolhj-ment.os determinados em 1ei; ou decorrent.es
de execução de acordos f j.rmados perante o Minis!ério púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação erévia.

Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
(MATRIZ E FII,IAIS ) CNPJ:

Certidão n": 17 0 83 94 80 / 2079
Expedj,ção: L1,/04/201,9, às 16:29:07
Validade: 07 /LO/2019 - L8O (cento e oitenta)
de sua expedição.

ELETRODOMESTI COS LTDA
77.941.490/0001-s5

Dúvidas e 6ugeslôes: cndE@ts!. juB. br EMi-^-
lrrs í0 It*!.r4J
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CERT|DÃO POSITIVA COM EFE]TOS DE NEGATIVA DE DÉBÍTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNÉO

Nomâ: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ: 77.94í.490/0001€5

Rossalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar ê inscrever quaisquêr dívidas ds

ià"pãn"ãúifiO"O" Oo sujêito passivo acima idontificado quê vierom a s€r apuradas, ó certificado que:

1. constam débitos administrados pela secretaria da Roceita Fedsral do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. l5í da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

COãigo Tributario Nacional (CTN), ou objoto ds decjsão judicial que detôrmina sua

desõnsideração para fins de certificação da regularidadê tiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constram inscriçõês em DÍvida Ativa da união (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazênda

Nacional (PGFN).

conforme disposto nos arts. 205 e 206 do cTN, êste documonto tem os mêsmos efêitos da c€rtidão

negativa.

iIINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Recelta Federel do Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

certidão emitida gratuitamentê com base na Portaria coniunta RFB/PGFN no í.751, de 21101?014.

Emitida às 14:5'l i 2 do dia 1110412019 <hora a datâ de BrasÍlia>.

Válida até 08/10/2019.
Códioo de controle da cêrtidão: 5680.4883.3D89.7D18
Qualiuer rasura ou êmendâ invalidará este documento'

Esta c€rtidão á válida para o estabêlecimento matriz s suas Íiliais e, no caso de€nte fedorativo, para

ú;";;õçá à únàos púbticos da administraÉo direta a.ole vinculados. ReÍere-se à situaÉo do

"rieiio 
oass]vo no âmbito ba RFB e da PGFN e ãbrange inclusive as contribuições sociais previstas

nãã 
"ir,i"a" 

'"; a 'o' do parágrafo Único do art. 11 da L€i n'8 212, do 24 d6,ulho de 1991'

A acêitagão desta cêrtidáo está condicioneda à verificaÉo dê sua aut€nticidade na lntêrnet, nos

endoreços <http://Ífb.gov.bÊ ou <http:/Àrrrww.pgfn.gov.br>'
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https ://consulta-crf .caixa. gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPap
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Cá.IXA
CAIXA ECONÔMICA FE OEFAL

Inscrição: 7794r49oloooL-ss

RAZãO SOCiAI: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETROD LTDA

Êndereco: ROD ANTONIO PEDROSO HM1 / INDUSTRIAL / DOURADINA / PR /
' 87485-000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGÍS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

CertiÍicado de Regularidade do FGTS'CRF

validade: 30lo3l2oL9 a 28lO4l2ot9

CeÉificação Númeror 2O 19033001323 4O7264LO6

Informação obtida em LflO4/2019, às 15:36:48.

A utilização deste Certlficado para os fins previstos em

condicionãda à verificação de autenticidade no site da

www.caixa'gov.br

Lei está
Caixa:

lofl

VOLTAR
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Secretaria de Estado
de Fazenda

https:/ r,ww.9eí8z.mt.govbícnd/cêrtidacy'seNlsUServl€tRotd

Rêtornar

Govemo do Estado
de Mato GÍoBBo
D.t!! 11/0412019 - ,5:r,5!14

CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO

inrsurÁnras JUNTo À sernz E À PGE Do EsrADo DE MAro
, GROSSO

CNPJ /MF | 77.g4r.4gOlOOOr-55 - GAZIN IND' E COM' DE MovEIS E ELETROD' L

oconnÊxcrls No Âirsrro DA sEcRETARTa DE EsrADo DE FAZENDA

Não constatada irregularidade.

oconnÊrcrls no Âugrro DA PRocuRADoRrA-GERAL Do EsrADo
Ã.-i,,r"i"iáç*i aisponíveis souà ã cóntriuuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal

regutar, sem que o mesmo *õ;õ; P;.ràúi" Geral do Estado ou consulte o contabilista responsável

para esclarecimento de pendências.

