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O Prefeito Muni rpa ldeJ actara-M'f , ABDULJABAR GALVIN MOIf AMMAD no uso de suas atribuições legais,

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

Art.l"-FicaoPodelExecutivoMunicipalautorizadoafirmarTERMODEAUToR]zAÇÀoDEUSoDEBENS
MóVEIS, nos termos do aÍigo 23 da Lei orgânica do Município, com o senhor JoÃo BATISTA PEREIRA, para Íins

de limpeza e nivelamento de uma área ai q.qotz hectares, onde será realizada um empreendimento de loteamento

residencial, próxima ao Baino Zé Araçá.

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

a)

b)

c)

Pá carregadeira
Câ minhóes

Moto niveladora l_

§t"'osbensmóveisserãoconduzidoseoperadosporfuncionáIiosdoMunicipio,afimdegarantilobomusoe
preservação dos equiPamentos.

§ 2.. Ficará a encargo do Autorizado, o sr. JoÃo BATISTA PEREIRA, o abastecimento dos veículos para a finalidade

do presente Projeto.

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

AUTONZADO, com a finalidade de realizar um serviço de limpeza e nivelamento da área destinada ao empreendimento'

AÍt. 4" - A referida autorização de uso poderá ser plenamente revogada e os bens retomados pela municipalidade' em

caso de extrema emergência por paíe deste Município'

Art.5.-osveículosobjetodolnsFumentodeAutorizaçãodeUsoaserfirmado,teÉosuascláusulasregidaspelos
princípios do Direito Administrativo.

Art.6..FindooserviçoaqueoTermodeAutorizaçãodeUsodebensmóveisquefazreferênciae'nãohavendo
interessedaspartesemsuaprorrogação'deverãoosveÍculosseremrestituídosàMunicipalidadecomolaudodevistoriaa
ser firmado entre as Panes.

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

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

JAC ATE5í

Art. 7" - Esta Lei entrará em viBor na data de sua publicação' revogadas as disposições em contrário'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTHUINDO UI\,'IA NOVA HISÍORIA

NlENSA(;EM AO PROJETO D!l LEI No l{ DE 09 DE MARÇO DE 20ll',i.

SENHOR PI{ESIDENTE,

SENFIORES VEREADORES

Cumpre-nte através do presente encaminhar a esta augusta casa de Leis, dispÔe sobre autorização ao poder

executivo ntunicipal para realizar a limpeza e nivelamento de área particular e dá outras providências

A pretendida autorização se faz necessária' uma Yez que, com o novo empreendimento' toda a população se

beneÍlciacomageraçãodeempÍegosnaáreadaconstruçãocivil,bemcomopelorecolhimentodeimpostos

locais.

Denrois disso. conr um novo empreendimento imobiliário, disponibilizaria à população local. novas opçÔcs

para aquisiçio da tão sonhada " casa própria" '

Com açõcs semclllantes, pretendemos impedir, ou minimizar' os efeitos no municipio da baixa atividadc

econôIrricatroPais.Aideiaécriarumambientefavorávelparaoaumentodaatividadeeolpresarialpornlcitl

doincreltrctrtoàexpansãodamatrizprodutivalocal'atraçãodenovosinvestinlentos'criaçàodenovos

sclorcs econônticos e. principalmente, a ampliação de emprego'

Assimselrdo.resta-nossolicitarosbonspréstimosdevossaExcclênciaedemaisEdis,noscntidodeque'

após as nccessárias apreciações, Possam translonnar em lei' o projeto' nos termos das normas legais e

procedimcDtos atinentes à matéria em comento'

É ajustilicativa

CABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL EM 09 DE MARÇO DE 20 I 8

AI]I)ULJ qAMMAD

PREF NICIPAL

cCMJ
FLS

AO EXCELENl'iSSIMO SENHOR

CLÓVES PERI1IRA DA SILVA

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

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

6ó. 34ó l-7900
www. jocioro.mt.gov brffiH



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÔRIA

PROJETO DE LEI NO I{ DE 09 DE MARÇO DE 2OI8'

''DlsPÔE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVo

MUNTCIPAL PARA CELEBRAR TERMO DE USO I)E
MAQUINÁRIOS DO MUNICiPIO, BEM COMO OPERADOIIES

DE MÁQUINAS PARA O REALIZATI INFIIAESTRUTIRA

INICTAL DE UM LOTEAMENTO NO MUNICIPIO DE

JACIARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS *

a)

b)

c)

