
1144
,{EtrT,
{ffi&

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art.37 caput CF/88
Este documento fcra afixado

LÉI N". I.8{5 DE 24 DE SETEMBRO DE 20I8.

"DrspôE soBRE A AUToRIzAÇÃo Ao poDER

EXECUTIVO MUNICIPAL PÀRA CELEBRAR TERMO DE USO

or rrrequtxÁntos Do rrluxrclpro, PARA REALIZAR
INTRAESTRUTIRÁ NO COMERCIO LAVA JATO 364 _ DE

PRoPRIEDADE Do SENHoR SEBASTIÀo ADELIR
ALBUeUEReUE B »Á ournes pnovroÊtctas."

no mural da preíeitura
Municipal de Jaciara emJ\tov t2.D,tE

. ^ &ínrlêceÍá dêr ) t ,ro /)-otõ

a)

b)
c)

u"a C4XLJ

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

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

Art. 1". Fica o Poder Execurivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS

MÓVEIS, nos termos do aÍigo 23 da Lei Orgânica do Município, com o Senhor SEBASTTÃO ADELIR
ALBUQUERQUE, paÍa fins realizâção de infraestrulura no Comércio Lava Jato 364, área paÍicular, situado às margens

da rodovia BR 364, no KM 280, uma vez que, no local a um grande fluxo de caminhões e o desnível que ficou com a

duplicação da pista prejudica a entrada e saÍda do comércio.

AÍ.2" SeÍá autorizado o uso dos seguintes bens móveis, nos seguintes termos:

Pá cârr€gadeira;
Câminhão basculant€;

Moto niveladora.

§ 1". Ficará a encargo do Autorizado, o Sr. SEBASTIÃO ADELIR ALBUQUERQUE, o abastecimento dos veículos

para a finalidade do presente projeto.

Aú. 3'. Os veículos, objeto da autorização de que üata o "capuf'deste artigo, destina-se, exclusivamente para o uso do

AUTORIZADO, com a finalidade de realizar um serviço nivelamento da área destinada ao empreendimento.

Aú. 5". Os veículos objeto do Instrumento de Autorização de Uso a ser firmado, terão suas clâusulas regidas pelos

princÍpios do Direito Administrativo.

Art. 6". Findo o serviço a que o Termo de Autorização de Uso de bens móveis que faz referência e, não havendo

interesse das paíes em sua pÍorrogação, deverão os veículos serem restituidos à Municipalidade com o laudo de vistoria a

seÍ firmado entre as partes.

Art.?o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conEário
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Art.4o. A referida autorização de uso poderá ser plenamente revogada e os bens retomados pela municipalidade, em caso

de extrema emergência por parte deste Municlpio.
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 36 DE 16 DE JULHO DE 2OIE.

.óN§muNm uiÁ NovÀ H'sÍoÊr^

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES
%-'\Í' (s"-- a'Yt-"

A pretendida autorização Se faz neCessária, uma vez que a falta desse acesso tem cauSadO inúmeros transtornos uma vez

que, no local a um grande fluxo de camiúões e o desnível que ficou com a duplicação da pista pÍejudica a entrada e saida

do comércio, assim, com o empreendimento, a população se beneficia com a geração de empregos' bem como pelo

recolhimento de impostos locais.

com ações semelhantes, pÍetendemos impedir, ou minimizar, os efeitos no municlpio da baixa atividade econômica no

paÍs. A ideia é criar um ambiente favorável para o aumento da atividade empresarial por meio do incremento à expansâo da

matriz pÍoduliva local e, principalmente, a âmpliação de emprego'

Assim sendo, Íesta-nos solicitar os bons préstimos de vossa Excelência e demais Edis, no sentido de que, após as

necessárias apreciações, possam transfornar em lei, o projeto, nos termos das normas legais e procedimentos atinentes à

matéria em comento.