@ Copyright 2001-2019 Secretaria de Estado de Faztnda de Mato Grosso' Todos os dlreitos reservados

httpsr r.'r/w.soÍâz. mt. govbr/cnd/ceÉidao/sêNl€t/SeívletRotd
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SECRETABIA MUNICIPAL OE FINANçAS

AV, ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO. 1075 . CENTRO. JACIARA

CNPJ: 03.347.135/0001'16

DÊ TRIBUTOS MUNICIPAIS

0Í6878

GAZN INDUSTRIA E COÍIIERCIO DE óVEIS E ELETRODOTIESTICOS LTDA

Rodovla Rodovlt PR m2

Rodovla
cidado

DOURADII{A

Emitida às 15:34:12 do dia 1 1/04/2019

Válida até 1 1/05/2019

Código de Controlê da Certidão/Número 41FD574490CFC928

Certidáo emitida gratuitamente.

Atengão qualquer rasuÍa ou êmenda invalidará este documento

CPF/CNPJ

7r.94 t .490/000í -55

Núm6.o Codpl€'l.lo

KM OI

CEP

87'18í)00

PR

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos êxistentes nesta SeÉo, deles

vêriÍiquêi constar quo o contribuint€ acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data,

relativamente ao Tributos Municipais. AÍENÇÂO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal €xigir a qualquer

tempo, créditos tributários que venham a ser apuÍados
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

PARECER JU RÍDrCO 06212079.

PROIETO DE LEI N9 027/2019, DISPÕE SOBE A AUÍORIZAçÃO DE

DoAçÃo coM ENCARGoS DE gEM tMóvEL MUNtctpAL PARA A

rNDúsÍRrA GAZIN rNDúsÍRrA E coMÉRcro DÊ MóvEls E

rlrrRoooruÉsrrcos, E DÁ ourRAs pRovtDÊNclAs.

RETATóRIO

O Pro.ieto de Lei pretende autorizar o Poder Executivo Municipal a doação

com encargos de bem imóvel municipal para a empresa Gazin lndústria e Comércio de Móveis e

Eletrodomésticos, e dá outras providências.

a presente a nálise:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Anexos I e ll;

Laudo de Avaliação de imóvel;

Carta de lntenção e documentos da empresa Gazin;

Matrícula de registro de imóvel e Mapa Descritivo.

ANÁtISE IURíDICA

I - PRETIMINARMENTE

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

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

,lr\
1
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnNn MUNTCIPAL DE JACTARA

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

Rua.lurucê. 1301- centío -CEP 78820-OOo -laciâ.a/MT- Fonei (66)3461-7350- Fax: (66)3461-7373 -Sitel
www.aamâaaiaciara.mt.Sov. br



ESTADO DE MATO GROSSO

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

'(...)

6.í. ConheceÍ da Consulta íormuladâ pelo Sr José Antônio Lessa, Presidente da Câmara

[.4unicipal de ]lhota, acerca da viabilidade e as condições paÍa doaçâo de imóvel público para

pessoa juridica de direito privado, considerando que preenchidos os Íequisitos e Íormalidades

preconizados nos arts. 103, inciso ll, e 104, incisos la lV, do Regimento lnterno desle Tribunal

(ResoluÉo n. TC-06/2001), e, no mérito, respondê-la nos seguintes termosl

6.2. A doação de bens imóveis públicos regula-se, em regra, pelo art. 17 da Lei FederaLn 8.666,

de 1993, que a condiciona ao atendimento dos requisitos relativos à autorizaçâo legislativa

especiÍica, prévia avaliação, justificado interesse pÚblico e licitaçâo na modalidade de

concorrência pública, com as exceçoes legalmente deÍinidas.

6.3. É admissivel a dispensa de licitação para íins de doaçâo de imÓvel pÚbllm para parliculares

à vista de justifcado interesse pÚblico aferido na situação concreta, além de autorização

legislativa especifica e prévia avaliaçáo, considerando Medida Liminar concêdida pelo STF nos

autos da ADI n. 927-3/RS que suprimiu a restíção mntida na letra "b', inciso l, do ârt 17, da Lei

Federal n. 8.666, de 1993, pêra Estados ê Municípios.

