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O Prefeito do MunicÍpio de Jaciara_MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, nouso das atribuiçóes legais que me confere a Lei Orgânica do MunicÍpio, em especial oartigo Í9' faço saber que o prenário da câmara Municipar aprovou e eu sanciono aseguinte Lei:

Art ío - Fica o poder Execulivo Municipal, AUTORIZADO realizar a doação de uma
área de 5.063,77 m2, a qual está inserida na parte da quadra l12,localizado na rua
Itatinga, da planta do Loteamento Urbano desta cidade de Jaciara-MT, perfazendo aarea total de 7 .697 ,88 m2 , matriculado sob no. 20.547, fls. 247, do Livro 2 perante o
Cartório do Registro de lmóveis de Jaciara/MT, avaliado em R 300 000 00 entos
mil reais conforme avaÍiação anexa, para a seguinte empresa:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA - INSCRITA NO CNPJ
33.378.439/000r -0í.

Art. 20- A doação de que trata o art '1o desta Lei independe de concorrênciâ, em vistada existência de relevante interesse socíâl e de ser feita com encargo, de
coníormidâde com o art. .lg da Lei Orgânica do Município

Art. 3"- A donatári obr a-se com
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

a) Utilizar o terreno doado para ampliar suas instalações, geração de novos
cox§tFuNd) @ Íov l!§rócú

empregos e a sua produção industriar, devendo iniciar a construção dentro do
prazo de 6 (seis) meses, contados da assinatura da escrilura pública de
doação e executá-lo conforme o cronograma constante do projeto aprovado
pelo Município,.

b) Realizar, menselmente, após o início das atividades comerciais da empresa, a
doação no valor RS 4.000.00 ( quatro mil reais). durante o período de 60 (
sessenta) meses , os quais serão distribuídos da seguinte forma:
1. R$ 2.000,00 (dois mir reais) para a Associaçâo pestarozzi de Jaciara;
2. R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) para o Abrigo Sombra da Acácia.

c) Desenvolver o poeto social junto a cadeía pública Municipal, conforme carta
de apresentaçáo, anexa ao projeto de Lei.

Art. 40 -Na Escritura púbrica de doação do imóver constará obrigatoriamente cráusura
em que a donatária se obrigue a atender à finaridade e aos prazos referídos nessa,
sob pena de reversão automática do objeto doado ao patrimônio municipal,
independentemente de qualquer indenização.

Art. 5o. A doação a que se reÍere a presente Lei, com dispensa de licitação, será
efetivada medíante Escritura púbrica da quar constarão, obrigatoriamente, 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.

ArL 60' Mediante autorização expressa do poder Legisrativo e poder Executivo,
poderá a êmpresa beneÍiciada hipotecar ou dar em garantia a instituições Financeiras
ou Bancárias, o terreno recebido êm doação, para fins de levantamento de
empréstimos destinados à instaração e manutenção do empreendimento ou ao
desenvorvimento do comprexo de suas atividadês induslriais dentro do Município.

Art. 70. Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversão e demais obrigações
serão garantidas por hipoteca de 20 grau em favor do doador, como determina o § 50
do aÍ.. 17 da Lei no 8 666/93
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AÍt 80 ' Faz parte da presente Lêi, o mapa da área doada, matrícura, carta deintenção da empresa, avaliação do bem imóvel, bem como projeto doempreendimento.

ls^TlDo DE MATo cRosso
GOV.ERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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Art. 90. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogando-se asdisposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 03 DE MAIO DE 2019.
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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INSTRUMENTO tEGAL: portaria Ne 082 de 02 de Março de 2018.

DESCRIçÃO DO IMóVEL: Lotes 07 a 25 da euadra 112, da planta. do loteamento urbano dacidade de Jaciara, situados na Rua lrahés, com a nu. It.ting. jir, no Bairro Santa Luziâ_

OBJETO: Avaliação para fins de doação parcial.

Considerando os termos do Memorando Circular ne 035/2}lg,
a secretaria Municipar de pranejamento, Desenvorvimento Econômico e Turismo, soticíta oestácomissão a avaliação dos imóveis acima descrltos com a finalidade de doação.

O processo chegou a esta comissão contendo mapa e memorialdescritivo da localízação do imóvel e cópia da matrícula atualizada conforme segue anexo.

O Município de Jaciara fêz Requerimento Extrajudicial deUsucapião de parte da quadra 112 do roteamento urbano, sendo 19(dezenove) totls ao ns oiao 25 da referidâ quadra, totarizando uma área de 7.6g7,gg m'1(sete mir, seiscentos e noventae sete metros e oitenta e oito centímetros quadrados) por exercer de fato a posse desteimóvel, desde 2003, sem nenhuma contestação.

Fôi âpresentado a esta Comissão posteriormente, ATA NOTARIALpara fins de usucapião expedida pero cartório do 2e ofícío de Jaciara - MT, conforme Livro 01- NA, folhas 131 a 135 e também a Matrícura ne R/20.547 parte da quadra 112 do roteamento
urbano de Jâciara ravrada em 07/02/2otg conforme Livro ns 2, torha 247 do cartório do 1.Ofício de Registro de lmóveis de Jaciara _ MT.

A manifestação desta comissão de avaliação, destina-se acomplementar o projeto de Lêi ne 14 oe rE de Março de 2019 de autoria do poder ExecutivoMunicipal de Jaciara, onde soricita autorização Legisrativa de doação com encarBos e outras
obrigações dêscritas no projeto, de uma área ae s.óo:,zz mr (cinco mil sessenta e três metros
e s€tenta e sete centÍmetros quadrados) à Empresa rndústria e comércio de chapéus Karandá
Ltda - CNPJ: 33'378.439/0001-01 com a Íinaridade da instaração da empresa no ruunicipio Je
Jaciara.

Em. 
_levantamento realizado junto ao Setor de Tríbutaçâo,

constatamos a existência de débitos ajuizados em nome da Companhia paulista dá
Fertirizantes inscrita no cNpJ - 6r.087.972/0055-20, Cadastro rmobíriário ns 005911, da quadra
112, lotes 07 ao 25, MatrÍcura anterior R/4.006 do RGr de Jaciara, conforme extrato por
contribuinte que segue anexo, no valor atuaÍizado até a presente data de RS 97.15g,9g(noventa ê sete miÍ cento e cinquenta e oito reaís e noventa e oito centavos).

wwvíJâciôra.mt.Eov.b,
(66) 346r-7900
Av. Antônio Ferreirô Sobrinho, i.075.^^1.^ _ ri.i!,â-à,Í l/.rooa^_^d^ JACIARA'lÉr.{st
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Laudo dê Âvâllá.ãô d€ lmóvêl-06/2019

Esta Comissão de Avaliação, solicitou ao Setor de Tributação e a
Procuradoria Jurídica do Município as providências da baixa dos débitos existentes no
respectivo cadastro, para fins de cancelamento na dÍvida ativa, escrita no Balanço patrimonial,
uma vez que o imóvel passa a incorporar o patrimônio do Município.

CONCLUSÃO

Estes membros reuniram-se para emitir parecer a cerca da
avaliação de parte do imóvel acima descrito, ou seja, de área de 5.063,77 m! (cinco mil
sessenta e três metros e setenta e sete centímetros quadrados) destinados à doação,
atribuindo ao mesmo o valor total de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

É o relatório.

Jaciara (MT) 28 de Abril de 2019.

De acordo.

IDA SILVA _ MEMBRO

AMARILDO TICIANEL MBRO
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SgCRETÁRIO MUNICIPAL DE PTANEJAMENTO
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CHAPÉUS KARANDA LTDA - E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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1
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNTCIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NOí4 D E 13 DE MARçO DE 20í8

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Éstamos encaminhando a essa

apreciado por essa nobre edilidade

O QUAL DISPÓE SOBRE A AUT

IMÔVEL MUNICIPAL PARA A IND

lnsigne Casa de Leis, para que seja devidamente

o PROJETO DE LEI N' 14 DE 13 DE MARÇO DE 2019

ORIZAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENGARGOS DE BEM

USTRIA E COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANOA LTDA

- INSCRITA NO CNPJ 33.378.439/0001-01'

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

frentes de emprego.

Posto issc, com o devido

apreciaçáo dos nobres

Página 4 de 5

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

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

produção da indústria, e ainda, pela disposição geográÍica'

Demais diSso, em contÍapartida à doação da área preiteada para as instaraçôes, a

empresa se comprometeu em realizar durante o período de 60 meses a doaÇão no importe

de R$ 4.000,00, a qual será distribuída entre a Associação Pestalozzi de Jaciara e ao

Abrigo Sombra da Acácia , bem como desenvolverá projeto social junto a Cadeia Pública

de Jaciara, conforme trabalho.iá desenvolvido no Munlcípio de Rio Verde/ MS '

respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada

vereadores que integram esta Casa Legislativa' ÇQ$

www.iaciara.mt'9ov'bÍ
(66) 3461-7900
À-r. ÁntOnio Ferreira Sobrinho''1 o75

ê"ntio : Jaciara-MT // 7892O'OOO
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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TRAMITACÃO URGENTE, NA CETTEZA de que seja ao Íinal deliberado e aProvado na

devida forma

ABDULJ (, N MOHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXCELENT|SSIN/lO SENNOR

V ND R IS LV DE OL

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

oFrs
MJ

Awww.iaciaÍa.mt.gov'br
(66) 3461-7900
ií'antãnio Ferreira Sobrinho,'1 o75

ôàntio : Jaciara-MT // 7882O-OoO
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNlCIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N'í4 DE í3 DE MARçO DE 20í9

O Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD ' no uso

das 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.lo.FicaoPoderExecutivoMunicipal,AUToRlzADorealizaradoaçáodeumaárea

de5.063,77m',aqualestáinseridanapartedaquadrall2'localizadonarualtatinga'da

Planta do Loteamento Urbano desta cidade de Jaciara-MT' perfazendo a área total de

7.697,88m2,matriculadosobno.20547'fls247'doLivro2'peranteoCartóriodo
Registro de lmóveis de Jaciara/MT, avaliado em R 300.000 00 ( trezen tos mil reais

conformê avaliação anexa, para a seguinte empresa

33.378.439/000í -01.

AÉ. 2o- A doação de que trata o art lo desta Lei independe de concorrência' em vista da

existência de relevante interesse social e de ser Íeita com encargo' de conformidade com o

art. 19 da Lei Orgânica do Municipio

Página 1de 5

www.iaciara.mt'9ov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1075
Centro - Jaciara-MT // 7982O-OOO
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA - INSCRITA NO CNPJ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNlCIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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Art. 3o- A donatária obriga-se, como encargo da doação

a) utilizar o terreno doado para ampliar suas instalaçóes, geração de novos empregos

e a sua produçáo industrial, devendo iniciar a construçáo dentro do prazo de 6

(seis)meses,contadosdaassinaturadaescriturapúblicadedoaçãoeexecutá-lo

conforme o cronograma constante do projeto aprovado pelo Município,'

b)Realizar,mensalmente,apósoiníciodasatividadescomerciaisdaempresa'a
doaçáo no valor R$ 4.OOO,OO ( quatro mil reais)' durante o período de 60 (

sessenta) meses , os quais serão distribuídos da seguinte forma:

í. R$ 2.OOO,OO (dois mil reais) para a Associação Pestalozzi de Jaciara;

2. R$ 2.OOO,OO ( dois mil reais ) para o Abrigo Sombra da Acácia'

c)DesenvolveroprojetosocialiuntoacadeiapúblicaMunicipal,conformecartade

apresentação, anexa ao projeto de Lei'

Art.40.NaEscrituraPúblicadedoaçãodoimóvelconstaráobrigatoriamentecláusulaem

queadonatáriaseobrigueaatenderàfinalidadeeaosprazosreferidosnessa,sobpena

dereversãoautomáticadoobjetodoadoaopatrimôniomunicipal,independentementede

qualquer indenização.

Art.So.AdoaçãoaqueserefereapresenteLei,comdispensadelicitação,seráefetivada

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

o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, nos termos do § 40 do art 17 da Lei

no 8.666/93, sob pena de nulidade do ato'

Página 2 de 5
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Art.60.MedianteautorizaçáoexpressadoPoderLegislativoePoderExecutivo,poderáa

empÍesabeneficiadahipotecaroudaremgarantiaainstituiçõesFinanceirasouBancárias,

o terreno recebido em doação, para Íins de levantamento de empréstimos destinados à

instaleçãoemanutençãodoempreendimentooUaodesenvolvimentodocomplexodesuas

atividades industriais dentro do Município'

a
www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antonio Ferreira Sobrinho, 1O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO CMJ 0+



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art.70. Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversão e demais obrigações serão

garantidas por hipoteca de 2o grau em favor do doador, como determina o § 50 do art. 17

da Lei no 8.666/93.

Art.8o'FazpartedapresenteLei,omapadaáreadoada,matrícula,cartadeintençãode

emprêsa, avaliaçâo do bem imóvel, bem como pro.leto do empreendimento'

contrário

ABDULJ OHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL

cELIO

Secretário Municipal de Planejamento, D

RONIEVO

Secretário Municipal de

coÍrformidade com a Legislação vi

SA s

o Econômico e ÍuÍismo/ Portaria 09/2018

DA SILVA

çào e Finanças / PortaÍla no O2l2O18

lu
Registrada e Publicada dc

Lei Municipal. Data Supra

ABDULJ

ANO

Prefeito Mun iciDal

HAMMAD

rÉür&B
vtrHo MUNrClrÁl0l

ACIARA
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Art.90. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogando-se as disposiçôes em

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 13 DE MARÇO DE 2019.

de costume, estabelçcidos Por
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CARTA CONSULTA
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECON MICO E

SOCIAL JACIARA/MT

À
Prefeitura Municipal de Jaciara
Secretaria Municipal de Planejamento Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Abdul.labar Galvin Mohammad
Prefeito Municipal
Jaciara - MT

Senhor Prefeito;

Submetemos a presente Carta Consulta encaminhada a

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo à apreciação desta

prefeitura, que contém informaçÕes sobre o empreendimento que objetivamos

implantar neste município, na forma abaixo:

DADOS DA EMPRESA
Razão Social
INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPEUS KARANDA
Nome Fantasia:
KARANDA
CNPJ
33.378.439/0001-01

lnscrição Estadual Data da Constituição
16t04t2019

Endereço (Av. / Rua)
Av. Page

Bairro
Santa Luzia

CEP:
78.820-000

Cidade:
Jaciara

UF:
IVIT

Sócios CPF / CNPJ/MF Participação (%)

Leandro Gomes de Miranda
lsadora Biffi Alcarás

026.396.691-76
063.453.571-46

50%
50%

TOTAL 100

Fabricação de acessórios de vestuários, chapéus, artefatos de couro, bolsas,
produtos têxteis CMJ
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Fone:
(67)9694-9948
(66)3461-1255

Número
140

Ramo de atividade:

A
\



2

DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Local
Rodovia Federal BR-364 , Quadra í12

Número
s/no

Bairro
Santa Luzia

CEP:
78.820-000

Cidade:
Jaciara

UF:
MT

Objeto das atividades/serviços a serem implementados:

lnvestimentos Fixos:
RS-1.800.000,00

Capital de Giro:
R$-350.000,00

Total(R$)
2.150.000,00

Total Empregos:

Atual instalação ío Ano:
Diretos =30

=60
=25

lndiretos (MEls) ............
DEPEN (mão de obra internos)
Total.. = 105

Futuro (ampliação) 20 e 3o Ano:
Diretos ....... ..........= 60
lndiretos (MEls) .................. =150
DEPEN (mão de obra internos )..................... .........= 40
Total.... =250

Area Necessária = 4.500 m2, assim distribuid a:

Área construída coberta (administração e indústria)
Área construída coberta (refeitório vestiário) ....... ....