E a justificativa

ABDULJABAR GA IN OHAMMAD

PREFEITO MUNI -2017 a2020P

AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MLINICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT

www,Jaclara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho,'1 O75
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cümpre-me através do presente encaminhar a esta augusta casa de Leis, o PRoJETO DE LEI N'36 DE 16 DE JULHO

DE 2018 O QUAL 'DISPÔE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNIcIPAL PARÂ

CELEBRAR TERMO DE USO DE MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OPERADORES DE

MÁQUINAS PARA REALIZAR INFRAESTRUTIRA NO COMERCTO LAVA JATO 364 - DE PROPRIEDADE

DO SENHOR SEBASTúO ADELIR ALBUQUERQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'"

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 16 DE JULHO DE 20I8.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI NO 36 DE 16 DE JULHO DE 2OI8

o prefeito Municipal de Jaciara-MT, AEDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições s legais',

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

Art.l".FicaoPoderExecutivoMunicipalautorizadoaÍirmarTERMoDEAUToRlzAÇÃoDEI.JSoDEBENS

MÓVEIS, nos tellnos do artigo 23 da Lei Orgânica do Município' com o Seúor SEBASTIÃo ADELIR

ALBUQUERQUE,parafinsrealizaçãodeinfraestruturanoComércioLavaJato364,áreaparticulal,situadoàsmargens

darodoviaBR364,noKM2E0,umavezque,nolocalaumgrandefluxodecaminhÓeseodesnlvelqueficoucoma

duplicação da pista prejudica a entrada e saída do comércio'

Art,2'Será autorizado o uso dos seguintes bens móveis' nos seguintes termos:

a)

b)

c)

Pá carregadeira;

Caminhão bs§culânte;

Moto niYeladorâ.

§ l'. Ficará a encargo do Autorizado, o Sr' SEBAST!ÂO ADELIR ALBUQUERQUE' o abastecimento dos veículos para

a finalidade do Presente Projeto.

Art.3". os velculos, objeto da autorizaçâo de que trata o "caput" deste artigo, destina-se, exclusivamente para o uso do

AUToRIZADo,comafinalidadederealizarumserviçonivelamentodaáÍeadestinadaaoempÍeendimento.

Art,4". A referida autorização de uso podeú ser plenamente revogada e os bens retomados pela municipalidade, em caso

de extrema emeÍgência poÍ Parte deste Município'

www.laclara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àu Ántônio Ferreira Sobrinho, 1 O75

Cántro - Jaciarâ-MT // 78B2o-o}o

cov trto àullrclt^t Dl

JacnRa
coH!rr!ri@ uM Nov^ HrÍÍÔrl^

coNsrruNoous^nov HrsloFr^

.DISPÔE SOBRE A AUTORTZÁÇÃO AO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL PARA CELEBRAR TERMO DE USO DE

MAQUTNÁRIOS DO MUNICiPTO, PARÁ REALIZAR

INFRAESTRUTIRA NO COMERCTO LAVA JATO 364 - DE

PROPRIEDADE DO SENHOR SEBASTIÃO ADELIR

ALBUQUERQUE E DÁ OUTRÂS PROVIDÊNCIAS."
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CONSTFUhDO UMÁ NOVÁ H15TÔE À

Art.5". Os veiculos objeto do lnstrumento de Autorização de Uso a ser firmado, terão sua§ cláusulas regidas pelos

princlpios do Direito Administralivo

Art. 6". Findo o sewiço a que o Termo de Autorização de Uso de bens móveis que faz referência e, nâo haYendo interesse

das paÍes em sua pro6ogação, deverão os veículos serem restituÍdos à Municipalidade com o laudo de vistoria a ser

Íirmado entre as paÍes.

Art.7" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MLINICIPAL EM I6 DE JULHO DE 20IE'

ABD BAR VI o
PRIFEITO CIP - 2017 a2020

RONIEVON D SILVA

Secretário MuniciPal de Admin e Finanças / Portaria no. 02t20t8

www.iaclara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-0OO
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

pnReceR : uRíot co oazlzoLg.

itÉCE*iSO E

pRoJETo DE LEr Ne 36/20L8, orspôr sognr n

auronrznçÃo Ao poDER EXEcUIVo MUNtctpAL

PARA cELEBRAR TERMO DE USO DE MAQUINÁRIOS DO

uururcípro, BEM coMo opERADoRES oe vÁQutruns

PARA REALIZAR INFRAESTRUTURA NO COMERCIO LAVA

JATo 364 - DE pRopRtEDADE Do SENHoR sEaesrtÃo

ADELTR ALBUeuEReur r oÁ ournes pRovtoÊructns.