6.3.í. E recomendável que a doaÉo, nessa hipótêse, seja outoígadâ com encaígo visando

asseguraÍ a ÍeincorporaÉo do imóvêl ao patÍimônio público se não íorem cumpridas as

llnalidades e condiÉês êstabelecidas,

6.4, Doterminar a remessa ao Consulenle, para conhecimênto, de cópia dos Prejulgados 250,

969, 1077, 1344, 1596 e 1852 deste Tribunal, que orientam os Gestores Públicos a adotar,

preÍeÍencialmente, a íorma de concessão de direito real de uso em lugar da doação, no que se

refere à alienaçâo de bens imóveis públicos,

6.5. AleÍtar o Consulente, que no curso dos exercicios em que são realizadas eleiçÓes para

caÍgos eletivos, são vedadas quaisquer doaçÔês de bens valores ou beneficios pelo Poder

Públim, com as exceções expressas (Lei Federaln.9.504, de 1997, art.73, § '10, com a redação

incluÍda pela Lei n. 11.300, de 2006).

6.6. Dar ciência desla Decisão, do Relatório e Voto do Relator, bem coÍlo do Parecer n. CoG-

'109/2010, que a íundamentam, à Câmara Municipal de llhota

6.7. DeteÍminaÍ o arquivamento destes autos

$

ClvlJ

FLS.
RUB

CÂUANN MUNICTPAL DE JACIARA

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

junto ao Tribunalde Contas/Sc (Parecer n. 2490/2010):

RúaJurucê, 1301-centro- CEP78820-000 -laciara/MT- tonei (66)3461-7350 - têx: (66)3461-7373 -Site:
www.camârajaciarê.mt. gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

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

nP 8.566/1993.

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

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

A doação de bens públicos imóveis encontÍa-se sujeita aos seguintes requisitos legaisr

existéncia de intêresse público exaustivamente justiíicado, autorização legislativa, avaliaçâo e

licitação, na modalidade conconência, sendo esta dispensâda quando os Íns e a utilização têm

interesse social. Não poderá, pois, ser realizada €m proveito pessoal ou paíticular, estando

sempre mndicionada à satisfação do interesse público que a justiílcou.

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

artigo 17 da Lei Federal ns 8.666/1993, que â 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 legalmente definidas.

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

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

autorização legislativa específica e prévia avaliação.

As doações podem ser com ou sem encargos, sendo recomendado que

em relação a imóveis públicos seja feita com encargos, devendo ser observado que as doações

dependerão de autorização do Poder Legislâtivo, com vistas às condições para a efetivação do

Ruâ luíucê, 1301- Centro - CEP 78820-OOo -laciara/MT - Fonei (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.càmaÍa jaciara.mt.gov.br
t{(
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuann MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lêi n,e 714, de 15 de outubro de 98)

contrato e de avaliação prévia do bem a ser doado, devendo ser observado às determinações

contidas no artigo 17 da Lei 8.666/93, vejamos:

Art. 17. A alienaçâo dê bens da Administraçâo Pública subordinada à exislência de inteÍesse

público devidamente justiíicado seÍá precedida de avaliação e obedecerá às seguintes nornas:

l-quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgáos da administração dirêta e

entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,

dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos

seguintes casos:

(...)

b) doagão, permitida exclusivamenle para ouÍo órgâo ou entidade da adminlstração pública, de

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

L€i no 11.952, de 2009)

(.)

§ 1o 0s imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razôes que

justificaram a sua doação, ÍevBrtsrâo ao patrimônio da pessoa juridica doadora, vedada a sua

alionação pelo beneiciário,

(..)

§4" A doação com encargo s€rá licitada e de seu instrumento @nstarão, obrigatoriamente os

encargos, o prazo ds seu cumprimento e cláusula dê Íover§ão, sob pona de nulidade do ato,

sêndo dispensada a licitagão no caso de interesse públio devidaments justiÍcado;

§ 5e Na hipótese do parágraío anterior caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia

de Ílnanciamento, a cláusula de Íeversão e demais obrigaçõês seÍão gaÍantidas por hipoteca em

segundo grau em Íavor do doâdor.

Projeto de Lei

II - DOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI

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

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

Rua Juíucê. 1101 Centro - CEP 78820'000 - laciara/MT .. Fone: (66)1461-7150 - Fãx: (66)3461-7373 - Site: 'IÍ\{
www.camãÍàl.rcràra.ínl 8ov br

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

4

CMJ

RUB
Frs



!,

ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

8.566/93).

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

imóveis públicos sem a previsão de encargos a serem cumpridos pelo donatário com prazo

determinado em lei, sob pena de reversão ou retrocessão do bem ao poder público.