....2.628,72 m2

180,00 m'z

Area construída descoberta (estacionamento/descarga).. ........ 980,05 m2

.........900,00 m,

..........375,00 m'
Area depósito e estoque.......... .....
Área loia da fábrica ...

Area Total .......5.063,77 m'

Previsão de Faturamento
Mensal (R$): 800.000,00 Anual (R$): 9.600.000,00

WW
lnua %

(

lmplantação de uma lndústria de Chapelaria, selaria e artigos de couros em geral.
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Mercado Alvo:

tr Municipal E Estadual I Nacional I lnternacional

DEMATS INFORMAÇÕES E DADOS HTSTORTCOS SOBRE O EMPREENDTMENTO

DA KARANDÁ CHAPEUS:

@_Segundo Mariano Alcaras Filho, o Dudú, eles e sua família chegaram na

cidade de Rio Verde de Mato Grosso-MS, em 2001, vindo de Poconé-MT, após uma

rápida passagem por Aquidauana como vendedor, em Rio Verde, adquiriram uma

pequena chácara e instalou a fábrica de chapéus Karandá, cujo nome/marca surgiu

da opinião de um colaborador que associou a matéria prima da palmeira Carandá.

Atuando de forma sustentável, já que a palha utilizada como matéria prima evita o

desmatamento da região nordeste do Brasil, tem que ser colhida de forma sustentável

o que mantém renda para estas famílias de coletores de palha na região nordeste, as

vezes a única para algumas famÍlias, ligada a produtos naturais a empresa busca

também a valorização da cultura pantaneira. Atualmente além dos chapeus á outros

produtos com a marca Karandá como facas, selaria, Cintos, Cantil e garrafa térmica

encapado com couro, erva mate, bolsas e bonés, que são vendidos para outros

Estados da Federação, entre eles, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Roraima,

Pará, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro,

Piauí e Mato Grosso do Sul.

de MS, projeto que poderá iniciado junto já no início com instalação da empresa n

mun icípio.

O social: A empresa também desenvolve um trabalho de ressocialização de internos

no estado do Mato Grosso do Sul, reconhecido nacionalmente pelo Selo Nacional de

Responsabilidade Social pelo Trabalho Prisional, certificado pelo DEPEN,

Departamento Penitenciário Nacional, faz este trabalho através de uma empresa do

grupo, a Artesanato Folhas do Pantanal. ao utilizar a mão de obra de internos na

fabricação e acabamento dos chapéus e outros itens da marca onde a empresa ajuda

a criar oportunidades com a absorção da mão de obra de pessoas privadas de

liberdade, cumpridores de penas alternativas à prisão, trabalho este que pretende dar

prosseguimento no município de Jaciara com parceria com a cadeia pública do

municÍpio e poder judiciário onde será apresentado o kabalho desenvolvido no estado

\
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Crescimento: No início nas instalações de Rio Verde/MS eram produzidas 200

unidades por mês, aumentando substancialmente conforme a marca foi ficando

conhecida nacionalmente pela sua qualidade e atualmente a produção chega a 30 mil

chapéus ao mês, e o faturamento, pulou de R$ 100 mil para R$ 800 mil. Afábrica hoje

emprega cerca de 35 pessoas com 50 microempreendedores com distribuição

terceirizada, num sistema inovativo de gestão administrativa. O modelo de chapéu

mais comum é o chapéu de palha de carnaúba, cuja matéria prima vem do Maranhão

e ceará. E o tipo mais comum, usado principalmente entre os peóes pantaneiros e

produtores rurais da região. A Expectativa é de maior crescimento com a criação de

uma unidade fabril no município de Jaciara/MT, o município está localizado em uma

regiáo de franco desenvolvimento e bem localizada geograficamente, onde nos atende

tanto na questão da indúskia como na questão logística onde podemos atender de

uma maneira mais rápida outros estados da federação principalmente ao Norte onde a

empresa tem concentrada além do estado de Mato Grosso boa parte de suas vendas,

aliada também a oferta de mão de obra na regiáo que compreende todo o vale do são

Lourenço onde se utiliza em sua maioria são de mão de obra feminina, pela habilidade

capricho na confecção de itens na sua maioria 100% artesanal, fator importante ao

município onde temos poucas ofertas de empregos destinadas a este perfil de mão de

obra, associando ainda ao modelo inovativo onde os colaboradores podem se tornar

parceiros MEls podendo Íazer o trabalho em sua casa, onde terá mais conforto e

colaboração de toda família aumentando a renda familiar como um todo, este já e um

case de sucesso testado e em pleno funcionamento na unidade fabril de Rio Verde/MS

onde se tem parcerias com mais de 50 colaboradores que podem Se estender de 3 a 4

pessoas por colaboradores, geralmente da mesma base familiar e exercendo a

atividade em sua própria residência ou pequenas unidades fabril'

Para Mariano o universo do mercado que atua tem potencial para crescimento, porém

acredita que algumas mudanças que já vem acontecendo a nível nacional, a

expetativa que setor continue a produzir sem sustos ou tropeços. Hoje a marca

Karandá é conhecida nacionalmente não só na cabeça de trabalhadores que usam de

sol a sol, mas também na cabeça de pessoas ligadas ao meio rural e que utilizam

como itens de vestuários do dia a dia, temos artistas nacionais no meio sertanejo qu

usam em seus shows e em suas atividades o que ajudou a marca ficar conhecida

todo o país e em países vizinhos como Paraguai e BolÍvia.

4
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Finalizando: Dudú , de 49 anos, casado, cinco filhos, aquariano e flamenguista em

uma entrevista ao um jornal do estado de Mato Grosso do Sul diz, "Podemos dizer

oue temos oroulho de estar construindo uma história de ão no mercado.

passamos por tnúmeras fases. cnses. mas demostrando oue é nte acreditar

e investir em nossos sonhos" , ensina Mariano, e compartilhando de suas visitas ao

município de Jaciara já disse em outras vezes que êste sonho continua na

instalação da unidade fabril neste município.

lq
CMJ
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DEMAIS INFORMACÔES SOBRE O EMPREENDIMENTO E HISTÓRICO DA

EMPRESA:

Além das informações acima podemos afirmar que a empresa KARANDÁ

CHAPÉUS, está consolidado e em franco processo de crescimento, já sendo hoje

uma marca reconhecida pelo público nacionalmente, como bem demonstra a

homenagem recebida da DEPEN e Ministerio da Segurança Pública, Monção de

Congratulaçáo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, e

inúmeras reportagens em meios de comunicação e um grande público nas mídias

sociais onde podemos ver o sucesso da marca.

Atualmente a lndústria dos chapéus Karandá está instalada em imóvel próprio,

localizado na Rua Amazonas, no 140, no Bairro Nova Rio Verde, município de Rio

Verde de Mato Grosso do sul, MS, em um terreno próprio medindo cerca 3.000,00

m2, em um galpão da unidade fabril e comércio em torno de 1.200,00 m2, com o

aumento da produção surgiu a necessidade de ampliaçáo da empresa e novos

investimento, com a necessidade deste novos investimentos estudou a possibilidade

de construir esta nova unidade em um local que ofereça novas oportunidades de

mercado, a escolha pelo município de Jaciara e Mato Grosso foi em função de

atender estas necessidades, de locais onde possa oferecer condições fiscais

melhores, mão de obra suficiente e logísticas de venda e transporte, Jaciara hoje

oferece todas estas condiçÕes, além de esta próxima a uma capital e com rodovia

de acesso duplicada, para a@sso Íápido as outras capitais e principais cidades do

país, fator importante para a atividade empresarial, além de todas estas questões

técnicas e o apoio de toda classe política do município, onde enxerga não só uma

empresa, mas também oportunidade ímpar de criação de novos postos de trabalhos

e renda para seus cidadãos.

o imôvel atual está precisando de ampliação, com funcionários se misturando entre

máquinas, matêria prima, conforme demonstra as fotos que anexamos, com a

necessidade real de ampliação procuramo s já Íazer estes investimentos em locais

que nos atenda agora e no futuro com as condiçóes de expansão sustentável e

oferta de mão de obra adequada a produção, como já relatado temos a necessidade 1

»p
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PROJETO DE AMPLIAÇÃO E RELOCALIZACÃO



de ampliar nossa lndústria para um outro local, aproveitando o momento que a

empresa tem condições de fazer estes investimentos viemos 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 - O EMPREENDIMENTO

o empreendimento a ser implantado consistirá na construçáo de um prédio de

alvenaria, pré-moldado, destinado à lnstalação de uma lndústria de chapelaria,

cutelaria, artigos de couro e selaria, conforme resumo a seguir:

a) Localização do EmPreendimento:

Jaciara/MT

b) Área Necessária = 5.063,77 m2, assim distribuída:

Área construída coberta (administração e indústria) 2'628'72 m2

Área construída coberta (refeitório vestiário) 180,00 m'
980,05 m'
.900,00 m'z

..375,00 m'?

Area construída descoberta (estacionamento/descarga)" " " " "'
Área depósito e estoque.................

Área loia da fábrica

Área Total 5.063,77 m'z

c) Capacidade lnstalada de produção atual principal produto:' 
30.bOO peças/mês (chapeus) (com planta nova adequada para ampliaçáo

e aumento de Produção.

DEMAIS INFORMAçÕES SOBRE O EMPREENDIMEN

Total de Empregos.......
...= 40

=250

e)

0

DEPEN (internos do sistema prisional

d) Geração de EmPregos 10 ao 30 ano:
bUEmpregos diretos (atual)..
150iretos (oarceria 50 MElsreqos indEmp

TO

S) Mercado Alvo:
257o Mato Grosso do Sul;
25o/o Malo Grosso
50% Outros Estados.

t9
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Principais Produtos lndustrializados:
Chapeus de palha, tecidos, bonés, cutelaria, artigos de couro e selaria'

Matérias Primas e sua Origem:
Palha natural, couro bovino, lâminas de faca. Origem'

p
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h) Faturamento Anual Previsto:
R$.9.600.000,00

i)

j) Origem dos Recursos:
Os investimentos serão bancados, parte com recursos próprios (60%) e

parte (40%) financiado via FCO. A empresa já possui algumas máquinas e
equipamentos para esta nova instalação. A empresa tem também condições de
arcar com os investimentos, já com créditos pré-aprovados em instituições
financeiras para este tipo de investimento.

O Capital Social da empresa será adequado às responsabilidades a

serem assumidas.

k) Cronograma de lmplantação:

lnício das obras: lmediatamente após a efetivação da doação do imóvel.

Término das obras: Em torno de I (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.

CMJ

lnvestimentos Previstos:
Construções de lnstalações .....R$ 1.500.000,00
Máquinas e Equipamentos...................... .........RS 300.000,00
Caoital de Giro................. ......R$ 350.000.00
TOTAL ........... ..R$ 2.150.000,00
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3 - REQUERIMENTO

Diante do exposto, viemos solicitar o apoio do Município de Jaciara na forma 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 cutelaria.

Rio Verde de Mato Grosso/MS, 11 de abril de 2019

INSDUSTRIA E COM. DE CHAPEUS KARANDÁ LTDA
cNPJ 25.530.398/000'.l 07

Obs.
* Carta Consulta instruída com os documentos relacionados nos Anexos'

Fontes.
https://www.dia riox.com.br/economia/chapeus-karanda -a-marca-de-rio-verde-na-cabeca-do-brasil

h'rJ

s

re
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EMPRE INDUSTRIA E ERCIO DE
RELA E DOCUM os

1. Cartão CNPJ, Contratos Sociais da requerente

2. Documentos pessoais dos sócios, Relação dos sócios

3. Fotos Atuais da lndústria e de produtos comercializados

4. Layout das instalações e edificações a ser construído

5. Planta de ocupação do terreno (estudo preliminar)

6. Cópia escritura do terreno e certidão registro no cartório

EUS KA A LTDA

(CMJ

RUB
FLS

ANEXOS

CARTA CONSULTA



CNPJ : 33.378.439/0001-01
Nome Empresarial: INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA

JACIARA - MATO GROSSO

CMJ
IFts

RUB

M? ,«



16t04t2019 Comprovante de lnscriÇão e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiflcaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, Providenciê.iunto à

RFB a sua atualizaÉo cadastral.

A informação sobre o porte que mnsta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DEMAIS

GO E DEscRrÇÁo DAS OADE ECO N SECU N AS

íicáçã de utros prod utos têxte s nã espec ificados anteÍ rmente
3 59-6.00 F àb

d al ateri a
21 1 -00 F abrica ao de artigos para agem bo sas e semêl ha tes e q que I m

1 5. ç
1 5.29 7 .00 F abÍicação de arteÍatos de co U ro ão es pec iÍicados ante ri rmente

atacad ista de rti do stuárl acessonos, celo proÍis S s d
46.42-7-0 L mercto a gos

47 63-6-02 c me Íc to reiista de arti so5 esPortivo s

47 .63-6-04 Comérci t sta de artigos de caça pesca campins

47.81 -4-00 Comérci varêj sta de aáigos do vestuári acê5sonos

47 89-0-0 1 omeício de S en rês uteíia s arte anatos

aeíafade acessórios do vesluário, excêto
DÂ ATIVIOAOE ECOCÓDI60 E DE

14.14-2.00 - Fabrica

TlÍuLo oo EsÍ
KARANOA

(NOME DÊ FANTASIA)ABELECIMENTO

DAÍA OE ABERTL]RA

16/04/2019COMPROVANTE DE INSCRIÇ E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

ERO OEIN

33.378.439/000',l-01
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

INDUSÍRIA E COMERCIO DE CHAPEUS KARANOA LTDA

otcac GOED
sária Limitada206-2 - Sociedade

LOGRÀOOlIRO

AV PAGE

BAIRROiOISÍRIÍO

SANTA LUZIA

MERO

S/N
COMPLEMENÍO

cÉP

78.820-000

ÊNOÉREçO

DINAIJ OTMAIL.COM

MIJNIC

JACIARA

ÍELEFONE
3461-1255

MT

DAÍA DA SITUAÇ

16/04/2019
CAOASTRÂL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1 634' de 06 de maio de 2016'

Emitido no dia 1610412019 às 16:06:07 (data e hora de Brasília)'

Consulta QSA / CâPitat Social

AÇÃo ÉsPEclaL

Página: l/1

-l-l er4rrer e
.J Fr.Ittç..