Ii.-AL OE J Â CIÂRA

RELATORIO

O Projeto de Lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a

celebrar Termo de Autorização de Uso de Bens Móveis (maquinários) do municÍpio,

bem como de operadores de máquinas, para realizar infraestrutura no Comércio "Lava

Jato 364" e dá outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formallzados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE IURÍDICA

O Projeto de Lei versa sobre a autorização para realizar atividade

de infraestrutura em área particulâr.

1,

\ À<
Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-f\i'lT - Fone: (óó) 34ó1-7350

E-moil: contqto@comoroiocioro,mt.govbr - www,comorojocioro.mt.govbÍ
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ESTADO DE MATO GROSSO

autorização de bem público para ser utilizado por particular, mas sim a autorização

para realizar atividade (no caso, infraestrutura) em área particular.

Nesta senda, partindo de tal premissa, a problemática se refere

justamente no fato de o Poder Público Municipal efetuar serviço em área particular e

não apenas em autorizar o uso de maquinário público, pois de acordo com o que se

apresenta o Projeto de Lei, o serviço a ser prestado pelo Município incluirá:

funcionários, ou seja, mão de obra para operar e utilizar o maquinário público, para a

atividade de infraestrutura pretendida com a lei.

Neste caso temos uma Lei Municipal, que autoriza a realização

de infraestrutura em área particular, o que obviamente implica o uso de máquinas e a

cessão de servidores públicos para atividades particulares, natureza jurídica da cessão

de bens e servidores.

A redação da referida lei impõe questionamentos preliminares:

esta ação discricionária (art. re1 representa, no que se refere ao maquinário, uma

autorização, permissão ou concessão de uso de bem público? E a cessão do servidor

público para o particular? É viável juridicamente?

No que tange ao maquinário, o sentido da lei aponta para a

autorização de uso, o que não implica maiores consequencias e complicações, já que

desde o decorrer do ano de 2OL7, foram editadas várias leis neste sentido.

Todavia, em relação à cessão de servidor público para trabalhos

particulares, mais uma vez, ressalta-se que tal situação não é autorizada na ordem

constitucional brasileira. Não pode o servidor público, remunerado pelos cofres

públicos, exercer atividade para a consecução de interesses privados.

2

\\

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Contudo, o Projeto de Lei em si, não se refere tão somente à

x
Ruo Jurucê, l3Ol - Centro - CEP; 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó1-7350

E-moil: contoto@comoÍoiocioro,mt.govbr - www.comoroiocioro,mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Neste sentido decisão na ADI 01755634020148110000

175563/2OL4, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Relator Desembargador

Luiz Ferreira da Silva:

Afronta o princípio da moralidade, a possibilidade de que servidores

públicos sejam cedidos a particulares para a satisfação de interesses

meramente privados, pois, ao desempenharem atividades em nome

da Administração Pública; possuírem com ela vínculo de trabalho; e

por ela serem remunerados, é evidente que tais agentes públicos

somente podem exercer funções públicas, sendo completamente

inviável admitir que trabalhem para atender particulares em

necessidades exclusivas destes, isto é, sem qualquer vínculo com o

interesse público, sob pena de evidente desvio de função.

3
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Ruo Jurucê, 1 301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

Com relação a parte que viabiliza o uso de maquinário municipal

por particulares, impõe-se reconhecer que tais bens nõo sdo de uso comum do povo

como os ruos, colçodos e proços, tompouco integram o classit'icação de bem dominicol

(\rt.99, le tll, do Código Civil), isto é, sem destinoção imedioto para o populoção,

usuórios de serviços ou beneficiários diretos de otividades, trotondo'se, pois, de bens

de uso especiol (ort. 99, ll, do referido Codex), porque são afetodos à prestoção de

serviços públicos.L

Aindo nessa linho intelectivo, pode-se ofirmor que é possível o

uso de bem público por porticulores; e, se o bem é de uso especiol, como dito ocimo,

há, inclusive, instrumentos legois que viabilizom suo utilização, quois seiom: o

outorizoçdo de uso, o permissõo de uso e o concessão de uso, entretonto, tendo em

visto que se troto do cotegorio de bem público, é certo que o regime iurídico desse uso

'not otzss63aozot4Si.loooo t7556312o1,4,Ítibu nal de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Y



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

é diferenciodo doquele existente pora o direito privado, impondo-se, assim, o

observôncia de olguns pressupostos.2

Desta maneira, diante da redação do Projeto de Lei, a ensejar

interpretações acima especificadas tem-se vÍcios de que padece o artigo 2e do Projeto

de Lei, por ofensa ao artigo 37, coput, da Constituição Federal e aftigos 727, L29,

caput, da Constituição do Estado do Mato Grosso.

