
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

ounÁNovÀ-ErÔÊrÂ

LEI N" I.83{ DE 2I DE JUNHO DE 20I8.

"DISPÔE SOBRE AS PRORROGAÇOES DOS PRAZOS PREVISTOS

NO ARTICO l', §§ l" e 2" DA LEI L527, DE 06 DE JLTNHO DE 2013,

E DÁ oUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICÍPAL DE ]ACIARA-MT, ÀBDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, NO USO dC SUAS AtTibUiçõCS

legais,

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

Art. 1.. Fica acrescido de mais 0ó (seis) meses, o prazo preyisto no artigo l', § l" da Lei Junho de 2013, alterado pela

LEI N' 1667, DE 04 DE MAIO DE 2015, de forma improrrogável.

Art. 2", Fica acrescido de mais 06 (seis) meses, o prazo do artigo I ", § 2' daLeí l-527, de 06 de junho de 2014, alterado

pela LEI N' 1667, DE 04 DE MAIO DE 2015, de forma improrrogável.

Art.3". Esta Lei entraÍá em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrfuio.

CABINI:'I'IJ DO PREFEI'IO MUNICIPAL ' EM 2 I DE JLJNHO DE 20I8.

'-TIl'i âi'-%?!'8fl'
Esle doclvi+nto Íora aÍirrlo

ABDI]L.IÂ II
Prefeito Munic 17a

RON I EVoN DA SILVA Prrponsl

Secretário Municipal de Admin ê Finanças - Portaria N' 02/2018.

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Regisfada e publicada de acordo com a legislação vigenle, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra.
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FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

DATA CADASTRO: 1510512018 14:02

PRAZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

INTERESSADO: CÂUNRN MUNICIPAL DE JACIARA

NúMERo:1S3-01/2018

NATUREZÂ:
PROJETO DE LEI

VOLUMÊS:
1

PÁGINAS:
7

OOCUMENTOS

TIPO: PROTOCoLO

REsPoNsÁvEL: PRorocoLo/cMJ

TELEFONE: 346'1-7350

SERvIOOR(A): ERONILZA

ASSI,JNTO:
MENSAGET\,4 AO PROJÉTO DE LEI N"3'1 DE '10 DE i,'lAlo DE 2018

Tramitação do processo:

9r9ao s"to. de Tramitado Dataqe. orioem oor Trâmite
ongem

cN4r pRorocoLo ERoNILZA 
15/05/2018

--' ' 14:02

Or9ão Setor
de de
Destlno Destino

cMr I[âu.,

Data
Recebimento

observações

00/00/0000
00:00

E Ver obs:

Recebido
por Recebido

Não

consulte o Andamento do processo em: http: / /www.cama rajaciara.mt.gov.br/ protocolo/consulta/

Gerado em: LSIO5/2OL9 l4to2 Servidor: Eronilza I Setor: PROTOCOLO lOrgão: C14l
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GABINETE DO PREFEITO

6ôvrr o su{rcrr^t oíwwwiaciaÍa'mt.9ov.bl
(66) 3461-7900
Àv. Antonio Ferreira Sobrinho, l O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

JACIARA

MENSAGEM AO PROJETO OE LEI N'31 DE 1O DE MAIO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Cumpre-meatravésdopresenteencaminharaestaAugustaCasadeLeis'PROJETODE

LEI N.31 DE 1o DE MAlo DE 20í8 O OUAL DISPÓE SoBRE AS PRORROGAÇÕES DOS

PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 1o, §§ '1" e 2o DA LEI 1 527, DE 06 DÉ JUNHO DE

2013, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Nos termos do oÍÍcio enviado pela Diocese de Rondonópolis' temos que o donatário sofre

com dificuldades financeiras para edificar o projeto de construÇão na área doada para lgreja

Católica. Dessa forma, a fim de preservar a intençáo social a qual a donatária se propôs

realizar com a construção da Pastoral da criança, propomos o presente Projeto de Lei'

concedendo maior prazo para a edificação do projeto'

ASSimSendo,resta-nossolicitarosbonspréstimosdeVossaExcelênciaedemaisEdis,no

sentidodeque,apÓsasnecessáriasapreciaçóes,possamtransformaremLei'oPro]eto'

nos termos das normas legais e procedimentos atinentes à matéria em comento'

É a justificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM í 1 DE MAIO DE 2018

ABDULJA OIdAMMAD

Prefeito MuniciPal

AO EXCELENTiSSIIIiIO SENHOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÀMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA
R

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

PROJETO DE LEI N'31 DE íO DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE AS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS PREVISTOS

NO ARTIGO ío, §§ 1" e 20 DA LEI 1.527, DE 06 DE JUNHO DE 2013,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD , NO

uso de suas atribuiÇões legais,

FAzSABERqueacâmaradeVereadoresaprovoueelesancionaaseguinteLei

AÉ. ío .Fica prorrogado o prazo do artigo 10, § ío da Lei Junho de 2013, alterado pela LEI No