Pá carregadcira
Caminhões
Moto niveladora

§ 1". 0s bens móvets scrão conduzidos e operados por funcionários do Municipio' a fim de garantir o bom uso e

preservação dos cquiPamentos

§ 2.. Ficará a encargo do Autorizado, o Sr' JoÃo BATISTA PEREIRA, o abastecimento dos veiculos paÍa a fina|idade

do presente ProJcto

Art.3..osveiculos,objetodaautorizzçãodequetratao'.caPut,'desteartigo,destina-se,exclusivamenteparaousodo
AUT.RIZAD., com a finalidade de reatizar um serviço de limpeza e nivelamento da área destinada ao

empreendimento.

Art.4' A referida autorização de uso poderá ser plenamente revogada e os bens retomados pela municipalidade' em

caso de extrema etrrergência por parte deste Município

cf,rJ
Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6.34 -7900
FL iocio ro. mt. gov. b r

O Prefeito Municipal dc Jaciala-MT' ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas alribLtições

lega is,

Faz Saber qtre A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciotra a seguinte lei

Art. 1". liica o Poclcr Erccutivo Municipal autorizado a firmar TERMo DE AU'IORIZAÇÀO DE USo DE utlNs

I\íOVEIS.nostel]]losdoanigo23daLeiOrgânicadoMunicipio'comoSenhorJOÃOBATIS'IAPEREIRApaTa
finsdelinrpczaenivelalrlctltodeumaáreaaeq,qatzhectares,ondeserárealizadaumemprcendinlentodeloteanlento
residencirl. próxinla ao Bairro Zé Araça'

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



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UIúA NOVA HISTÔBIA

Art.s" Os veículos objeto do Instrumento de Autorização de uso a ser firmado, lerâo suas c láusulas 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 panes em sua pÍorogação, deverão os veiculos serem restituidos à Municipalidade com o laudo de vi§toria

a ser firmado entre as Partes.

Art.7. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disPosições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 09 DE MARÇO DF- 20I8.

ABT)

PREFEITO MLTNICIPAL

Mq{ÂMAD

SILA
s / Ponaria n". 02/201 8

RONIEVON MI

Sccretário MuniciPal de Admini

RUB

CMJ
Fts

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, l '075
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

plnrcen tuRíotco 033/2018.

N:CEBIDO Eh;

o6t tN

pRoJETo DE LEt Ne r4/2or8, DlsPÔE SoBRE A

nuroRtzaçÃo Ao PoDER EXEcurlvo MUNIcIPAL

pARA cELEBRAR TERMo DE uso DE MAQUINÁntos oo

MUNrcÍplo, BEM coMo oPERADoRES oE wÁQutruns

PARA REALIZAR INFRAESTRUTURA

toTEAMENTO t'to vurutcípto or

outRns pRovtoÊuctas.

h\

I
INICIAL DE UM

tnctnRa e oÁcÀrara tel|- Df JAarÁRA

neuróRto

O Projeto de Lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a

celebrarTermodeAutorizaçãodeUsodemaquináriosdomunicípio,bemcomode

operadores de máquinas, para realizar infraestrutura inicial de um loteamento no

Município de Jaciara/MT.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos' no

que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁtISE JURíDICA

oProjetodeLeiversasobreaautorizaçãopararealizaratividade

de limpeza e nivelamento em área particular, onde será criado loteamento residencial.

1

Ruo Jurucê, I301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Foner (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comoÍojocioro,mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

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 limpeza e nivelamento pretendida com a lei.

Neste caso temos uma Lei Municipal, que autoriza a realização

de limpeza e nivelamento 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. fe1 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

no decorrer do ano de 2077,Íoram 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

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

para realizar atividade (no caso, limpeza e nivelamento) em área particular.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lvlT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - www.comorojocioro.mt,govbr



CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Neste sentido decisão na ADI 01755634020148110000

175563/70t4, 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, pols, 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'

Ainda nessa linho intelectiva, pode'se ot'irmor que é possível o

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

há, inclusive, instrumentos legois que viobilizom suo utilizoção, quais seiom: o

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

visto que se troto da cotegoria de bem público, é certo que o regime iurídico desse uso