ESPECiALstr

MOTIVO DE SIÍ

VEL (EFR)ENTE FEOERÀÍIVO RESPON

CADASTRAI

ATIVA
stÍu
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www-receita'fazendâ-gov.br/PessoaJuridica/cNPJ/cnpjreva/cnpjrêva_Comprovânte'asp
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTITUIçÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA.

Junta comêrcial do Estado de MatÔ Grosso
lA E COMERCIO DE CHAPEUS KARANDA LÍDA Niro 512016

F9ADÉ9F750797sDgCE69. Julio Frederico lúuller Nelo _ Secí

LEANDRoGoMESDEMIRANDA,Brasileiro,Solteiro,empresário,portadord^a
cedula de identidade expedida pela SSP/MT sob No 1829431-6 e CPF n"'

026.396.691-T6,residenteedomiciliadoSitoaRUaAlmiranteTamandaréno47,1,
Centro, Rio Verde de Í\4ato Grosso- tv1s, CEP 79 480'000'

ISADORA BIFFI ALCARÁS, Brasileira, solteira, empresária, portador 
-da 

c^édula dj)

iJ.ntlJ.o" expedida pela sdeln,1t sob N" 2 149'023 e CPF n' 063 453 571-46'

residente e domiciliaào sito a Rua Almirante Tamandaré no 471' Centro' Rio Verde

de fvlato Grosso- MS - CEP 79.480 000'

Têm, entre si, justos e acertados a constituição de uma sociedade limitada' na foÍma

."tuú"t".iau 
' 
pela legislaçáo vigente, regendo-se pelas cláusulas e condições

seguintes:

I- DA DENOMINAçÃO, SEDE E PRAZO DE DURAçÃO:

GLÁUSULAPRIMEIRA:ASociedadegiraráSobadenominaçãodelNDÚSTRIAE
COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA.

CLÁUSULASEGUNDA:AsociedadetemsedeestabelecidanaAvenidaPage's/no
Bairro Santa Luzia, Jaciara-MT- CEP 78'820 000'

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração desta sociedade é indeterminado'

iniciando suas atividades ná áata do registro do contrato social na Junta comercial

do estado de Mato Grosso.

II- DO OBJETO SOCIAL:

CLÁUSULA QUARTA: fabricação de acessórios do vestuário' chapéus exceto para

;õr;""ç; e pioteção, oe atti!às para viagem, bolsas' artefatos de couro' produtos

testeis, comércio vare;ista àe"artiios espõ.tivo", caça' pesca, camping' suvenires'

àiftiiu" e artesanatoi, artilos do-vestuários e acessórios e comércio atacadista do

vóstuário e acessórios exceto profissionais e de segurança'

III. DO CAPITAL SOCIAL:

CLÁUSULA QUINTA: o capital da empresa e de R$ 5OO 0oo'oo ( Quinhentos mil

i.ri"l -airiOia. 
"m 

500.000[quinhentos mil) quotas' no vâlor nominal de R$ 'l '00 ( um

rããiituá",-t"turmente subsciitos e integralizados da seguinte forma:

Pk
s51

Certiílco registro sob o n'512016395'15 €m 16/04/20'19 da Empresa INDUSÍR

e protocolo 190522933 - l6/04/2019. Autên ticaÇão: DA51 38827648374F389
informe no do protocolo 19/052.293-3 e o código de segur

Gerâ1. Pa.a validar esle documento acessê htto/www.iucemât mt.gov.br/ e

/àr

CMJ
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Esta cópia Íoi autenticêdâ digilalmenle e assrnâda em 16/0412019 por Julio Frederico Mlllleí Neto - SecÍetário-Geral



LEANDRO GOMES DE MIRANDA, .iá qualificado no preâmbulo subscreve R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentos e
cinouenta mil) quotas, no valor nominal de RS 1'00 ( um real) cada.
ISA'DORA Bl'FFl ALCARÁS já qualificâdo no preámbulo subscreve R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada.

Parágrafo Primeiro: o capital social de R$ 500.000,00 ( Quinhentos mil reais) fica

distribuído entre os sócios da seguintê formâ:

SOCIOS:
LEANDRO GOMES DE MIRANDA
ISADORA BIFFI ALCARÁS
TOTAL

N. CIUOTAS
250.000
250.000

500.000

R$
250.000,00
250.000.00
500.000,00

50
50

100

Parágrafo segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

àràtrl,-.r" io-dos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social'

ParágrafoTerceiro:ASquotasdocapitalsocialsãoindivisíVeis,inalienáveis'não
são hipotecáveis ou Penhoráveis.

Parágrafo Quarto: Cada quota dá direito a um voto nas resoluções e deliberaçóes'

nas reuniÕes de quotista.

IV - DA ADMINISTRAÇÂO E REPRESENTAçÃO:

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada' isolada 
-ou :oljyllalente

p"rã" "0.i"" 
LEANDRO GOMES DE MTRANDA E |SADORA BIFFI ALCARAS, aos

ãr"-i" "ãÁp.ti,ão 
representar a sociedade ativa ou passivamentê em juízo ou fora

ããÊ, in.tr.iue perante o sistema financeiro nacional, entidades oficiais' repartições

pouri"à", ãrt"tóuias e socieJàde de economia mista' repartiçóes federais' Estaduais

L municipais, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

ã""r.i, obrigações se.la em favoi de qualquer dos quotistas ou de terceiros' bem

.á.o on"r.r- oL alienár bens imóveis da sociedade' sem autorização dos outros

sócios.

Paragrafo Primeiro: A Falta de assinatura de qualquer dos sócios em instrumênto

O.'Ji.ãça. do Contrato Social' não impedirá o seu registro eT 
?',9,"t^^","^Tt-"1::.t:'

Oã"ã" quL a deliberaçáo que represente a maioria do Óapital Social' seia favorável

ao registro.

Paragrafo segunda: Os sócios realizarào reuniões sempÍe que convocadas por

qr"fqir"t dos -sócios, com o fim de deliberar sob quaisquer assuntos de interesse

da sociedade, valêndo caaã luota um voto' lavrando-se ata dâ reunião em livro

próprio.

ParagÍafo terceiro: A representação da sociedade será exercida na forma destâ

cláusula, em conlunto ou isotàdumente' ativa e passivamente' iudicial e

extrajudicialmente.
Mc J
LF s
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{á,}ceniRco."sistro soo o n" srzoroiõsiãã- 1oroolzors o" empíesa INDUSÍRIA Ê COMERCIO DE CHAPEUS KARANDA LTDA NiTe 51

!!tFe protocoto 190s22s33 - ,aiociZóió. nr,à"it"çao, ónsl Oerizzoaa:zAF38gFsADE9F7so7975D9CE69' Julio Fredêrico Muller Neto -

Gerar. parâ varidar es," oo"r,''"roi 
"iã"-"" 

Ãtti,iir**.ir"".n",.,nt.gov-br/ e iníorme no do prolocolo 19/052-293-3 e o cód'go de segu

É"-i" 
"OpLioi "*.*i""0" 

d,g,,",-"i Jã ;'a-"]n"ã" .- raió+lzorg por Julio Fredêrico Muller Neto - secretário-Gêrat. 
*l**r*.*
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V. DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO:

CLÁUSULA SÉTIMA: Os exercÍcios encerrar-se-ão no dia 31 de dezembro de cada

ano, quando serão levantadas as Demonstrações Financeiras e Contábeis'
obedecendo a técnica contábil, e legislação que rege o assunto'

VI -DOS LUCROS E PERDAS:

CLÁUSULA OITAVA: Os lucros verificados em balanço poderão ser distribuídos

entre os sócios, na proporção do Capital de cada um ou' atendendo aos interesses

ià"i.tario" que po; deliberação dos sócios serem considerados com lucros

suspensos, para posterior distribuição ou capitalização'

CLÁUSULA NoNA: Os prejuízos verificados em balanço serão amortizados na

forma da legislaçâo do lmposto de Renda'

VII . DAS RETIRADAS PRO.LABORE:

CLÁUSULA DÉCIMA: Os administradores por suas funçÕes na socied-ade. terão

direitos a uma retiraoa meÀsai a título de "Pró-Labore"' que será íixada em

reuniões dos sócios ,.pr"".ãt"nao a maioria das quotas de capital' ate o limite

fixado em lei.

VIII . OA CESSÂO OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

CLÁUSULADÉGIMAPRIMEIRA:Evedadaàcessãooutransferência,dequotasa
áã.ãntã" 

""trunho 
a sociedãde sem anuência expressa dos outros associados'

Paragrafo PÍimeiro: Se qualquer dos sócios deseiarem se retirar da sociedade'

deverá comunicu1 "rr 
int.-üào ãos O..ris por escirto, concedendo prazo de I 80

(cento e oitenta) dias para manifestação'

Paragrafo Segundo: Em igualdade de condiÇões caberá a preferência de quotas

aos outros sócios ou , õóp;; iociedade 
-que as distribuirá entre os sócios

remanescentes, na proporção do capital de cada um'

IX. DA DISSOLUçÃO OU SUCESSÃO "CAUSA MORTIS":

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA:Nãoobstantecontratadaportempo
indeterminado, a socieoadle-nà entrará em dissolução e consequentem?nt: êm

liquidação, em virtude o.lãtiiàJt, morte' falência' inÀolvência ou incapacidade de

qlãrqrãrl"" iocios, desde que demais queiram prosseouir com ela Ocorrendo um

desses fatos, os haverel àos sócios que falecer' foi declarado interdito' falido'

insolvente, incapaz o, o"J"r,' "in"-i" 
bt sociedade' lhe serão pagos' depois' de

;;;;ã;; med'iante nara-niÀ patrimonial levanlado na data do evento' ao sócio

retirante, seus herdeiros, sucessores ou .representante' a parcela do capital

acrescida de lucros. 
"réá.,tà";u 

diminuídas de,prejuízos ou debitos, em 36 (trintâ e

.ãi"l óÃtãço"s mensais, acrescidas de correçáo monetária a partir da data em que

o evento se verificar.
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GeÍal. Para validar este documento acesse
./- r.. ,,t- t"-Esta ópia Ioi autenticâdâ digilelmenle ê assi nada êm 16/04/2019 Por Julio Freclerico Muller Neto - Secretáno-Gêra



X.DAS TRANSFORMAçÔES DASOCIEDADE:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CASO ENIENdAM OS SóCiOS TTANSfOTMAT A

sociedade em sociedade por açÕes e subscrição particular, para o seu evento se

fará obedecer a proporcionalidade da CLAUSULA 50.

XI -DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos ou divergências que surgiram

sobre o presente contrato, serão regidos pela legislação em vigor no país e

aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NOS TETMOS dO ATt. 1.01 1 dO CCI2OO2' OS SóC|OS

l.gr.à""-u.,t." já qualiÍicados no presente instrumento' declaram não estarem

incursos em nenhum crlme piàvisto em lei que os impeçam de exercerem atividades

mercantis.

XII. DAS QUESTÔES DIVERSAS:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para questões resultantês deste contrato e das

relações societárias entre os sàcios e destes em Íelação a sociedade, fica eleito o

tãrãlr.o..r"a de Jaciara, Estado de Mato Grosso' havendo renúncia expressa por

pãrt. á* 
"oiios 

por qualquer um outro' por mais privilegiado que seja'

JACIARA-I\,4T 15 DE ABRIL DE2019

LEANDRO GOMES DE MIRANDA
SÔCIO ADMINISTRADOR

ISADORA BIFFI ALCARAS
SOCIO ADMINITRADOR

NÍCEA DA ROSA HAAS
AOVOGADA OAB/MT -5.947-8
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE TUATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal

ldentiÍicação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

19tO52.293-3 MT22019001 17160

Data

1510412019

ldentiÍicação do(s) Assinante(s)
Nome

NICIA DA ROSA HAAS

ISADORA BIFFI ALCARAS

LEANDRO GOMES DE [,,IIRANDA

Página 1 de 1

1201639515 em 16/04/20'19 da Empíesâ INOUSTRIA E COMERCI O DE CHAPEUS KARANDA LTDA NiTe 51 15_* Junta Comêrcial do Estâdo

s}:"Jff:jijly;;"",:l:? 6/04/2019. AurênlicaÉo: DAs1 3882764 837AF389F94DE9F750797509CE69 JuIo FÍêcterico MLrller Nêlo -

Geral. Fara validar este documênto, acesse hltp://www.jucêmat ml .gov.br/ e rnÍorme n' do Protocolo 19/052 .293-3 e o códago de segu ranÇa Slxw

J-p,t-,-Esta cópia foiâutenticadâ dig almente ê assinada em 16/04/2019 Po Muller Neto - Secretáíio_GeÍal' pá9.7114

CPF

063.453.571-46

oio.sso-ost -zo

749.150.100-15
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JUNTA COI\íERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Anexo

ldêntiÍicação do Processo

Número do Protocolo Númêro do Processo Módulo lntegrador

19tO52 293-3 MT22019001 1 7160

ldentiÍicação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

026.396.691-76 LEANDRO GOMES DE MIRANDA

Data

15tO4t2019

;

CMJ
FLS

Página 1de

4$ Junta Comercialdo Estado de Malo

{n*";g;;*t t* sJ: ::;.T:3:
515 em 1ô/04/2019 da Empresa INDUSTRIA E COMERCIO DÊ CHAPEUS DA LTDA. Nire 51201 15

DA51 3882764837AF389F9ADE9F7507975D9CE69. Julio Frederico Muller Neto _ S

GeÍal, Para validar este documenlo, acesse hnp://www'l ucemat.mt.gov.br/ e info.me n" do protocolo 19/052.293_3 e o código de segurança Slxw