Cumpre-nos colacionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Marçal

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

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

surgir como solução promover uma doação de imÓvel com encaÍgo para o donatário promover a

edifcação. Essa é uma hipótese em que a doaçáo deveÍá seÍ antecedida de licitação, sob pena

de infringência do princípio da isonomia. Em oukas hipóteses, porém, o encargo assumirá

relevâncla de outra natureza. A doaÇão poderá têr em vista a situação do donatáno ou sua

atividade de intelesse socal. Nesse caso, não cabeÍá a licitação Assim poí exernplo, uma

êntidade assistencial poderá receber doação de bens gravada com determinados encargos ( )

O instrumento de doaÇão deverá deflnir o encargo o prazo de seu cumpÍimento e a cláusula de

reversão para o patnmÔnio público do bem doado em caso de descumprimento. A regra aplica'

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

(Comentários à Lei dê Licitações e Contratos Adminislrativos Editora Dialética. 9" Edição' 2002

p. 185)

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.

RuâJ!rrucê,1301,CêntÍo-CEP7882O-O0O-JaciãÍâ/MT*Fone:(66)3461-7350-Fax:(66)3461-7373-Site
www.câma.aiâciara-mt.8ov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

Art. 19.0s bens imóveis do lüunicÍpio. com exceçâo da área existente no local denominado

"Bosque", somenle poderáo ser objeto de doação ou de utilizaÇão de 2/3 dois terços da Câmaía

N.4unicipal. (Redação dada pela Emenda à Lei0r9ânica n'04/1995)

Parágrafo único. Caso o beneílciário não seja pessoa juridica de direito público intemo de

entidade competente de sua Administração Pública lndireta, deverão constal de Lei Autorizativâ,

os encargos que assegurem o atendimento dos objetivos de doaçâo ou da utilização, bern como

os respectivos prazos de seus cumprimentos (Redação dada pela Emenda à Lei Orgànica n0

04/1995)

Art. 20. A alienagão, a titulo oneroso, de bens imóveis, do t\runicipio dependerá da autorização

prévia da Câmara lúunicipal e seÍá precedida de licitagâo pública, dispensada esta quando o

adquirente for uma das pessoas refendas no artigo anterior.

Art. 21.0 Municipio poderá Íealizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante

convênio com entidades públicas ou paÍticulares, bem como aÍavés de consórcios inteÍmunicipais,

com os Estados ou a Unifu, utilizandcse dos mêios o instrumentos adequados a sua execução

Art.22. Os bens imóveis do dominio municipal coníorme sua destinagão, são de uso comum do

povo, de uso especialou dominicais.

Nesse sentido, em nível infraconstitucional, âs alienações de bens

públicos pela Lei ns 8.666/1993, estão previstas no artigo 17, cuja redação já foi colacionada

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

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

avaliação, autorização legislativa e licitação.

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

caso de justificativa devidamente motivada, sendo que o instrumento contratuãl deverá conter:

- Encargos;

- Prazo de seu cumPrimento;

- Cláusula de reversão'

actma.

Ruâ lurucê. 1301- centro - cEP 78820-000 -laciara/MÍ - Eone: (66)3461-7350 - Fâx: (66)3461-7373 -site
wwv/.camaraiaciara.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

reveTSao.

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

(seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de doação, observa-se que não se

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

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

Aí.5"Após o deíerimento, pelo Podêr Executivo, do pedido da parte lnteressada em instalar

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

após o registro da escíitura, e conclusão em até 12 (doze) meses, sendo que o inicio eÍetivo do

funcionamento das atividades daÊse-á de acordo com o cronograma de construçâo aprovado pela

Secretaria lúunicipal de Desenvolvimento Econômjco, com parecer do Depanamento de

engenharia do l\4unicÍpio.

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

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

8.666/ 1993,sendo eles:

- lnteresse público devidamente justificado;

- Precedido de avaliação;

- Autorização legislativa.

Ruâ J!rrucê, 1301 - centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Éone: (66)3461-7350 - Faxr (66)3461-7373 - Site

www,càmaaajaciârà.mt-gov.br
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Logo, presente a cláusula de reversão e sendo verificado corretamente o

pMlg se verifica ser possível a licitação dispensada.
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

pode ser simplesmente efetuado por decreto do Poder Executivo.

Em relação à necessidade de avaliação prévia, ou seja, a avaliação do

valor de mercado da área, verifica-se que fol juntada aos autos, por meio do Laudo de

Avaliação de lmóvel ne 08/2019.