í667, DE 04 DE MAIO DE 2015, por mais 06 (seis) meses'

Art.20. Fica prorrogado o prazo do artigo 10, § 20 da Lei 1.527,de 06 de junho de 2014.

alteradopelaLElNol66T,DE04DEMAloDE20í5,pormais06(SeiS)meses'

Art.3o.

contrário

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposiçôes em

GABINETE DO PR EFEITO MUNICIPAL - EM 1'1 DE IV1AIO DE 2018

ABDULJA AMMAD

Prefeito Municipal - 17 a2020

RONIEVON MI

Secretário municiPal de adminis anças- portaria no 0212018

www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antonio Ferreira Sobrinho,'1 O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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PreÍeitura Munhiual üe Jaciara
Eistema de lnfurmaçfo e ÂcampanhamBflt0 PrmBssual

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

$IAP

NúMERO: '1654-01/2018 Tlpo: pRorocoLo

DATA CADASTRO: 10t04t2018 14:01 RESPONSÁVEL: PROTOCOLO/PMJ SERVTDOR(A): NEUSA CAETANO

PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS

INTERESSADO: DIOCESE DE RONDONOPOLIS.GUIRATINGA TELEFoNE: 66.3461-1521

NATUREZÂ:
soLtcrTAÇÃo

ASSUNTO:
REF,PRORROGAÇAO PRAZO P/ENTREGA DE PROJETO/CONSTRUÇAO

VOLIJMES:
1

PÁGINAs:
4

DOCUMENTOS:

soLtctTAÇAo E EcoPtA cERT|DAO

Tramitação do processo:
Oroão ^;-'-- Setor de Tramitado Data

ó"r,9". otio"- Por Trâmite

Orgão
de
Destino

RecebidoSetor de
Destino

Recebido
por

GABINETE
PREFEITO

Data
Recebimento Observações

PMJ PROTOCOLO Não
00/00/0000
00:00

€onsulte o Andamento do processo em; http:,/ /www.jaciara.mt,gov.br/ protocolo/consu lta/

Gerado em: L0/O4/2O18 14:07 Servidor: Neusa Caetano I Setor: PROTOCOLO i órgão: Pl'U

NEUSA 70/04/2078
CAETANO 14:01 PMJ

E Ver Obs:
SEGUE PARA
PROCEDII.4ENTO
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JACIARA MT 09 DE ABzuL DE 2OI8

AO GABINETE DO

PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

Sem mais para o momehto e no aguardo de uma posição de diferimento a nosso pedido, desdejá
com respeito e admiração aguardamos a vossa resposta. ,

Atenciosamente,

!tDrocÍ3E oE noNDoNóFoui
?alóauta

São Franclsco de Assls
K. vilhame Àragáo

Páloco

(«« 1

e ru rô: ô-l 8V3 t\?/ ôüa I -V x

3Y(r 1s a1
CMJ
Frs
RUB

REF: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROJETO/CONSTRUÇÃO

Prezado Senhor,

Vimos pela presente na melhor forma de entendimento
esclarecer o ocorrido , sabedores de que o prazo dado pela prefeitura Municipal para a entrega
do PROJETO/CONSTRUÇÃO nos LOTES N.08 e 09 DA eUADRA N.05, do plano àe
Loteamento Urbano, denominado " Jardim aeroporto", neste Município e Comarca, cfe. Escritura
de doagão registrada sob n. Ry 14.115 de 04 dejaneiro de 2016 de uma área total de 720 m2, que
venceu no dia 04 de janeiro de 2018, o nosso prazo paÍa a apresentação dos projetos acima
mencionados.

Ocorre que devido a nossa IGREJA "viveC' de doações dos fiéis, o pouco que tínhamos em caixa
foi utilizado para a reforma da Matriz, visto que as paÍes intemas da mesma estavam com
rachaduras e com as fiações intemas totalmente comprometidas, e sim houve a necessidades de
ser recuperadas, deixando-nos sem numorários para a realização do projeto.

Por este motivo solicitamos a boa e fiel confiança de V.sa. a fim de nos conceder um novo prazo
que seja de " 365 "( trezentos e sessenta dias) a contar desta data para esta realização dos projetos
nos imóveis pela Prefeitura nos doados.

Cumpri-nos informar que neste local doado a nossa IGREJA fara as construções necessárias para
o funcionamento da PASTORAL DA CRIANÇ4, atendendo a grande população carente do
JARDIMAEROPORTOIeII.

"Ptrstoral d« Criunçu, organismo de oção sociol do CNBB, dlicerço suo otuoção na orgonizoçõo
do comunidode e no copocitoção de líderes voluntários que ali vivem e ossumem a torefo de
orientor e acomponhor as famílios vizinhas em oções básicas de soúde, educoção, nutriçõo e
cidodonio..."
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TABELTONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS
REGISTRO CTVIT DAS PESSOAS NATUNAIS E DE PESSOAS JURíDrcAS

8el. Mqrcelo Forios Moch'odo - Tobelióo e OÍiciol de Registro

C-a-{I oRto

LtIlRO N. 67-.4 l-'1.
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ESTADO DE MATO GROSSO

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Requerimento da Diocese de Rondonópolis - Paróquia São

Francisco de Assis e Escritura Pública de Doação.