Esta cópia foi autenticâda digitalmente e assinada em 16lO4l2D19 poí Julio Frederico Muller Neto - Secrelário-Gerâl
pá9. 9/T 4
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JUNTA COIVERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Rêgistro Digital

Anexo

ldentiÍicação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

MT22019001 17160

ldentificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

LEANDRO GOI\,4ES DE MIRANDA

Data

15t04/201919tO52.293-3

026.396.6S1-76

ar
|,

CMJ
Frs

Páginâ 1 dê '1

* Juntâ comêrcral do Eslado de Mato Grosso
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""ã""" 
Àttp,ll,r**.iu"..rr.rnt.gov.br/ ê iníormê no do protocolo 19/052.293_3 e o códago de segurança slxw

Esta cópia foi autenricada digitatmenie e assinada em roioalzots por Júlio Frederico Muller Neto - secretário-Geral 
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Ministório da Indústria, Coméício Êxteí!oí e Servi(os
Secretaria Especial da Mi(ro e Pequena Empresa
Departamento de Reg;stro Empresaral e IntegÍação
Secretaíia de Estado de Desênvolvimento E.onômico
Junta Comerciãl do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - REGTSTRO Dtc|TAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INOUSTRIA E COMERCIO DE CHAPEUS
KARANDA LTDA, de nire 5120163951-5 e protocolado sob o número 191052.293-3 em 1610412019,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 512016395.15, em 16/04/2019. O âto foi deferido
digitalmente pelo examinador Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-GeÍal, Júlio Frederico l\,4uller Neto. Para sua
validaÉo, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validâr Documentos (https://
portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Documento Principal

CPF Nomê

026.396.691-76 LEANORO GOMES DE MIRANDA
063.453.571-46 ISADORA BIFFI ALCARAS
749.150.100-15 NICIA DA ROSA HAAS

Anexo

Anexo

Cuiabá. Terça-Íeira, 16 de AbÍil de 2019

CMJ
FLS
RtrB

Julio Frederico MulleÍ Neto: 95517910106 Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Mato GÍosso
Cêrtiíico registro sob o n' s1201639s15 em 16/04120'19 da Empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPEUS KARANDA LTDA, Nire 5'120'1639515
ê protocolo 190522933 - 16/0412019. Autenticação: D45138827648374F389F94DE9F7507975D9CE69. Julio FÍêderico Muller Nêto - Secretário-
Geral. Para validar este documenlo. acesse hitpr/www-jucemât.mt.gov.br/ e info.me n'do prolocolo 19/052.293-3 e o código de segurança Slxw
Esla cópia foi autenlicada digitalmenle e assinadâ em 16/04/2019 por Julio Frederico Mullêr Neto - Secrêláno-Gêra, 

/_,*nàt/;*'" Pag' ttre

CPF Nome

026.396.691-76 LEANDRO GOI\,4ES DE MIRANDA

CPF Nome

026.396.691-76 LEANORO GOMES DE t\4IRANDA

CPF Nome
026.396.631-7ô LEANDRO GOMES DE N,,lIRANDA

-lrl

Assinante(s)

Assinante(s)
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Assinante(s)

Assinante(s)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por ;

955.179.101-06 JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Terça-feira, 16 de Abril de 2019

5Ê. Junte Comêrcialdo Egtáoo de Mâto Groêso
& -' .-&c-am"o ."oi"to sob o n" 512)16395'15 om 16/04/2019 dâ
*JF; protocor;190522933 - 16/s/2019. Autenriceção: oA51

Empíesa INDUSTRIA E COMÉRCIO OE CHAPEUS KARANDA LTDA. N E 51

38B2764S37AF389F9ADEgF7507975DgCE69. Jullo Frederico Mull6í Neto -
5

SêcÍêtário-

GBÍal. Para validar este documonto, acêss€ httpJ/www.Jucemat.mt.gov .br/ e inlorme nÔ do protocolo 19/052.293_3 ê o código <lê segu.ânça Slxw

CPF

ldêntifi câção do(s) Assinante(s)
Nome

8S1.980.77í -04 ROSIANE AUXILIADORA MORAES TEIXEIRA

RUB
s

CMJ
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por

ldentifi cação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

ROSIANE AUXILIADORA MORAES TEIXEIRA

955.179.1 0'1-06 JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Terça-feira, 16 de Abril de 2019

e
* Juntâ Comêrcral do Estado d€ Malo Grosso

{H}:'#*xr l"l;:#sJ: i;â'"f iã'^:[ J.'si'":
19 da Empíesâ INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPEUS KARANDA LTDA. N E 51

DAs138S2764837AF389FgADEgF7507975DgCE69. Julio Fíeclerico MulleÍ Neto -

Geral. Para validar este documento, acesse http://www .jucemat.mt.gov.bÍ/ e rníoÍme no do protocolo '19/052.293-3 e o código do segu
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5- Fotos Atuais da lndústria e de produtos

Fotos I do processo de fabricação na fábrica de Rio Verde/MS.
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Fotos 2 vista geral da fábrica de Rio Verde/MS.
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Fotos 3 Produtos em estoque na fábrica de Rio Verde/MS.
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Fotos 4 produtos na loja da fábrica de Rio Verde/MS.
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Fotos 6 outros produtos fabricados pela Karandá Rio Verde/MS.
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Fotos 7 chapéus em diversos modelos, loja da fábrica, Rio Verde/MS.
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Fotos 8 Interno trabalhando na confecção de produtos da Karandá no projeto Resgata.

Fotos 9lnterno trabalhando na confecção de produtos da Karandá no projeto Resgata.
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ENG' CIVIL CREÀ'À,lÍ 5530/D PeÍcêntual: 20,00/0

ASSUNTOI

'15 de abÍil de 2019

pRopRrEÍÁRroi Município dê Jaciara CMJ
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Planta de Localização e Layout de Edificações

Area do Íereno:

Àrea Livre:
R€SPO SAVEL TrcM@:

^qH' 
turaírb F-r.rE soàú1". 10?5, cólo
J&i.E- Mr cEP: ,6.42G@
T.Líq{/Fa: (64} 346Í7S

.{.r Ód@F..,'rrd.!.
Área Conslrução:

4.083,72 m2
Percentual: 80,0%

rMôvEL Lotê Oí - Quadra íí2

A= 980.05m'
A= 375.00m'
A= 180.00m'?
A=1.350,00m'
A= 900.00m'z
A= 1.278.72m2
A= 5.063,77m'z
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JACIARA Planta de Localização e Layout de Edificações 03/03
rMóvEL Lote 01 - Quadta í12
PRoPRTETÀR.o Municapio de Jaciara 5.063,77m'z

^Eú. 
rrú.ô tÍ.,. §.ôinrÉ 1075. Cih
Jjn,ÍI C€P: ra.,At&
T&.F& tca) 3a6Í7ú

.{i.} átrco-5rr Fv-!í Mato GÍosso Jaciara

Áíea Constru@:
4.O83,72 m2

Peícentual 80,0%
'15 de abril de 2019 RESPONSÂVEL IECNICO FONÍES

980,05 m2
P€Ícontuâl 20.0%

ESCALÁ]
S/Escala

ENG'CIV]L CRE}JMT
Levantamento de Campo
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Para fins de IJsucanião Extra ctâ

SAIBAM todos quanto esta escritura virem que, aos vinte (20) dias do mês de

Dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta cidade e Comarca de Jaciara,

Estado do Mato Grosso, nesta Serventia, compareceu o SOLICITANTE:
MUNICIPIO DE ,IACIARA. inscrito no CNPJ sob n. 03.347.i35i0001-16,
estabelecido na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n. 1075, centro, nesta

cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ABDULJABAR
GALVIN MOHAMMAD, hlho de Nimer Yasin Mohammad e de Maria Helena

Mohammad, nascido em 1810611974, natural de Cáceres-MT, brasileiro,
solteiro, odontólogo, inscrito no CPF sob n. 420.058.681-91, portador da cédula

de identidade RG n. 05828392 expedida pela SSP/MT, residente e domiciliado
na Rua Guaiçara, n.822, Bairro São Sebastião, nesta cidade, empossado em lo
de janeiro de 2017 nas dependências da Câmara Municipal de Jaciara-MT,
localizada na Rua Jurucê, n. 1301, nos termos do artigo 5o, inciso IV do

Regimento Interno e artigo 39, alinea "a" da Lei Orgânica Municipal, perante os

Vereadores, sob a Presidência do Vereador Leomar Rodrigues de Souza,

conforme Termo de Posse n. 1212017, emitido em data de 0l/0112017 e

devidamente assinado por Leomar Rodrigues de Souza - Presidente da Câmara e

Abduljabar Galvin Mohammad - Prefeito Municipal; e colno ADVOGÀDO:
DE I,CIO BARBO sA ILVA Íllho de Delcio Silva e de Maria Wilma Barbosa

Silva. nascido em 0'110611982. natural de PÍesidente Prudente-SP, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito na OAB/MT n. 14.364, inscrito no CPF sob o n.

22(t.123.538-Ol, portador da cédula dc identidade RG n. 32.504.580-X expedida
pela SSP/SP, com escritório profissional situado na Âv. Coroados, n.348,
Centro, nesta ciclade. Os presentes identificados docunentalmente por mim, Tabelião, de

cuja identidade e capacidadé jurídica para o ato dou fé. - I - DA SOLICITAÇÃO: Entâo,
pelo Solicitante retro qualiÍicado, através de seu Advogado retro referido, foi
requerido que eu lavrasse a presente ATA NOTARIAL, com o intuito de atestar a

exteriorização da posse que exerce e vcm exercendo num imóvel urbano constituido
pela OUADRA N. 112 (CENTO E DOZE). situada nesta cidade e Comarca dc Jaciara,

Estado de Mato Grosso, medindo 7.697,88m' (sete mil, seiscentos e noventa e sete

metros e oitenta e oito centimeJros quadrados), de frente para a BR 364' Bairro Santa

Luzia, situado nesta Cidade dc Jaciara-MT, que adiante se encontra descrito,

.j
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\ pretendendo o reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÁO EXTRAORDINTIRIO,
nos termos do disposto no artigo t.238 do Código Civil Brasileiro, eis que afirma
exercer a posse do imóvel referido desde o mês de Outubro do ano de 2003, em face de

sucessâo possessóüa, de forma ininterrupta, Iivre de oposição e independentemente de

justo título e boa fé. - il - CONSTATAÇÔES: 1) O Solicitante, através de seu advogado

retÍo qualificado, afirma que se encontra na posse do imóvel referido desde o mês de

Outubro do ano de 2003, de forma mansa- pacífica, justa e exclusiva, sem qualquer

oposição, intemrpção, constrangimento, impugnação, contestaÉo, turbação ou moléstia,

com "animus domini" do imóvel adiante descrito, tendo apresentado, para corroborar suas

afirmações, a Planta Planimétrica e memorial descritivo do terreno, atestando as suas

camcterísticas e con-frontações DRA N. II2 E DOZ da planta do

loleamento desta cidade e Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, com as seguintes

medidas e confrontações: medindo 161,21 metros de frente para a BR 364; 95,00 metros de

um lado
ilrea de

para a Rua Irahés; 124,00 metros de outro Iado para a Rua Itatinga; totalizando uma

elaborados por Amarildo Ticianel - Engenheiro Civil - CREA/IVÍT 5.530 em data de

\, 2i lO3DOt1, ART n. 3046914 devidamente quitada em 23ll0,,0l8i, 2) O soticitante,

apresentou, ainda, os seguintes documentos, a fim de corrobomr suas alegações e compÍovar

otempo de posse do imór'el: 2.1) Certidão da Matrícula sob n. 4.006, livro n 2-N, à fl'
n. 106, da Serventia do Registro de Imóveis de Jaciara - MT - PARTES DA

QUADRA 112, tendo como adquirente COMPANHIA PAULISTA DE

FERTILIZANTES; 2.2) Ficha de Cadasko hnobilirário e Certidões de Valores Venais do

imóvel usucapiendo de Rl§ 100.45514 (cem mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais

e vinte e quatro centavos). referente(s) aos Cadaslros ns. 007336, 00'7325,007340 ' 
007352,

007351, 007350, 007349, 007348, 007347,007324, 007323,007322, 007321, 007346,

OO734t, 007345,007344, 007343,007342. em nome de Cia Paulista de Fertilizantes,

emitidas pela Prefeinua Municipal de Jaciara-MT: 2.3) Olicio n' 0022018/CPATRI '
datado de 30 de Jutho dc 2018 - Assinado por Edson Tavares da Silva - Coordenador de

Patrimônio - Informando que a coordenação de Patrimônio deste município vem declarar ao

D. Procurador que a Quadra 112 da area urbana desta cidade, já constava em seus registros,

quando do levantamento Íisico para fins de Inventário Físico Financeiro desta

municipalidade no ano de 2010, e ainda que esta rírea já estava de posse do Município de

Jaciara há alguns anos e que passa por manuntenção de lirrpeza e demais cuidados as
\'7 

expensas dos cofres públicos municipais; 2.4) Cópia da Ação de Execução Fiscal movida

peio Município de Jaciara contra Cia. Paulista de Fertilizantes, sob n. ll98-
OS.ZOOO.Sl1.0010 - 7255, onde cosnta CeÍidão do Ohcial de Justiça Jose Audeniro Feitosa,

em data de 22rcA2001, certificando que "delxou de proceder à citação da executada Cia

Paulista de Fertilizantes de todo contcúdo do mandado, por não encontrar §cu

representante legal, não obtendo ncnhuma informação sobre o paradeiro do mesmo,

trÀta-sc de pessoa desconhecida ncsta cidade"(...); 3) às dezesseis horas e cinqüenta

minutos (l6h50min) do dit l3ll220l8 compareci ao local indicado do imóvel

usucapien{o, na Quadra l12 do loteamento urbano desta Cidade, onde constatei se

tratar efetivamente da quadra inteira que está sendo objeto da Presente constatação;

7 m2 ete itentâ e

centímetros ouadrados): Imóvel descrito conforme Mapa e Memorial descritivo

3.1) nâo verifiquei existência rle erlificações, apenas ptacas de publicidade no local; 3
/.{