Por sua vez, em relação ao interesse público justificado, foi juntada carta

de intenção que demonstra a vontade de ampliação da empresa, com consequente geração de

novos empregos, ainda em números indeterminados, do mesmo modo que haverá doação

trimestral da donatária, durante o período de dez anos, de determinada quantia para o fundo

da infância e do adolescente, denotando a observância da exigência ao que pede a lei (art.7e, V

da Lei Municipal nP 7.Q66/20071.

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

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

ato, vejamos:

Processo no 18.065-3/2008

lnteressada: Prefeitura Municipal de Diamantino

Relator: Conselhe ro José Carlos Novelli

0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADo DE MAiO GRoSSo, nos termos do artigo 10, inciso

XVll, da Lei Complementar no 269/2009 {Lei Orgânicâ do Tribunal de Contas do Estado de tüato

GÍosso) e do artigo 81, inciso lV, da Resolução n" 14/2007 (Regimento lntemo do Tíbunal de

Contas do Estado de [.4ato Grosso), resolve, por unanimidâde, acompanhando o voto do

Conselheiro Relator que aco heu a sugestão do Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique

Lima e contrariando o Parecer oÍal do lúinistério Público emitido em Sessâo Plenária, com

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

conhecer da presente consulta e, no mérito, respondeÍ ao consulente que: 1 - A doaÇão de bem

oúblico imóvel exioe: a) desaÍetacão. se for o caso: b) autorizacão em lei esoecífica: c) tratar de

interesse Dúblico devidamente iustificador d) orévia avaliacao do imóvel die soensada a licitacão.

RuaJurúcê,1301-Centro-CEP 78820-000 - Jâciâra/MÍ - Fone: {66)3461-7350 - Fax: (66)3461.-7373 - Site

www,camarajaciârô.mt,gov.br .'ü
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

nas hioóteses orevistas em lei, inclusive para as alienações gÍatuitas no âmbito de pÍogramas

habitacionais ou de regularizaçâo íundiária de interesse social (art. 17, inciso l, alíneas "b", " f'e
"h", da Lei n" 8.666/93); 2 - 0s Estados, Municípios e o Distrito Federal poderão doar bens

públicos a pessoa luridica de direito privado, em razâo dos efeitos da liminar concedida pelo

Supremo Tribunal Federal na A0l no 927, Todavia, a doação deverá sempre atender ao interesse

público, sendo vedada qualqueÍ conduta que implique em violação aos pÍincipios da isonomia ou

igualdade, da moíalidade e da impessoalidade (arts. 50, caput, e 37, caput, ambos da Constituiçáo

Federal Brasileira); e 3 - É vedada a doação de quaisquer bens públicos, valores ou beneÍicios no

ano eleitoral (1" de janeiro a 3'l de dezembro), salvo nos casos de calamidade pública, estado de

emergência ou inseridos em programas sociais autorizados em lei e já em execuçâo orçamentária

no exêrcicio anterior (aÍt. 73, parágrafo '10, da Lei no 9.504/1997). Remeta-se ao consulente

Íotoópia do Parecer de fls. 5/20:TC, bem cqmo do inteiÍo teor do relatório e voto do Conselheiro

Relator. Após as anotaÉes de praxê arquivê-se os âutoq nos têrmos da lnstrução Normativa no

01/2000 dsste Tribunal ds Conta§. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros Valter

Albano, Alencar SoaÍês, Humberto Bosaipo e Waldir Júlio Teis." (Gritu nosso)

ilt - ourRos FAToRES A SEREM coNsrDERADos NA DoAçÃo

I Disponívelem: http://www.controladoria.mt.gov.br/-/doacao-de-bens-imoveis-e-ben5-moveis-pela-
administracao-public1. 4999p em: !8/0Q/!Q!!
Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - faxr (66)3461-7373 - Site:

ww1^/.câmarajaciarê.mt,gov.br
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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 informado o setor de

contabilidade, no que diz respeito ao preco estimado na avaliacão prévia, iá que a doacão

poderá causar alteracões nos registros contábeis e no balanco patrimonial.

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

área de 52.000,00 m2 localizada no distrito industrial, matriculado sob o ne L.577,f1s.77, do

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

N
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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)

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

autorização 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.

Na sequencia, o artigo 7e prevê o que determina o artigo 17, § 5e da Lei

ns 8.666/1993, "coso o donotárío necessite oferecer o imóvel em gorontio de financiamento, o

clousulo de reversão e demois obrigoções serão gorontídos por hipoteco em segundo grou em

lovor do doodor".