Com isto se quer dizer que a autorização (de bens móveis), em si,

pode ser lícita e constitucional, desde que as normas que a amparem sejam completas,

ou seja, tragam regulamentação que não conflite com os regramentos supracitados,

notadamente aos princípios da publicidade, moralidade e da impessoalidade.

Nesse sentido:

AçÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONATIDADE - MUNICíPIO DE BARRA DO

GARçAS - ART. 120 DA TEI ORGÂNICA MUNICIPAL - T. NORMA QUE

AUTORIZA, DÉ MODO GENÉRICO, CESSÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDORES

MUNICIPAIS A PARTICULARES - INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 39, II E IV, 127 E

129, CAPUT DA CONSTTTUIçÃO DE MATO GROssO CONFIGURADA -
NOTóR|A vrOr.AçÃO AOS PR|NCíPIOS DA MORAUDADE E DA

IMPESSOALIDADE - AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE CONTROTE DE

LE6AUDADE E DE TRANspARÊNcrA NA pRÁTtcA DE ATos ADMtNtSTRAÍlvos

_ 2. CESSÃO DE SERVIDORES A PARTICUTARES - INVIABILIDADE _ 3.

coNFERrDo EFEtÍo Ex NUNc À DEcrsÂo - MoDUtAçÃo NEcEssÁRlA PoR

RAZÕES DE SEGURANçA JURíOICI - NECESSIDADE DE PRESERVAR A

VALIDADE IUNíOICN DOS ATOS JÁ PRATICADOS PETOS ADMINISTRADORES

MUNlclPAls - 4. PRocEDÊNclA Do PEDlDo. 1. A forma genérica com que a

norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal para

particulares, sem consignar a necessidade de se atender, em última instância,

o interesse público e sem indicar os instrumentos legais que concretizam o

'nor or7s5634o2o14811oooo 175563/2074,f ribuna I de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
4
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

consentimento da Administração Pública, revela a falta de mecanismos de

controle de legalidade e de transparência nas ações do administrador, bem

como denotam a inobservância aos primados da moralidade, da probidade

administrativa ê da impessoalidade, porquanto viabilizam a prática de atos de

paternalismo e privilégios inj ustificados. 2. Afronta o princípio da

moralidade. a oossibilidade de oue servidores oúblicos seiam cedidos a

a rticula res ara f interesses meramente rivados ors

ao desempenharem atividades em nome da Administracão Pública;

uírem com ela vínculo de trabalho e mr m nerados

é evidente que tais asentes p úblicos somente podem exercer funÇões

públicas, sendo com pleta mente inviável admitir que trabalhem Dara

atender pa rticula res em necessidades exclusivas d stes. isto é, sem

q ua lq uer vÍncu lo com o interesse oúblico. sob pena de evidente desvio

de funcão. 3. Por razôes de segurança jurídica e com fulcro no ãrt. 27 da Lei

n. 9.868199, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então

dotada de eficácia plena a partir do trânsito em julgado desta proclamação

decisória, a fim de preservar a validade jurídica de todos os atos de cessão de

maquinários e servidores praticados pelos administradores do Município de

Barra do Garças com fulcro na norma impugnada nesta actio.4. Procedência

do pedido formulado na ação declaratória de inconstitu ciona lidade. (ADl

175563120L4, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, .Julgado em

rO/0912015, Publicado no DJE 17 /09/2075],. l1ÍiÍei)

Portanto, verifica-se que a autorização pretendida com o

presente Projeto de Lei, somente pode ser permitida para o uso de maquinário (bens

móveis), desde que seja devidamente justificado o interesse público, podendo ser

efetuado por autorização de uso, todavia, não se permite a utilização de servidores do

Município.

coNcLUsÂo

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

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, conclui-se pela

5
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legalidade parcial do Projeto de Lei, já que não é permitida a utilização de trabalho de

servidores municipais em áreas particulares.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...1 o ogente a

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o matério que lhe é submetida,

visto que coisos diversos são opinor e decldlr. (CARVALHO FILHO, 2OO7 , p. L34\.

É o pa recer.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

u-\N'/*u
MICHET KAPPES

oAB/MT 14.18s
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