Rt,8
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Rua ltatinga, divisando assim com vias de circulação, de forma que não possui

confrontântes; 3.3) encontrei o Sr. Nilso João Giacomelli, sócio proprietário da

empresa MULTIPLUS, situada no entroncâmento da Rua Irahós com a Rua ltatinga,
sentlo que o questionei se sabia quem era o proprietário ou possuidor daquela quadra

inteira, vizinha à sua empresa (separada apenas pela Rua lrahés), tendo elc me

aÍirmado que já existiu edificação no local há anos atrás, porém hoje quem limpa e

cuida do imóvel é a prefeitura dc Jaciara, sendo que muitas vezes deixam maÚerial ali

da prefeitura e também guardam máquinas da municipalidade ali naquelc imóvel,

desconhecendo ele a cxistência de algum litígio envolvendo a posse ou propriedade do

imóvel; 4) seguem imagens do imóvel:

Imagem do imóvel obtida na BR-364:

{
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co l:Ii compro\I_a rando a existência de placas de ublicidade no Iocal:
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Imagem internâ do imóvel sentido Leste, demonstrando não haver edificações e

H
<;*;

Imagem da quadra l12 de frente para a Rua Irahós, sem pavimentação:
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Imagcm interna do imóvel no sentido Sul - BR-36:Í:
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Imagem do imóvel obtida da empresâ Multiplus, mostrando a Rua Irahes (não

avimentada) e o imóvel sob este ângulo:

I

Imagem da lateral do imóvel para a Ruâ Itatin
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Imagem da localização do imóvel, extraída do google earth, via internet:

5) Pelo Solicitante, através de seu representante, foi declarado, sob pena de

responsabilidade civil e penal, que inexistem contra si ações reais ou pessoais

reipersecutóri as que possam afetar a sua poSse, bem como não há ônus relativos
ao irnóvel "usucapiendo"; 6) O Solicitante, através de seu representante, atribui
ao imóvel "usucapiendo" o valor de RS 475.000.00 íoua entos e setenta e ctnco

mil reais).7) AIém dos documentos retro mencionados, o Solicitante apresentou,

ainda: 7,1) Certidão n.4175218, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, onde certifica que levendo os registros de distribuições de ações

cíveis de EXECUÇÃO CIVIL e criminais do I 
o Grau de Jurisdição, no periodo

de 5 anos, Comarca de Jaciara, NÃO CONSTAM ações em DESFAVOR de

COMPANHIA PAULISTA DE FERTILIZANTES, portador do CNPJ

61.087.9121000 1-37, aÍé a data de 30/ll/2018, emitida em data de 30/1 l/2018,

às l7:01h; 7.2) Certidão de Distribuição - Segundo Grau - Açôes e Execuções

Cíveis n- 4025399, emitida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, NADA
CONSTA contra CIA PAULISTA DE FERTILIZANTES, poÍtador do CNPJ n'

61.087.91210001-37. até a data de 06ll2l20l8 às 20:50:12, emitida em data de

0711212018;7.3) Certidão de DistÍibuição Estadual - Ações e Execuções cíveis,

CMJ
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, Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, certificando que revendo os registros
. de distribuiçáo de 25 de abril de 1967 até a pÍesente data, que contra
r COMPANHIA PAULISTA DE FERTILIZANTES CNPJ: 61.087.91210001')'7'

Criminais e Fiscais n. 162259, emitida pelo Poder Judiciário/Justiça Federal -

i

NADA CONSTA na Justiça Federal de l'Instância, Seção Judiciária de Mato

Grosso, emitida em data de 27lll12018, às 16:50h e válida por 60 (sessenta)

dias. 7.4) Certidão de Distribuição para Fins Gerais Cíveis n. 766717 , emitida
pelo Poder Judiciário/Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Mato

Grosso Estadual, certificando que NADA CONSTA contra COMPANHIA
PAULISTA DE FERTILIZANTES CNPJ: 61.087.912/0001-37 ' emitida em data

de 07ll2/2018 às 14:03 (hora e data de Brasilia); 7.5) Certidão n. 24755,
emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso- Comarca de Jaciara -

Cartório Distribuidor, consultando o banco de dados de Distribuiçôes verificou-
se NADA CONSTAR figurando como AUTOR MUNICIPIO DE JACIARA,
CNPJ N. 03.347.135/0001-16 referentes a ações em tramitação entre o

Município de Jaciara, e a empresa Companhia Paulista de Fertilizantes,
portadoia do CNPJ n.61 .087.912/0001-37, emitida em data de 17112/2018;7'6)-Certidão 

de Distribuiçào - Segundo Grau - Ações e Execuções Civeis n'
4025403, emitida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, NADA CONSTA
contra PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, poÍtador do CNPJ n'

03.347.135/0001-16, até a data de 0611212018 às 20:50:12, emitida em data de

07ll2l20l8;7.7) Certidão de Distribuição Estadual - Ações e Execuções Cíveis,

criminais e Fiscais n. 168305, emitida pelo Poder Judiciário/Justiça Federal -

Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, certificando que revendo os registros

de distribuição de 25 de abril de 1967 até a presente data, que contra

MUNICIPIO DE JACIARA-MT CNPJ: 03'347.135/0001-16, constam os

seguintes processos na Justiça Federal de ln Instância, subseção Judiciária de

Rondonópolis:
8230-76.2013.4.01.3600 2' Yara - Ação Ord/Serviço Pub - Terranorte

Engenhanria e Servicos Ltda

5802-39.2004.4.01 .3600 3" Vara - Reinte/Manut Posse - companhia Nacional

de Abastecimento_CONAB

6489-06.2010.4.01.3600 4n Vara - Exec Diversa/Titulo Judicial - Fundacao

Nacional de Saude - FUNASA/MT

577 4-66.2007 .4.01.3600 4o vara - Exec Fiscal/outras Fundacao Nacional de

Saude - FUNASA/MT

4393-02.2016.4.01 .3 602 1' Vara - Desapropriação - Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes - DNIT

4140-24.2010.4.01 .3602 l^ Vara Ação ordin/outras Joaquina Maria Brito -
Lustosa
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1607-24.2012.4.01.3602 1" Vara Ação Ordin/OutÍas - Waldely Murila de

Que iroz

5310-26.2013.4.01 .3602 l' Vara Ação Ordin/Outras - Maria Rosina de Menezes

Martins

5776-36.2007.4.01.3600 4' Vara Exec Fical/Outras Fundagão Nacional de Saude

- Funsa/MT; emitida em data d'e ll/1212018, às i5:52h e válida por 60

(sessenta) dias; 7,7) Certidão de Distribuição para Fins Gerais - Processos

originários civeis e criminais n. 2886554, emitida pelo Poder Judiciário -
Tribunal Regional Federal da 1" Região - NADA CONSTA contra Municipio de

Jaciara nem contra o GNPJ n. 03.347.135/0001-16, emitida em l1/1212018, às

l6:54; 7.8) Certifico que foi consultada a base de dados da Central Nacional

de I n d is ponibilidade de Bens - CNIB, nos termos do Provimento n'
wu,w. i ndi sooni bili dade. ors.br

com relação ao GNPJ do solicitante e do Proprietário do Imóvel usacapiendo,

tendo como resultado do Relatório de Indi sponibi lidade: "Nenhum resultado

encontrado para o filtro selecionado"; gerado os códigos (rash) sob ns'

a80.61 ee.ceaf.5cd6.bl ab.e3l 7 .a510.flcc.b268.aB6 e

3cf2.b689.c932.ad1c.c2a7.bl8b.8ee2'l722.Re8.e8ee, em data de 2011212018;

7.9) Requerimento para lavratura de Ata Notarial com protocolo datado de

2lllll20l8, devidamente assinarto pelo Advogado Délcio Barbosa silva
OAB/MT f 4364. - III - Certifico que de acordo com o artigo 5', § 3', do Provimento n'

65, de 1411212017, cientifiquei ao solicitante que a presente Ata Notarial não tem valor

como confirmação ou eslabelecimento de propriedade, servindo apenas paÍa a instrução de

requerimento extrajudicial de usucapião pala pÍocessarnento perante o Oficial de Registro de

Imóveis desta Comarca. - IV - NADA MAIS havendo, lawo a presente at4 pala os efeitos

do ar1. 384 do Código de Processo civil Brasiteiro, do artigo 216-4, inciso I, da Lei n.

6.015173,bem como do anigo 4o, inc. l, e do art. 5o do Provimento n. 6512017 do cNJ, e de

acordo com a competência exclusiva que me colÍbre a Lei n. 8.935, de 18/l l/1994, através

do artigo 6", inciso III, e artigo 7", inciso III. Ao final, esta ata foijida em voz a.lta, achada

conforme e assinada pelo solicitanle e por mim. A pedido, Eu, 'ol' , Marcelo Farias

Machado, Tabelião, lawei a presente Ala, li e encero a pre/ente ATA' colhendo as

assinattuas do solicitante e do Advogado. Dou fe e assino CERTIFICO QUE

ASSINARAM: Bel. Marcelo Farias Machado, Tabelião; Abdulj abar Ga
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Mohammad (Em representação ao Solicitante Municipio e Jaciara); Délcio
Barbosa Silva. Trasladada em seguida, dou fé Eu, , Tabelião, a

lavrei, subscrevo e assino em público e raso:

Em testemunho da verdade.

MARCELO FARIAS NIACHADo
TABELIÃO
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OABiN,ÍT n. 14.364, inscrilo no CPF sob o n. 226.123.538-01, portador da cédula de

identidade RC n. 32.504.580-X cxpedida pela SSPiSP, com escritório profissional situado
na Ar,. Coroados, n. 348, Cenrro, Jaciara-i\41'. TÍ'I'ULO DE TRÂNSMISSÃO:
USUCAPIÃO. FORMA DO TITULO, DATA E SBRVENTUÁRIO: AUTOS dO PEdidO

de Registro de Rcconhecimento cle Usucapiáo Í'.xtrajuciiciai, n" 00i2i20i8, pr t-ri.ucuiar.:io ciii
26il?/2018 sob no 93.521, e nos termos da Ata Notarial, para fins de Usucapião
Extrajudicial, das Notas do Segundo Serviço Notarial e Registral de Jaciara-MT, lavrada as

Ils. l3li l35verso, do liwo n. 0l-AN, em data de 20.12.2018. VALOR ATRIBUIDO AO
IMÓVEL: R$ 475.000,00. CoNDIÇÕES DO CONTRA,TO: as legais.
4.25e,8' i. Seio BDV 92:à4i................

o
CERTIDÃO. Certifico e dou fé que
esta fotocóPia é rep

e/
rodução fiel da;

7 1;v,'3 !- t\ lllmatrículâ rle n9

E7lrolumenÍor R$

il,. -\->...t).-._ _-
ficifl,do Registro

)

e teÍá valor de certidão de inteiío teor e ônu5

iaciara (MT), o7 /Feverc iro /20 lt' ! sÊrlvlco nc RE6'srRo oE tiaóvErs E yiru(os Ê OOCUMEiJiOS DE JÂCIARÀIÍ

La&t JajaÂ Nog'.t;ra

c^trTôR f otl(lo

ttr$í! l't/. c 1.!{§i'rí''

Poder Judlctárlo do Esta
Alo do Notas e

dod

Código ds S

SELO OE ITAL
cód Alo(s): í76

- _.-- .'J..

!rt

CARTÔRIO DO

1o oFlcto

DE

JACIARflI'Íi

CMJ

RU8
Fts

iÂoÂ.RÂ

_)

L, .r ,1.r lr.! tirh. C.st.n.:

BOV 02848 . A?O ORATUITO
Consulta: hltp //u , í tj mt gov hrseios

P



tr,rê
a

ê

f

CMJ

RU8
FTS

-$
sst*

ê

r



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuann MUNtctpAL DE JAcIARA

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

RECEBlDO ENI

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Carta Consulta da empresa lndústria e Comércio de Chapéus Karanda

Ltda e anexos.

h11

onr,, fl;-{

Rrurónto

O projeto de Lei pretende autorizar o poder Executivo Municipal a doação

com encargos de bem imóver municipar para a empresa rndústria e comércio de chapéus

Karanda Ltda, e dá outras providências.

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

a presente aná lise:

a)

b)

c)

I - PRETIMINARMENTE

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

algumas particularidades devem ser escrarecidas, sendo que a fundamentação utirizará como

balizas as manifestações da consultoria Geral (parecer n. 109/2010) e do Ministério público

junto ao Tribunal de Contas/SC (parecer n. 2490/2010):
Ruu:urrré. 1101 centro-Ctp788r0-0üO-Jdciâ,à/MT-tone:(661J461 ,,350-Fa\.(66)3461.7J73.Sire
www-cam.rràlaciâra.mt.gov.br
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PARECER TURÍDtC O O4O / 207s.

PRoJETo DE LEI N9 014/2019, DISPÕE soBE A AUToRIzAçÃo DE

DoAçÂo coM ENcARGos DE BEM tMóvEL MUNtclpAL PARA a
tNDúsTRtA E coMÉRcto DE cHApÉus KARANDA LTDA E DÁ ourRAs
PRovtDÊNctAs.
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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)

"(...)

6.í. Conhecer da Consulta íormulada pelo Sr. Josê Antônio Lessa, presidente da Càmara

l,,lunicipal de llhota, acerca da viabilidade e as condições para doação de imóvel público para

pessoa jurid ca de direito privado, consideÍando que preenchidos os requisitos e íormalidades

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

(Resoluçào n. TC-o6/2001), ê, 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.9.666,

de 1993, que a condiciona ao atendlmento dos requisltos relativos à autorização legislatjva

especiilca, prévla avaliação, justificado interesse público e licitação na rnodalidade de

concorÍência pública, com as excêções legalmente deÍinidas.

6.3. E admissivel a dispensa de licitação para Íns de doação de imóvel público paía particulares,

à visia de justifcado interesse público aíerido na situação concreta, além de autorização

legislativa específica e prévia avaliaçã0, considerando [,4edida Liminar concedidâ pelo STF nos

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

Federal n. 8.666, de 1993, para Estados e Municipios,

6.3.r. E recomendável que a doaçã0, nessa hipôtese, seja outorgada com encargo, visando

asseguÍar a reincoÍpoÍação do imóvel ao patrimônio público se nâo íorem cumpÍidas as

finalidades e condições estabelecidas.

6.4. Determinar a rêmessa ao Consulenle, para conhecimento, de cópia dos prejulgados 25O,

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

preferencialmente, a Íorma de concessão de dlreito Íeâl de uso em lugar da doação, no que se

refere à alienaçâo de bens imóveis públicos.

6.5. Alertar o Consulente, que no curso dos exercicios em quê são realizadas elêiçôês para

cargos eletivos, são vêdadas quaisquer doaçôes de bens, valores ou benefícios pelo poder

Públim, com as exceçôes expressas (Lei Federal n, 9.504, de 1997, art. 73, s 10, com a redação

incluida pela Lei n. 1 1.300, de 2006).