'nor oru ss63aozor4811oooo 77ss63120r4,Íribuna I de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

nl

3
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ESTADO DE MATO GROSSO

Com relação a parte que viabiliza o uso de maquinário municipal

por particulares, impõe-se reconhecer que tois bens ndo são de uso comum do povo

como os ruos, colçodas e proços, tompouco integrom a clossificoçõo de bem dominicol

(art.99, le ltl, do Código Civil), isto é, sem destinoção imediota poro a população'

usuários de serviços ou beneficiórios diretos de otividades, tratondo-se, pois, de bens

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

serviços públicos.1
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

é diferenciodo doquele existente poro o direito privodo, impondo-se, ossim, o

obse rv ô n cio de o I g u ns p re ssu postos.2

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 D|RETA DE tNcoNsnructoNALtDADE - MUNIcÍPlo DE BARRA Do

GARÇAS - ART. 120 DA tEl ORGÂNICA MUNICIPAI - 1. NORMA qUE

AUTORIZA, DE MOOO EgruÉNICO, CESSÃO DE MAQUINÁRIO É SERVIDORES

MuNtctpAts A pARTtcuLAREs - tNfRlNGÊNclA Aos ARTS' 3e, ll ê lv, 127 E

129, CAPUT DA CONSTITUIçÂO OE MATO GROSSO CONFIGURADA -
NoróRtA vtotAçÃo Aos PRtNcíPlos DA MoRALIDADE E DA

TMpEssoAUDADE - AUsÊNclA DE MEcANlsMos DE coNTRotE DE

TEGAUDADE E DE ÍRANspARÊNctA NA PRÁTlcA DE ATos ADMlNlsrRATlvos

- 2. cEssÃo DE sERvtDoREs A PARTlcutAREs - INVIABILIDADE - 3.

coNFERrDo EFEtro Ex ruultc À orctsÃo - MoDUtAÇÃo NEcEssÁRlA PoR

nezões or SEGURANçA JURÍDIcA - NEcESSIDADE DE PRESERVAR A

VAL|DADE JURÍD|CA Dos ATos JÁ PRATICADoS PELos ADMINISTRADoRES

MUNtctPAts - 4. PRocEDÊNclA Do PEDlDo. 1. A formâ genérica com que a

norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal para

particulares, sem consiSnar a necessidâde de se atender, em última instância,

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

'nor orzssoaao2ot48lloooo 77ss63l2oL4,Íribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva

h\
4

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contolo@comoÍojocioro.mt.govbr - www.comoroiocioÍo.ml.govbr

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

interpretaçôes acima especificadas tem-se vícios de que padece o artigo le do Projeto

de Lei, por ofensa ao artigo 37, coput, da Constituição Federal e afti9os 727,129,

coput, da Constituição do Estado do Mato Grosso.
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ESTADO DE MATO GROSSO

consentimento da Administração Pública,

controle de legalidade e de transparência

como denotam a inobservância aos prima

administrativa e da impessoalidade, porquâ

paternalismo e privilégios injustificados

revela a falta de mecanismos de

nas ações do administrador, bem

dos da moralidade, da probidade

nto viabilizam a prática de atos de

.2. Afronta o orincíoio da

moralidade, a possibilidade de que servidores públicos seiam ced idos a

a rticu la ra a satisfa o de interess m mente rivados ots

ao desem DE n ha rem tividades em nome da Administra cao Pública

ssuírem com ela vÍnc de tra ba lho or ela m muneradose

é evidente que tais a sentes Dú blicos somente podem exercer funÇões

oúblicas, sendo com oletamente inviável admitir oue trabalhem oara

atender particu lares em necessidades exclusivas destes, isto é, sem

qualquer vínculo com o interesse p úblico, sob oena de evidente desvio

de funcão. 3. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei

n.9.868/99, 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 inconstitucionalidade. (Aol

L75563120r4, DES. LUlz FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, JulSado em

t)/Ogl2o7s, Publicado no DJE 7710912015].. (EtiÍeil

Portanto, verifica-se que a autorização pretendida com o

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

móveis) e não para a utilização de servidores.

CONCTUSÃO

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

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

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

servidores municipais em áreas particulares.

1ü
5
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

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' l"'l o ogente o

quem incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o motéria que lhe é submetido,

visto que coisos diversos sdo opinor e decidlr. (CARVALHO FILHO, 2007 ' p' 134l,'

E o pa recer

Jaciara/MT,06 de abril de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO