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

PARECER JURíDrCO 049/2018.

itECEB;DO Éini

cl uan À LrCtPAL OE./ACtARÁ

previstos no artigo

provid ências.

O Projeto de Lei dispõe sobre as prorrogações dos prazos

1e, parágraÍos 7e e 7e da Lei ne L.527 /2Ot3, e dá outras

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

t05

a)

b)

c)

ANÁTISE JURíDICA

No que tange a constituciona lidade do Projeto de Lei, verifica-se

que o mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição

Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art.30, Compete aos M u n icípios:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;

RELATÓRIO

1
Ç?éJ
ãta I
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PROJETO DE LEI N9 3LI2OT8, DISPÔE SOBRE AS

PRORROGAçÔES DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO

1e, §§1e E 2e DA LEt L.527, DE 06 DE JUNHO DE 2013, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

urbanos do Município de Jaciara para a lgreja Católica de Jaciara - Diocese de

Rondonópolis. Pretende o Projeto de Lei prorrogar os prazos contidos nos parágrafos

1s e 2s do artigo 1e da citada Lei, os quais já tinham sido prorrogados pela Lei ne

7.667 /2075, por mais seis meses.

A doação de bens imóveis públicos regula-se, em regra, pelo art.

17 da Lei Federal ne. 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 defin idas.

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.

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

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

A doação de bens públicos imóveis encontra-se su.ieita aos seguintes

requisitos legais: existência de interesse público exaustivamente justificado,

autorização legislativa, avaliação e licitação, na modalidade concorrência,

sendo esta dispensada quando os fins e a utilização têm interesse social. Não

poderá, pois, ser realizada em proveito pessoal ou particular, estando sempre

condicionada à satisfação do interesse público que a justificou.

t\ ,JIáJ
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

A Lei L.527 /2073 autorizou as doações de dois lotes de terrenos

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

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

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

observado as determinações contidas no artigo 17 da Lei ns 8.666/1993.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

A presente análise não comporta manifestação jurídica a cerca

da legalidade da tramitação das mencionadas doações, uma vez que a Lei ne

1.52712013, alterada pela Lei ne L.667 /2075, encontra-se aprovada e surtindo efeitos

desde maio de 2015.

Portanto, não compete neste momento analisar os requisitos e

aspectos legais que deram ensejo a doação específica, haja vista a presunção de

veracidade e legitimidade dos atos ad ministrativos.

Nesse sentido a Lei ne L.527120L3 no artigo te, § Ze, autoriza,

por motivo devidamente justificativo, prorrogar os prazos ali constantes. Cumpre

ressaltar que foi anexada ao Projeto de Lei justificativa para fundamento de concessão

da prorrogação do prazo, conforme se observa as folhas 06.

Porém, não compete ao JurÍdico analisar o mérito da

conveniência e oportunidade em se proceder com a prorrogação dos prazos, e nem

analisar se os motivos apresentados são justificativas devidas.

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei, devendo ser observadas as ressalvas ao longo do texto.

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.

CONCLUSÃO

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

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

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

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a

quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2OO7, p. 1341.

É o pa recer.

Jaciara/MT,24 de maio de 2018.

"'*\N(**MICHET KAPPES

oAB/MT 14.18s
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEIN'31 DE 1O DE MAIO DE 2018

'DrsPÔE SOBRE AS PRORROGAÇÕES DOS
PRAZOS PREVTSTOS NO ARTTGO ío, §§ '1o e
20 DA LEI 1,527, OÉ 06 DE JUNHO DE 20í 3,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA-MT, ABDULJABAR GALVIN
MOHAMMAD, no uso de suas atribuiçôes legais,

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

Art. 1o .Fica acrescido de mais 06 (seis) meses, o prazo previsto no artigo 1o, § 1o da
Lei Junho de 2013, alterado pela LEI No 1667, DE 04 DE MAIO DE 2015, de forma
impronogável .

Art. 20. Fica acrescido de mais 06 (seis) meses, o prazo do artigo 10, §
1.527, de 06 de junho de 2014, alterado pela LEI No 1667, DE 04 DE
2015, de forma impronogável.

20 da Lei
MAIO DE

Art.30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposiçÕes em contrário.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2018.

coMrssÃo DE coNS IT o U

VEREADO ERLEISILV OLIVEIRA
Presidente da C sao e Con ,JUstiça e Redaçáo

VEREAD L GUES DE SOUZA
Vice-presidente da Comissáo de onstituição, Justiça e Redação

VE ORA

.l?:-l? /\-o-J^À
EDILÂINE MARTINS

Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-N/T - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comoíoiocioro.mt.govbr - www.comoroiocioro.mt,govbr