6.6. Dar ciência desta Decisáo, do Relatório e Volo do Relator, bem como do parecer n. COG-

109/2010 que a íundamentâm, à Câmara [/unicipal de llhota.

6,7, Determ nar 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.

'ütRua Jurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 -JaciaÍa/MÍ - Fone: (66)3461-7350 - Faxr {66)3461-7373 - Sire:
www.câmaÍa jaciarâ.mt. gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuRnn MUNrctpAL 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; âutorização lega I específica;

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

ne 8.666/1993.

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

existência de lnteresse público exaustivamente justificado, autorizaÉo legislativa, avaliaçâo e

licitação, na modalidade concorÍência, sendo êsta dispensada quando os fins e a utilização têm

interesse social, Não poderá, pois, ser realizada em proveito pessoal ou padicular, estando

sempre condicionada à satisfação do interesse público que a justiíicou.

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

artigo 17 da Lei Federal nq 8.666/1993, 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 legalmente 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 se.ja com encargos, devendo ser observado

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

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

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

Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 -Jâciâra/MÍ - Fonê: (66)3461-7350 - tax: (66)3461-7373 - Site
www-camaíajaciara.mt. gov.br
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Reconhece, a par disso, que a doação se realize segundo os efeitos da

liminar concedida nos autos da ADI ns 927-3/R5.
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunnn MUNrctpAL DE JAcIARA

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

Art. 17. A alienaçâo de bens da Administraçâo pública, subordinada à existência de interesse

público devidamentê justiflcado, será precedida dê avaliação e obedecerá às seguintes normas:

l-quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e

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

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

seguintes casos:

()
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de

qualquer esíera de govemo, ressalvado o disposto nas alineas í, h e i; lRedação dada pela

Lein'11.952, de 2009)

(.)

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

justiíicaram a sua doação, reverterão ao patÍimônio da pessoâ juridica doadora, vedada a sua

alienaçâo pelo benef ciário,

(...)

§ 4" A doação com encargo será Iicitada e de seu instrumento constarão, obngatoriamente os

encargos, 0 prazo de sêu cumpdmento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do alo,

sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

§ 5s Na hipótese do parágraío anterior, caso o donalário necessite oíerecer o imóvel ern garantia

de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações seÍão garantidas por hipoteca em

segundo grau em favor do doador.

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

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 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

8.566/93).

h\
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂnnana MUNtcrpAL DE JAcIARA

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

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.

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 interesso estatal a construção dê um certo ediíicio êm determinada áÍea poderá

surgir como solução pÍomover uma doação de imóvel com encaÍgo para o donatário promoveÍ a

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

de inÍringência do princÍpio da isonomia, Em outras hipóteses, porém, o encargo assumrrà

relevância de outÍa natureza. A doação poderá ter em vista a situaÉo do donatário ou sua

atividade de interesse social, Nesse caso, não caberá a licitação. Assim, por exemplo, uma

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

0 instrumento de doação deverá deílnir o encargo, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de

reversão para o pakimônio público do bem doado em cêso de descumprimento. A regra aplica-

se tanto aos casos de dispensa de licitação como aqueles em que a licitaÇão ocorreí."

(Comentários à Lei de Lic tações e Conkatos AdministraUvos, Editora Dialética, $ Ediçã0. 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.

Art. 19.0s bens imóveis do l\.4unicípio, com exceção da área existente no local denominado

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

Municipal. (Redação dada pela Ern€nda à Lêi orgânica no 04/'1995)

Parágraro único, Caso o beneÍiciário não seja pessoa jurldica de direito público intemo dê

entidade competente de sua Administração Pública lndireta, deverão constar de Lei Autorizaüva,

1üttRua Jurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jaciaía/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fêx: (66)3461-7373 - Site
www.câmârajêciara.mt.gov,br
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

0s encargos que âssegurem o atendirnento dos objetivos de doação ou da utilização, bem como

os respectivos prazos de seus cumpÍimentos. (Redação dada pela Ernenda à Lei Orgânica no

04/1995)

Art. 20. A alienaçã0, a titulo oneÍoso, de bens imóveis, do Municipio dependerá da autorizaçâo

prévia da Câmara l,4unicipal e será pÍecedida de licitação pública, dispensada esta quando o

adquiÍente íor uma das pessoas reíeridas no artigo anteÍior,

Art. 21.0 Município poderá realizar obras, seÍviços e atividades de interesse comum, mediante

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

com os Estados ou a Uniâo, ulilizando-se dos Ínêios e instrumentos adequados a sua execuçâo.

Aí. 22.0s bens imóveis do dominio municipal conÍorme sua destinação, sâo dê uso comum do

povo, de uso especial ou dominicais.

Nesse sentido, em nível infraco nstitu cio na l, as alienações de bens

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

actma.

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 devidamente motivada, sendo que o instrumento contratual deverá conter:

- Encargos;

- Prazo de seu cumprimento;

- Cláusula de reversão.

reve rsa o

Rua lur!cê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 -tâciârâ/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fâx: (66)3461-7373 - Site
www.camarâjaciaÍa.mt.gov.br
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Conforme se verifica do Projeto de Lei, em seu artigo 4s há cléusula de
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂruRRn MUNtctpAL DE JAcIARA

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

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

existir previsão na alínea o do artigo 3s 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 se da lei Municipal ns 1.066/2007, o qual

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

Art.5"Após o deÍerimento, pelo Poder Execuiivo, do pedido da parte interessada em instalar

indústria no distrito, esta terá o prazo máximo de 03 (três) meses para promoveÍ o iniclo das obras,

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

íuncionamento das atividades dar-se-á de acordo com o cronograma de construção aprovado pela

Secretaria l\.4unicipal de Desenvolümento Econômico, com parecer do Departamenlo de

engenharia do [.1unicÍpio.

No que se refere aos encargos, estão descritos nas alíneas b e c do artigo
20

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

orazo, se verifica possÍvel ser a licitação dispensada.

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

8.666 / t993,sendo eles:

- lnteresse público devidamente justificado;

- Precedido de avaliação;

- Autorização legislativa.

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

pode ser simplesmente efetuado por decreto do poder Executivo.

tü(
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BSTADO DE MATO GROSSO
cÂvlnnn MUNlcrpAL DE JAcIARA

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

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

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

Assim, necessário acostar ao presente Proieto de Lei a ava liacão prevra

da área a ser doada, sob oena de afronta à lei de licitacões e contratos.

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 no

L.066/2007).

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 n" 18.065-3/2008

lnteressada: Prefeitura Municipal de Diamantino

Relator: ConselheiÍo José Cados Novelli

0 TRIBUNAL DE CONTAS D0 ESTADO DE IUATO GROSSO, nos tennos do aÍtigo 10, inciso

XVII, da Lei Complementar no 269/2009 (Lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso) e do artigo 81, inciso lV, da Resolução n" 14/2007 (Regimento Intemo do Tribunal de

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

Conselheiro Relator que acolheu a sugestão do Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique

Lima ê contrariando o Parecer Oral do Ministério público emitído êm Sessão plenária, com

íundamentação nos adigos 48 e 49 da Lei Complementar n" 26gl2}Ot, em, pÍeliminarmenle,

conhecer da presente consulta e, no mérito, responder ao mnsulente que: í -Ado o de bem

le a0 se íor autori a m iflca

interesse público devidamente iustificado: d) oré via avaliaÇão do imóvel: e) disoensada a licitacão.

nas hiútes€s Drevistas em lei, indusive paÍa as alienações gÍatuitas no âmbito de pogramas

habitâcionais ou d6 regularizaçâo íundiária de interesse social (art. 17, inciso l, alíneas'b", " fl e

'h', da Lei n" 8.666€3); 2 - 0s Estados, Municipios e o Oistrito Federat poderão doar bens

públicos a pessoa juridica de düeito privado, êm razão dos eíeitos da liminar concedida pelo

RJJ JJíu(ê. ll0l Cenrro p /8820 0 )0. J,cid.À/Ml to,... 166)t46t ,'350 ta,r: ro6)3461 7Jl3 S,re thll
www càrràr.rj,lcrrÍà.mt gov.br 'l
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂnnana MUNtctpAL DE JAcTARA

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

Supremo Íribunal Federal na ADI n" 927. Todavia, a doação deveÍá sempre atender âo interesse

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

igualdade, da moralidade e da impessoalidade (arts. S", caput, e 37, caput, ambos da Constituição

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

ano eleitoral ('1" de janeiro a 31 de dezembro), salvo nos casos de calamidade pública, estado de

emergência ou inseridos em pÍogramas sociais autorizados em lei e já em execuçáo orçamêntária

no exercicio anterior (art. 73, parágralo 10, da Lei no 9.504/1997). Rerneta-se ao consutente

Íotocópia do Parecer de ís. 5/20-Tc, bem como do inteiro teor do rêlatório e voto do conserheiro

Relator. Apôs as anotaçôes de praxe arquivê.se os autos, nos termos da lnstrução Normativa no

01/2000 deste Tribunal de contas. participaram do jurgamento os senhores conserheiros varter

Albano, Alencar Soares, Humberto Bosaipo e WaldirJúlio Teis.'(Griro nosso)

lt - 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 informado o tor de

contabilidade. no oue diz resoe ito ao oreco mado na lia cão a, ta oue a doacão

oderá usar alte s nos os contá e no balan atrimoní

Ve.ja ainda que o artigo 1e do projeto de Lei autoriza a doação de uma

área de 5.053,77 m'zlocalizada na quadra 112, na Rua rtatinga, matriculado sob o ns 20.547, fls.

247, do Livto 2, do Cartório de Registro de lmóveis de Jaciara/Mf .

I Disponívelem: http://www,controladoria.mt.gov.br/-/doacao-de-ben5-imoveis-e-bens-moveis-pela-
administracao-publica. Acesso em: 2O/03/2018.
Ru'rlLr,e it0r-cenro cEp 7882o.0ü0 Jdriàrd/MT. ronp {66)i461-/rs0 Fdx (66)i46I-7r73 - srte:
www.c.rnràrajJctara mt.gov br

I

Assim, deve ser mencionado ao menos na Escritura pública de Doacão, a

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

desmembramento.

q



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂunne MUNtctpAt DE JAcIARA

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

por fim, no que se refere ao artigo 5e do projeto de Lei, há menção a

autorização expressa de ambos os poderes para que a empresa beneficiada posa 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.

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 ju ris prudencia l, ve.iamos:

ADMINtsÍRATtvo DoAÇÃo cou ENcARGo tMóvEL DAoo EM GARANTTA

HtpoTEcÁRtA. vEDAÇÂo ExpREssA oE TRANSFERÊNCh A TERcEtRos . NUL|DAoE .

RECURSO lMPRoVloo. A Lei n. 8.666/93, no art. í7, s 5", admite que o imóvel doado corn

encargo seja oferecido em garantia de Ínanciamento, Íicando a cláusula de reversão e as demais

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

Íidi ved a terce títu

inclusive em qarantia de finan ciamento, porQue não está obriqado a incluir no instrum ento de

doacão a faculdade orevista na Lei de Licitacôes. lsso ooroue, Íeíerida faculdade leqal pode

possibilitaÍ a prática de fiaudes con o enle oúblico doador. viabilizando âo donatá a oblencão

de emoréstimos suooslamen te dêstinados à implementâcão ou à melhoria das atividedês da

emoresa, mas desviados Dara outras Ínalidades escusas. do o donatário de r a divida

esoontan nte, e íazendo com que o bem doado a oenhorado e lêv a leilão (TJSC

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

CONCTUSÃO

h\

10

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

ne 8.665/1993, "caso o donotário necessite oferecer o imóvel em garontia de financiomento, o

cláusulo de reversão e demois obrigoções serão gorontidos por hipoteco em segundo grou em

fovor do doador".

Rua Juíucê, 1301- Centro- CEp 78820-OOO -Jaciãrâ/MT- Fonê: (66)3461-7350_ fâx: (66)3461_7373 _ Site:
www.càmêíajaciara.mt.gov.br



BSTADO DE MATO GROSSO
cÂunna MUNrcrpAL DE JAcIARA

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

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 ao mérito, a procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão som so da fu nção legislativa, verificar a

viabilidade ou não para a

e regimentais vigentes.

consiste e

providênci

nao

opinar e d

as formalidades legais

recer jurídico

rminada

be opinar

s sao

m,

u

m

lde 19

Rua luíucé , 1301 - Centío - CEP 78820-000 - râciàra/MÍ - Fone: (66)3461,73S0 - tax: (66)3461-7373 _Site
www,câmãràjaciâra.mt,gov.br
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É o parecer.

tn§o\üolu
MICHEL i(APTIs
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

.nN<reríNDÔ r'ra NÔvÀ d§ÍôarÂ

INSTRUMENTO LEGAL: Portaria Ne 082 de 02 de Março de 2018,

DESCRTçÃO DO IMóVEL: Lotes 07 a 25 da Quadra 112, da planta do loteamento urbano da
cidade de Jaciara, situados na Rua lrahés, com a Rua ltatinga s/ne, no Bairro Santa Luzia.

OBJETO: Avaliação para fins de doação parcial.

Considerando os termos do Memorando Circular ne O35/20I9,
a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, solicita desta
comissão a avaliação dos imóveis acima descritos com a finalidade de doação.

O processo chegou a esta comissâo contendo mapa e memorial
descritivo da localização do imóvel e cópia da matrícula atualizada conforme segue anexo.

O Município de Jaciara fez Requerimento Extrajudicial de
Usucapião de parte da quadra 112 do loteamento urbano, sendo l9(dezenove) lotes do ne 07
ao 25 da referida quadra, totalizando uma área de 7.697,88 m'2(sete mil, seiscentos e noventa
e sete metros e oitenta e oíto centímetros quadrados) por exercer de fato a posse deste
imóvel, desde 2003, sem nenhuma contestação.

Foi apÍesentado a esta Comissão posteriormente, ATA NOTARIAL
para fins de usucapião expedida pelo Cartório do 2s OfÍcio de Jaciara - MT, conforme Livro 01

- NA, folhas 131 a 135 e também a Matrícula ne Rl20.547 parte da quadra 112 do loteamento
urbano de Jaciara lavrada em 07 /02/2019 conforme Livro ne 2, folha 247 do Cartório do 1'
Ofício de Registro de lmóveis de Jaciara - MT.