Apenas para alêrtar 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 ju risprude ncia l, vejamos:

doacão a íaculdade orevista na Lei de LicitaÇões. Isso DoÍque, referida faculdade leqal pode

\Íü

10

Assim, deve ser mêncionada ao menos na Escritura Pública de Doacão. a

delimitacão da área doada, e se haverá a necessidade de sêr eÍetuado alsum tioo de

desmembramento.

ADMINISTRATIVO DOAçÃO COM ENCARGO IMÓVEL DADO EM GARANTIA

HIPOTECÁRIA . VEDAÇÁO EXPRESSA DE TRÂNSFERÊNCN A TERCEIROS . NULIDADE .

RECURSO ll'IPRoVlDo. A Lei n. 8.666/93, no art. 17, § 5", admite quê o imóvel doado com

encargo seja ofeÍêcido em garantia de linanciamento, ficando a cláusula de reversão e as demais

obrigações garantidas por hipoteca de segundo grau em Íavor do doador Todavia. Dor cautela a

pessoa iuÍidica doadora oode vedâr a alienacão a teÍce ros do bem doado, sob oualquer titulo,

nclusivê em qarantia de Ílnanciamenlo. poloue nào està obrioado a inclur no inskurnento de

oossibilitaÍ a orática de ÍÍaudes contra o ente oúblico doador. viabilizando ao donatáÍio a obtencão

de emoréstirnos suoostamente destinados à imolementacâo ou à melhoria das atividades da

emDresa. mas desviados oara outÍas finalidades escusas, deixando o donatário de quitar a divida

Rua.lu.ucê, 130t - centro - cEP 78820-Ooo - lâcia.a/MT - Fone: (66)3461'7350 - Fêxr {66)3461-7373 - Site:

wwv/.câmârajaciara.mt.Sov.bÍ
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CAMARA MUNlCIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

esoontanearnente, e fazendo com que o bem doado seta oenhorado e levado â lêilão. (ÍJSC

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

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

fundamentação e a complementação de eventuais condições ainda não cumpridas.

No que tange âo 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 reBimenta is viBentes.

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 e submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer.

Jaciara/MT, 28 de jun o de 2019

I
\'
M ICHEL

oAB/MT 14.18s

(rtrr,n,u

KAP}hi

RuaJurucê, 1301- Centro- CEP 78820-OOO - jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fâx: (66)3461-7373 - Site

www.camàÍajâciara.mt.gov. br
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PreÍeitura Municipal de Jaciara
Sistema de lnÍurma0fu e ÂcomDanham8ilt0 Pr0EEssual

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NúMERo: 3587-01/2019 TIPO: PROTOCOLO

RESPoNSÁvEL: PRorocoLo/PMJOATA CADASTRO: 07lOBl2O19 1529

§IAP

SERVIDOR(A): CAROL

PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS

INTERESSADO: CANTARA MUNICIPAL DE JACIARA

NATUREZAi
ADMINISTRATIVA

ASSUNTO:
PROJETO DE LÉI N" 27 DE 18/06/2019

VOLI.JMES:
1

PÁGINAS:

DOCUMENTOS:

PROJETO DE LÉI NO 27 DE 18/06/2019

TELEFONE: 66 3461-7350

Orgão
de
Destino

07 /o8/20r9 PMl
15:29

runÍ otco

Tramitação do Processo:
ot9ão s"to, d" Tramitado Data
q". oriqem Por Trâmite
ofl9em

Setor de
Destin o

Recebido
Por

Recebido
Data
Recebimento

Observações

P[4] PROTOCOLO CAROL
Não

o0/oo/o0oo
00:00

E Ver Obs:
SEGU E

consulte o Andamento do processo em: http:/ /www.iaciara'mt'9ov.br/ protocolo/consulta/

Gerado em: O7/OA/2O§ f52g Servidor: Carol I Setor: PROTOCoLo | Órgão: PMI
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUN!CIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CONS'PUINOO UíÀ IOVA HI§!ÔÊ A

ANEXO II

ENCARGOS SOCIAIS

A EMPRESA GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE i,íÔVEIS E ELEÍRODOMÉSTICOS , iNSCTitA NO

CPNJ no 77.941.49010127-57, perlodo de 1o ( dez) anos, doará trimestralmente, a importância de R$

15.oo0,oo(quinzemilreais)diretamenteparaoPRoJEToFlA(FundodalnfânciaedoAdolescente),a

Íim da consecuçào de suas atividades sociais

CMJ
FLS

L1

RU8
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