A manifestação desta comissão de avaliação, destina-se a

complementar o Projeto de Lei ne 14 de 13 de Março de 2019 de autoria do Poder Executivo
Municipal de Jaciara, onde solicita autorização Legislativa de doação com encargos e outras
obrigações descritas no projeto, de uma área de 5.063,77 m'!(cinco mil sessenta e três metros
e setenta e sete centímetros quadrados) à Empresa lndústria e Comércio de Chapéus Karandá
Ltda - CNPJ: 33.378.439/0001-01 com a finalidade da instalação da empresa no Município de
Jaciara.

Em levantamento realizado junto ao Setor de Tributação,
constatamos a existência de débitos ajuizados em nome da Companhia paulista de
Fertilizantes inscrita no CNPJ - 61.087.912/OO55-20, Cadastro tmobiliário ns 00591j., da quadra
112, lotes 07 ao 25, Matrícula anterior R/4.006 do RGI de Jaciara, conforme extrato por
contribuinte que segue anexo, no valor atualizado ate a presente data de RS 97.158,9
(noventa e sete mil cento e cinquenta e oito reâis e noventa e oito centavos).

wYvw.raclaía.mt.9ov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
aô^rr^ - rã.iiri-MÍ ll 100.r/r-^^^
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LAUDO DE AVAUACÃO DE IMÓVEL - 0612019



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JAC]ARA
GABINETE DO PREFEITO

.ôNqraLr !ôô rMÂ NôvÁ {rsrôrrÀ

Esta Comissão de Avaliação, solicitou ao Setor de Tributação e a

Procuradoria Jurídica do Município as providências da baixa dos débitos existentes no

respectivo cadastro, para fins de cancelamento na dívida ativa, escrita no Balanço Patrimonial,

uma vez que o imóvel passa a incorporar o Patrimônio do Município.

Estes membros reuniram-se para emitir parecer a cerca da

avaliação de parte do imóvel acima descrito, ou seja, de área de 5.063,77 m2 (cinco mil

sessenta e três metros e setenta e sete centímetros quadrados) destinados à doação,

atribuindo ao mesmo o valor total de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

É o relatório.

Jaciara (MT) 28 de Abril de 2019.

De acordo.
r,ll ^- 

(

Vr*,., , l{^"^.r. s{Â
|\A\-DE ALMêlpÀ srLVA - MEMBRO

AMARILDO TICIANEL _

AG EMBRO

AO SENHOR CÉLIO CAETANO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ROCHA

JACIARArÊrI*T

Continuacão do taudo de Âvaliâcão de lmóvêl - 06/2019

coNcLUsÃo

www.lâclârâ.mt.9ov.b,
(66) 346r-7900
Av. Antônio Fêíeira Sobrinho, 1.075
a^-|,^, r-.i-,--MT /1 100't^-/ll\^
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inscrito no CNPJ sob n. 03.347.,l35/0001-16,

Pa

SAIBAM todos quanto esta escritura virem que, aos vinte (20) dias do mês de

Dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta cidade e Comarca de Jaciara,

Estado do Mato Grosso, nesta Serventia, compareceu o SOLICITANTE:
MUNICIPIO DE .IACI ARA.
estabelecido na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n. 1075, centro, nesta

cidade, neste ato representado pelo Preleito Municipal ABDULJABAR
GALVIN MOHAMMAD, filho de Nimer Yasin Mohammad e de Maria Helena
Mohammad, nascido em I 8/06/ I 974, natural de Cáceres-MT, brasileiro,
solteiro, odontólogo, inscrito no CPF sob n. 420.058.681-91, portador da cédula
de identidade RG n. 05828392 expedida pela SSP/MT, residente e domiciliado
na Rua Guaiçara, n. 822, Bairro São Sebastião, nesta cidade, empossado em lo
de janeiro de 2017 nas dependências da Câmara Municipal de Jaciara-MT,
localizada na Rua Jurucê, n. 1301, nos termos do artigo 5', inciso IV do
Regimento Interno e artigo 39, alínea "a" da Lei Orgânica MtLnicipal, perante os

Vereadores, sob a Presidência do Vereador Leomar Rodrigues de Souza,
conforme Termo de Posse n. 1212017 , emitido em data de 0 1/01/20 1 7 e

devidamente assinado por Leomar Rodrigues de Souza - Presidente da Câmara e

Abduljabar Galvin Mohammad - Prefeito Municipal; e como ADVOGADO:
DELCIO BARBOSA SILVA , lltho de Delcio Silva e de Maria Wilma Barbosa
Silva, nascido em 0710611982, nalural de Presidente Prudente-SP, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito na OABiMT n. 14.364, inscrito no CPF sob o n.

226.123.538-01, portador da cedula de identidade RG n. 32.504.580-X expedida
pela SSP/SP. com escritório proÍissional situado na Âv. Coroados, n.348,
Centro, nesta cidade. Os presentes identificados documentalmente por mim, Tabelião, de

cuja idenüdade e capacidade juridica para o ato dou fe. - I - DA SOLICITAÇÃO: Então,
pcto Solicitante retro qualiÍicado, através de scu Advogado retro referido, foi
requerido que eu lavrasse a presente ATA NOTARIAL, com o intuito de âtestar a

exteriorizâção da posse que exerce e vem exercendo num imóvel urbano constifuido
pela OUADRA N. 112 íCENTO E DOZE), situada nesta cidade e Comarca de Jaciara,
Estado dc Mato Grosso, medindo 7,691,88m2 (sete mil, seiscentos e [oventa e sete

metros e oitcntâ e oito centímetros quadrados), de frente para a BR 364, Bairro Santa

Luzia, situado nesta Cidade de Jaciara-MT, que adiante se encontra descrito,

q.'/ , ?.4""6

Ruo Guoicurus,99O - Centro - Jociora / MT - CEP: 7882O-OOO
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i
pretendendo o reconhecimento extrajudicial de USUCAPIAO EXTRAORDINARIO'

'' nos termos do disposto no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro, eis que alirma
exercer â posse do imóvel referido desde o mês de Outubro do ano de 2003' em face de

sucessão possessóriâ, de forma ininterrupta, livre de oposição e independentemente de
justo títuto e boa fé. - II - CONSTATAÇÕES: 1) O Solicitante, através de seu advogado

reuo qualificado, afirma que se encontra na posse do imóvel referido desde o mês de

Outubro do ano de 2003, de forma mansa, pacifica, justa e exclusiva, sem qualquer

oposição, intemrpção, consúangimento. irnpugnação, contestação, turbação ou moléstia,

com "animus domini" do imóvel adiante descrito, tendo apresentado, para coÍrobomÍ suns

afirmações, a Planta Planimétrica e memorial descritivo do terreno, atestando as suas

caracterísúcas e confrontações: OUADRA N. ll2 íCENTO E DOZD, da planta do
loteamento desta cidade e Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso. com as seguintes

medidas e confrontações: medindo l6l,2l meros de ftente para a BR 364;95,00 metros de

um lado para a Rua Irahés; 124,00 metros de outro lado para a Rua Itatingal totalizando uma
árca de 7,697.88n1'1 (sctc mil, seisccntos e novcnta c sete metros e oitentâ e oito
centímetros ouadrados); Imóvel descrito conforme Mapa e Memorial descritivo
elaborados por Amarildo Ticianel - Engenheiro Civil - CREA/IVIT 5.530 em data de
27 /03D017, ART n. 3046914 devidamente quitada em 23110120181,2) O solicitante.
apresentou, ainda, os segúntes documentos, a fim de corroborar suas alegações e comprovâr
o tempo de posse do imóvel: 2.1) Certidão da Matrícula sob n. 4.006, livro n. 2-N, à fl.
n. 106, da Serventia do Registro de Imóveis de Jaciara - MT - PARTES DA
QUADRA 112, tendo como adquirente COMPANHIA PAULISTA DE
FERTILIZANTES; 2.2) Ficha de Cadastro Imobilirírio e Certidões de Valores Venais do
imóvel usucapiendo de R$ 100.455,24 (cem mil, quâtrocentos e cinquenta e cinco rcais
e vinte e quatro centavos), referente(s) aos Cadastros ns- 007336, 007325, 007340, 007352,
007351, 007350, 007349, 007348, 00734'1,007324, 007323,007322, 007321, 007346,
007:i41, 007345, 007344, 00'1343, 007342, em nome de Cia Paulista de Fertilizantes.
emitidas pela Prefeitrua Municipal de Jaciara-MT; 2.3) Oficio n. 0022018/CPATRI -
datado de 30 de Julho dc 2018 - Assinado por Edson Tavares da Silva - Coordenador de

Patrimônio - Informando que a coordenação de Palrirnônio deste município vem declarar ao

D. Procurador que a Quadra ll2 da érea urbana desta cidade, já constava em seus registros,
quando do levantamento Íisico para fins de Inventií,rio Físico Financeiro desta
municipalidade no ano de 2010, e ainda que esta área já estava de posse do Município de

Jaciara há alguns anos e que passa por manuntenção de limpeza e demais cuidados às

expensas dos colies públicos rnruricipais: 2.4) Cópia da Ação de Execução Fiscal movida
pelo Municipio de Jaciara contra Cia. Paulista de Fertilizantes, sob n. ll98-
65.2000.811.0010 - 7255, onde cosnta Certidão do Oficial de Justiça José Audeniro Feitosa,

en dala de 2210A2001, certi5cando quc "deixou de proceder à citação da executada Cia
Paulista de Fertilizantes de todo conteúdo do mandado, por não encontrar seu
representantc legal, nâo obtendo nenhuma informação sobre o paradeiro do mesmo,
trata-se de pessoa desconhecida nesta cidadc"(...); 3) às dezesseis horas e cinqüenta
minutos (l6h50min) do dia 131122018 compareci ao local indicado do imóvel
usucapiendo, na Quadra l12 do loteamento urbano desta Cidade, onde constatei se

trâtar efetivâmente da quadra intcira que está sendo objeto da presente constatação;
3,1) não vcrifiquci cxistência de ediíicações, apenas plâcas de publicidade no local;3.2)
o imóvel situa-se de frente para a BR-364, fazendo confrontações com a Rua Irahes e

t!§ #::y
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Imagem do imrivel obtida na BR-364:
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Rua ltatinga, divisando assim com vias de circulação, de forma que não possui
confrontantes; 3.3) encontrei o Sr. Nilso João Giacomelli, sócio proprietário da
empresa MULTIPLUS, situada no entroncâmento da Rua lrahes com a Rua Itatinga,
sendo que o questionei sc sabia quem era o proprietário ou possuidor daquela quadra
inteira, vizinha à sua empresa (separada apenas pela Rua Irahés), tendo ele me
afirmado que já existiu edificação no local há anos atrás, porém hoje quem limpa e
cuida do imóvel é a prefeitura de.Iaciara, sendo que muitas vezes deixam material ali
da prcfeitura e também guardam máquinas da municipalidade ali naquele imóvel,
desconhecendo ele a existência de algum liígio envolvendo a posse ou propriedade do
imóvel; 4) seguem imagens do imóvel:
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t
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Imagem
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interna do imóvcl sentido Leste, demonstrando náo haver edi{icações e

ando a existência de placas de publicidade no local:

,.\ Jr

I
í

***É

Imagem da quadra 112 de frente para a Rua Irahés, sem pavimentaçâo:
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Imagem intcrna do imóvcl no sentido Sul - BR-364:
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avimentada) e o imóvel sob este ângulo:

I

em da lateral do imóvel para a Rua Itatin IT
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Imagem do imóvel obtida da empresa Multiplus, mostrando a Rua Irahés (não

I

ÉEÍà
I

r



ó

0.

\0
\

LIVRO O1 .AN

Imagenr rla localização do imóvel, extraída do google earth, via internet:
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5) Pelo Solicitante, através de seu representante, foi declarado, sob pena de

responsâbilidade civil e penal, clue inexistem contra si ações reais ou pessoais

reipersecutórias que possam afetar a sua posse, bem como não há ônus relativos
ao imóvel "usucapiendo";6) O Solicitante, através de seu representante, atribui
ao imóvel "usucapiendo" o valor de R$ 175.000 .00 íouatrocentos e ta e cinco

mil reais).7) Alénr dos documentos retro mencionados, o Solicitante apresentou,
ainda: 7.1) Certidão n. 4175218, emitida pelo 'lribtrnal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, onde certifica que revendo os registros de distribuições de ações

civeis de EXECUÇÃO CIVIL e criminais do I 
o Grau de Jurisdição, no período

de 5 anos, Comarca de Jaciara, NÃO CONSTAM ações em DESFAVOR de

COMPANHIA PAULISTA DE FERTILIZANTES, portador do CNPJ
61.087.91210001-37, aÍé a data de 3011112018, emitida em data de 30/l l/2018,
às l7:0th; 7.2) Certidão de Distribuição - Segundo Grau - Ações e Execuções
Cíveis n. 4025399, emitida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, NADA
CONSTA contra CIA PAULISTA DE FERTILIZANTES, portador do CNPJ n.

61.087.91210001-37, até a data de 0611212018 às 20:50:12, emitida em data de

0711212018;7.3) Certidão de Distribuição Estadual - Ações e Execuções Cíveis,

. TABETIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE PESSOAS JURíDICAS

Bel. Mqrcelo Fqriqs Moch'odo - Tqbeliôo e Oficiol de Registro

I
óRro

I

Rua Gvoicvrvs,99O - Centro - Jocioro / MT - CEP:78820-000
Fone/Fox: (66) 3461 -5499 / 3461'4499 - websíte: Íobelionolojocioro. com. b
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§ Criminais e Fiscais n. 162259, emitida pelo Poder Judiciário/Justiça Federal -
. Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, certificando que revendo os registros
de distribuição de 25 de abril de 1967 ate a presente data, que contra

' COMPANHIA PAULISTA DE FERTILIZANTES CNPJ: 61.087.912/0001'37,
i

' NADA CONSTA na Justiça Federal de l" Instância, Seção Judiciária de Mato
Grosso, emitida em data de 27111/2018, às 16:50h e válida por 60 (sessenta)
dias. 7.4) Certidão de Distribuição para Fins Gerais Cíveis n. 166717, emitida
pelo Poder Judi ciário/Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Mato
Crosso Estadual, certificando que NADA CONSTA contra COMPANHIA
PAULISTA DE FERTILIZANTES CNPJ: 61.087.912/0001-37, emitida em data
de 07112/2018 às l4:03 (hora e data de Brasília); 7.5) Certidão n. 24755,
emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso- Comarca de Jaciara -

Cartório Distribuidor, consultando o banco de dados de Distribuições verificou-
se NADA CONSTAR figurando como AUTOR MUNICIPIO DE JACIARA,
CNPJ N. 03.347.135/0001-16 referentes a ações em tramitação entre o

Município de Jaciara, e a empresa Companhia Paulista de Fertilizantes,
portadora do CNPJ n. 61.087.91210001-37, emitida em data de 17/1212018;' 7,6)
Certidão de Distribuição - Segundo Grau - Ações e Execuções Cíveis n.
4025403, emitida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, NADA CONSTA
contra PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, portador do CNPJ n.
03.347.135/0001-16, até a data de 06/'12/2018 às 20:50:12, emitida em data de
07/12/2018;,7.7) Certidão de Distribuição Estadual - Ações e Execuções Cíveis,
Criminais e Fiscais n. 168305, emitida pelo Poder Judiciário/Justiça Federal -
Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, certificando que revendo os registros
de distribuição de 25 de abril de 1967 ate a presente data, que contra
MUNICIPIO DE JACIARA-MT CNPJ: 03.347.135/0001-16, constam os
seguintes processos na Justiça Federal de l' Instância, Subseção Judiciária de
Rondonópolis:
8230-7 6.2013.4.01 .3 600 2' Yara - Ação Ord/Serviço Pub - Terranorte
Engenhanria e Servicos Ltda

5802-39.2004.4.01 .3 600 3" Vara - Reinte/Manut Posse - Companhia Nacional
de Abastecimento CONAB

6489-06.2010.4.01.3600 4" Vara Exec Diversa/Titulo Judicial - Fundacao
Nacional de Saude - FUNASA/I\47

5774-66.2007 .4.01 .3600 4" Vara - Exec Fiscal/Outras Fundacao Nacional de
Saude - FUNASA/MT

4i93-02.2016.4.01 .3602 I 
o Vara - Desapropriação - Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes - DNIT

4140-24.2010.4.01 .3602 lâ Vara Ação Ordin/OutÍas Joaquina Maria Brito -
Lustosa

:z!|íCQCj"jhí.!!at
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1607 -24.2012.4.01.3602 l'
Queiroz

Vara Ação Ordin/Outras Waldelv Murila de i

5310-26.2013 .4.01.3602 l' Vara Ação Ordin/Outras - Maria Rosina de Menezes

Martins

5776-36,2007.4.01.3600 4n Vara Exec Fical/Outras Fundação Nacional de Saude

- Funsa/MT; emitida em data de 1lll2l20l8, às l5:52h e válida por 60

(sessenta) dias; 7.7) Certidão de Distribuição para Firrs Gerais - Processos

Originários Civeis e Criminais n. 2886554, emitida pelo Poder Judiciário -

Tribunal Regional Federal da lu Região - NADA CONSTA contra Municipio de

Jaciara nem contra o CNPJ n. 03.347.135/0001-16, emitida em ll/12i2018' às

16:54; 7.8) Certifico que foi consultada a base rle dados da Central Nacional
de I ndispon ib ilidade de Bens - CNIB, nos termos do Provimento n.

)gl2Ol4 do CNJ, no endereço eletrônico w"vw. indi sponi bilidade. orq.br.

com relação ao CNPJ do Solicitante e do Proprietário do Imóvel usacapiendo,

tendo como resultado do Relatório de Indisponibilidade: "Nenhum resultado
encontrado parâ o filtro selecionado"; gerado os códigos (rash) sob ns.

af30.61ee. ceaf.5cd6.b 1ab. e31 1 .t57 0.fl cc.b268.af36 e

3 cf2.b689.c932.ad 1c.c2a7. b 18 b.8ce2,1722.f3e8' c8 ec, em data de 20i12/2018;
?.9) Requerimento para lavratura de Ata Notarial com protocolo datado de

2lllll20l8, devidamente assinado pelo Advogado Dólcio Barbosa Silva
OAB/MT 14364. - III - Certifico que de acordo com o afiigo 5o, § 3o, do Provirnento n.

65, de 1411212017, cientifiquei ao Solicitante que a presente Àta Notarial não tem valor

como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para a instrugão de

requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o Oficial de Registro de

Imóveis desta Comarca. - IV - NADA MAIS havendo, lâlro a presente ata, paÍa os efeitos

do ar1. 384 do Código de Processo Civil Brasileiro, do artigo 216-4, inciso I, da Lei n.

6.015/73. bem conro do artigo 4o, inc. I, e do ar1. 5o do Provimento n.6512017 do CNJ, e de

acordo com a conpetência exclusiva que me confere a Lei n. 8.935, de 18/l 1/1994, através

do artigo 6". inciso III, e artigo 7", inciso lll. Ao final, esta ata lbi da em voz alta, achada

conforme e assinada pelo solicitante e por mim. A pedido, E Marcelo Farias

Machado, Tabelião, lavrei a presente Ata, li e encerro a pre te ATA, colhendo as

CERTIFICO QUEassinaturas do solicitante e do Advogado. Dou fé e asslno.

ASSINARAM: Bel- Marcelo Farias Machado, Tabelião; Abduljabar Ga

11--rt.. 1)J
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Mohammad (Em representação ao Solicitante Municipio e Jaciara); Délcio
Barbosa Silva. Trasladada em seguida, dou fé Eu, Tabelião, a
lavrei, subscrevo e assino em público e raso:

Em testemunho da verdade.

7z/t/,'L
MARCELO FARIAS MACHADO

TABELIÀO

cARTcn[3 Do 'r. oFícto DE JACIARA - MT
tzÂBEL CR:SnltÂ \./i.;.Í{:.p a. JÀJÀ{ NO6UEIRÀ
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TATRICULA N.'
if,fxrrtr! . PARTE DA QUADRA I l2

LOTEAMENTO URBANO DD JACIATLÀ.MT

07.02.20t 9
DATA:

Porte da Quadra n. i 12, localizado na Rua Itatinga, da Planta do l.oteamento Urbauo desra

ciclade ds Jaciara-lvÍ'I, tnedindo I6l ,21m de frente para a BR-364; 95,00m de um lado, para
kua irairês; i 24,00rn <ie outro iario, para a Rr.ra liati;rga, peifazciido un:a á;ca dc 7 .697 ,99
m:. MÂTRICULA ANTERIOR: R/4.006, deste RGI dc Jaciara-lvll'. ADQUIRENTE:
r\íUNICIPIO DE JACIARA-MT - CNPJ n. 03.37.135/0001-16, situado na Avenida
r\ntonio Ferreira Sobrinho n. 1075, centro de Jaciara-MT. neste âto representado pelo

Prcfcito I!Íunicipal ABDULJABAR GALVIN MOHAIVIIvIAD, Íilho de Nimer Yasin
|"ioiiaiitii:ad c dc Nía;ia Hclena L,Íohitmnr.d, nascido e:n 1g/0611 q74, natrrral de Cáceres-

li4T, brasileiro, solteiro, odontólogo, iúscrito no CPF soti n. 420.058.681-91, portador da

cédula de ítlentidade RG u. 05828392 expedida pela SSPÀ.4'1, residente e domiciliado na

RLra Guaiçara, n. 822, Bairro Sáo Sebastião, Jaciara-MT, enpossado em lo de Janeiro de

2017 nas dependências da Câmara Municipal de Jaciata-M'|, localizatla na Rua Jurucê, n.

ll01- nos ternos do arÍioo 5o. inci.so IV do Resimento Interno e artigo 39, alínea "a" da Lei
Orgânica Municipal, pcrânte os Vereadores, sob a Presidência do Vcreador Leomar

Rodrigucs de Souza, conÍbnre Termo de Posse n. l2l2017, emitido em data de 0ll0l/2017
e devidamente assinado por Leomar Rodrigues de Souza - Presidente da Câmara e

Abduljabar Galr.in Mohamrnad - Pret'eito Municipal- ADVOGADO: DÉLCIO
BARBOSÀ SIL\74, filho de Delcio Silva e de Maria Wilma Barbosa Silva, nascido ent

O7108611982, natural de Presidente Prudente'SP, brasileiro, solteiro, advogado inscrlto na

OAB/MT n. 14.36:1. inscrito no CPF sob o n. 226.123.538-01, portaclor da cédula de

identirlarle I{C n. 32.504.580-X expedida pela SSP/SP, com escritório protissional situado

»r Ar,. Coroados, n. 348, Ccntro, Jaciara-MT. TITULO DE TRANSNIISSAO:
USUCAPIÃO. FOitIIÂ I)O TITULO, DATA E SERVENTUÁRIOI .AIúOS dO PCdidO

cie Registro de Reconhccimenlo de usucâpiÍlo Enraju<iiciai, n" 00i2i20i8, p,oiuçuiàdL, Éii'i

26t12/2018 sob n" 93.521, e nos ternlos da Ata Notarial, para fins de Usucapião

Exrrajudicial, das Notas do Segundo Serviço Notarial e Registral de Jaciara-MT, lavrada as

Ils. 131/l35verso, do livro n. 01-AN, em data de 20.'12.2018. VALOR ATRIBUIDO AO

JA(X

IMÓVEL: R§ 475.000,00. coNDIÇÕEs DO CONTR {TO: as legais.

4.259,8r. Seio BDV 97641.,...........'... 
()

Iloro Iumcn 1o: RS

'í,'4-.^.- *
Íicia'I,do Resistro

cÉRTIDÃO. Cerrifico e dou Íé que

esta fotocópia é reprodução í'iel da

ààiri.ri".lâ ne e'/20.517 livr'c2- \tll
e terá valor de c

Jaciara (MT),
eÍtidão de inteiro teoí e onus
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Levantamento Planimétrico para Demarcação de lmóvel Urbano

AS§UiJTCcovÉtllo MUxrc! r^( ôr

JACíARA

27 de Maíçô de 2017

UNICA

INDICADA
Áíea TolatMedira e oemaícâdà

Mato Grosso 7.697,88 m2Jaciara
FC\IES

1/1.000 Levantamento de Campo
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Levantamento Planimetrico para DemaÍcação de lmóvel Urbano
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"DrspóE soBRE A AUToRIzAÇÃo oe ooaçÃo

cou ENGARGos DE BEM truÓvel MUNIcIPAL

pARA A rruoúsrnte e couÉRcto oe cnapÉus

KARANDA LTDA - e oÁ outRls pRovtoÊuclas"

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

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:

xecutivo Municipal, AUTORIZADO realizar a doaÇáo de uma áreaFieãu{oder E

3,77 m'?, p qual

JACIARA

de 5.06 está inserida na parte da quadra 112' localizado na rua ltatinga, da

Pla eamento Urbano desta cidade de Jaciara-MT, perfazendo a área total de

7.697,g8 m2 , matriculado sob no. 20.547, Íls. 247, do Livro 2, perante o cartório do

Registro de lmóveis de Jaciara/MT, avaliado em R$ 0.000.00 ( trezentos mil reais)

conforme avaliaçáo anexa, para a seguinte empresa

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA - INSCRITA NO CNPJ

33.378.439/000í -0í.

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

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

art. 19 da Lei Orgânica do Município.

Página 1de 5
GOVÊl t{ O Mlrr{lc I r^t 0t

.tEEI8st
co niull{oo ul Àlrova rl§lôlr^

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N'í4 DE 13 DE MARçO DE 2Oí9

www.jaciara,mt'gov,br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7982A-OOO



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 30- A donatária obriga-se, como encaÍgo da doaçáo:

a) Utilizar o terreno doado para ampliar suas instalações, geraçáo de novos empregos

e a sua produÇão industrial, devendo iniciar a construçáo dentro do prazo de 6

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

conforme o cronograma constante do projeto aprovado pelo Município,.

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

doação no valor R$ 4.OOO,OO ( quatro mil reais), durante o período de 60 (

sessenta) meses , os quais serão distribuídos da seguinte forma:

í. R$ 2.OOO,OO ( dois mil reais) para a Associação Pestalozzi de Jaciara;

2. R$ 2.OOO,OO ( dois mil reais ) para o Abrigo Sombra da Acácia.

c) Desenvolver o projeto social junto a cadeia pública Municipal, conforme carta de

apresentaÇão, anexa ao projeto de Lei.

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

mediante Escritura Pública da qual constarão, obrigatoriamente, 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 autorização expressa do Poder Legislativo e Poder Executivo, poderá a

empresa beneficiada 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 manutenção do empreendimento ou âo desenvolvimento do complexo de SuaS

atividades industriais dentro do Município.

www.iaciara,mt.gov.br
(66) 3461-79O0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 

,].O75
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Art.4o -Na Escritura Pública de doação do imóvel constará obrigaloriamente cláusula em

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

de reversão automática do objeto doado ao patrimônio municipal, independentemente de

qualquer indenizaçáo.
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Art. 70. Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversáo e demais obrigações serão

garantidas por hipoteca de 20 grau em favor do doador, como determina o § 50 do art 17

da Lei no 8.666/93.

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

empresa, avaliação do bem imóvel, bem como projeto do empreendimento.

Art. 9o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 13 DE MARÇO DE 2019

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL

cÉLIo cAETANO DOS SANTOS

secrêtário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento EconÔmico e Turismo/ Portaria 0912018

www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 
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RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipâl de Administração e Finanças / PortaÍia no. 02/2018

Registrada e publicada dç conformidade com a Legislação vigente, com aÍixaçào nos lugarcs de costume, estabelecidos por

Lei Municipal. Data Supra.

ABDULJABAR GAIVIN MOHAMMAD
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MENSAGEM AO PROJETO OE LEI NOí4 DE 13 DE MARÇO DE 20í I

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" 14 DE I 3 DE MARÇO DE 20í I
O QUAL DISPÓE SOBRE A AUTORIZAÇÁO DE DOAÇÁO COM ENGARGOS DE BEI\'I

IMÓVEL MUNICIPAL PARA A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPÉUS KARANDA LTDA

- tNSCRITA NO CNPJ 33.378.439/0001-01.

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

instalação da empresa no Município de Jaciara, em razâo de atendimento à logistica para

produção da indústria, e ainda, pela disposiçâo geográfica'

Demaisdisso,emcontrâpartidaàdoaçáodaáreapleiteadaparaasinstalações,a

empresa se comprometeu em reâlizar durante o período de 60 meses a doação no importe

deR$4.ooo,o0,aqualSerádistribuídaentreaAssociaçáoPestalozzideJaciaraeao

Abrigo sombra da Acácia , bem como desenvolverá projeto social iunto a cadeia Pública

deJaciara,conformetrabalhojádesenvolvidonoMunicípiodeRioVerde/MS.
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coNsÍRU NDo uM^ NovÀ 8rsÍóPÁ

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

dêvidâ forma.

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL
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VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT.
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