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O prefeito Municipal de Jaciara-M'f. ABDULJABAR CALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais,

l;az saber que A câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

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

MóVEIS, nos reÍrnos do anigo 23 da Lei Orgânica do Municlpio, com o Senhor LUAN GARCIA DE CAMPOS' para

fins realização de inliaestrutura inicial para as instalações do restaurante "Casa Colonial", situado às margens da rodovia

BR 364, no KM 280.

/ ?a/o

*DISPÔE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR TERMO DE

USO DE MAQUINÁRIOS DO MUNICíPIO, BEM COMO

OPERADORES DE MÁQUINAS PARA REALIZAR

INFRAESTRUTURÂ INTCIAL P.\IIA AS INSTALAÇÔES

DO RESTAURANTE - CASA COLONIAL . DE

PROPRIEDADE DO SENHOR LUAN GARCIA DE

CAMPOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.'

RECEBIDê Ei-4

oa"dÍ;4_/-lê_

§1"'osbensmóveisserãoconduzidoseoperadosporfuncionáriosdoMunicipio,afimdegarantirobomusoe
preservação dos equipamentos

§ 2". Ficará a encaÍgo do Autorizado, o Sr. LUAN GARCIA DE CAMPOS, o abastecimento dos veiculos para a

linalidade do presente Projcto.

Art. J". Os veiculos, objeto da autorização de que trata o "caput" deste artigo, destina-se, exclusivamente para o uso do

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

retomados pela municiPalidade, emArt. 4". A referida autoÍização de uso poderá ser plenamente revogada e os bens

caso de extrema emergência por pane deste Município'
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Art.2'Será autorizado o uso dos seguintes bens mÓveis, nos seguintes termos:

â) Pá carregadeira

b) Caminhâo bâ§culânte

c) Moto nivelâdora L



Art. 5.. Os velculos objeto do lnstrumento de Aulorização de Uso a ser firmado, terão suas cláusulas reg idas pelos

principios do Direito Administrativo

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

interesse das panes em sua pronogação, deverão os veiculos serem restituidos à Municipalidade com o laudo de vistoria a

5er firmado entre as panes.

Art. ?,,. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
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Cumpre-meatravéSdopresenteencaminharaestaaugustacasadeLeiS,oPRoJEToDELElN"

32 DE 23 |VAIO DE 2018 O OUAL DlsPÕE soBRE A AUTORIZAÇÁO AO PODER EXECUTIVo

I\i]UNICIPAL PARA CELEBRAR TERMO DE USO DE MAOUINARIOS DO I\4UNICIPIO, BEM

COMO OPERADORES DE MÁOUINAS PARA O REALIZAR INFRAESTRUTIRA INICIAL PARA

AS INSTALAÇÔES DO RESTAURANTE .CASA COLONIAL- DE PROPRIEDADE DO SENHOR

LUAN GARCIA DE CAMPOS'.

Comaçõessemelhantes,pretendemosimpedir,ouminimizar,osefeitosnomunicípiodabaixa

atividade econômica no país. A ideia é criar um ambiente favorável para o aumento da atividade

empresarialpormeiodoincrementoàexpansãodamatrizprodutivalocal'atraÇáodenovos

investimentos, criação de novos setores econÔmicos e, principalmente, a ampliaçáo de emprego'

E a lustificativa

GABINETE DO PREFEIT O MUNICIPAL EM 23 DE MAIO DE 2018

ABDULJ ARG Hâ[,1M AD

PREFEIT UNICIPAL

AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT

wwwjAciara.mt.gov.br
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N' 32 OÉ.23 MAIO DE 2018.

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES

A pretendida autorização se Íaz necessária, uma vez que, com o novo empreendimento' toda a

populaçáo se beneficia com a geração de empregos, bem como pelo recolhimento de impostos

loca is.

Assimsendo,Íesta-nossolicitarosbonspréstimosdevossaExcelênciaedemaisEdis,nosentido

de que, após as necessárias apreclaçÔes, possam transíormar em lei' o projêto' nos termos das

normas legais e procedimentos atinentês à matéria em comento'
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PROJETO DE LEI N" 320823 MAIO OE 2018'

-DISPÓE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR TERMO DE USO

DE MAQUINÁRIOS OO MUNICíPIO, BEM COMO

OPERADORES OE MÁQUINAS PARA O REALIZAR

INFRAESTRUTIRA INICIAL PARA AS INSTALAçOES DO

RESTAURANTE -CASA COLONIAL- DE PROPRIEDAOE DO

SENHOR LUAN GARCIA OE CAMPOS E OÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito l\ilunicipal de Jaciara-l\ilT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas

atribuiçÓes legais,

FazSaberqueACâmaraMunicipaldeVereadoresAprovoueelesancionaaseguintelel.

Art. 10. Fica o poder Executivo Municipal autorizado a Íirmar TERMO DE AUTORIZAÇÁo DE USO

DE BENS MÓVEIS, nos termos do artigo 23 da Lei Orgânica do MunicÍpio' com o Senhor LUAN

GARclADEcAMPoS,paraÍinsrealizaçeodeinfraestruturainicialparaasinstalaçÔesdo
restaurante "Casa Colonial", situado as margens da rodovia BR 364' no KM 280

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

a)

b)

c)

Pá carregadeira

Caminhão basculante

Moto niveladora

§ 1o. Os bens móveis seráo conduzidos e operados por funcionários do NlunicÍpio' a fim de garantir o

bom uso e preservação dos equipamentos

§ 20. Ficará a encargo do Autorizado, o Sr. LUAN GARCIA DE CAMPOS' o abastecimento dos

veículos para a flnalidade do presente projeto

wwwjaciâra.mt.gov.br
(66 ) 346r-79OO
Av Ar]tônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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Art. 3".Os veÍculos, objeto da autorizaçáo de que trata o "caput" deste artigo, destina-se,

exclusivamente para o uso do AUTORIZADO, com a finalidade de realizar um serviço de limpeza e

nivelamento da área destinada ao empreendimento.

Art.4o A referida autorizaçâo de uso poderá ser plenamente revogada e os bens retomados pela

municipalidade, em caso de extrema emergência por parte deste Município'

Art.so Os veÍculos objeto do lnstrumento de Autorização de Uso a ser Íirmado, terão suas cláusulas

rêgidas pelos pÍincípios do Direito Administrativo.

Art.6o Findo o serviço a que o Termo de Autorização de Uso de bens mÓveis que faz referência e,

não havendo interesse das partes em sua prorrogaçáo, deverão os veículos serem restituÍdos à

Municipalidade com o laudo de vistoria a ser firmado entre as partes'

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 23 DE MAIO DE 2018

ABDU A L N MOHAMAD

PRE MUNICIPAL

RONIEVON I\iII ILVA

Secretário Nilun icipal de Administ nanças / Portaria no 02t2018

wwwjaciara,mt.gov.br
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

panrcrR tuníotco 055/2018.

O Projeto de Lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a

celebrar Termo de Autorização de Uso de maquinários do município, bem como de

operadores de máquinas, para realizar infraestrutura inicial para as instalações do

restaurante "Casa Colonial", de propriedade do senhor Luan Garcia de Campos e dá

outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

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.

ANATISE JURIDICA

O Projeto de Lei versa sobre a autorização para realizar atividade

de infraestrutura inicial em área particular, onde será instalado um empreendimento

comercial.

1
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RECEBIDO EM

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó1-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - www,comorojocioro.mt.govbr

PROJETO DE LEI N9 32/20T8, DISPÕE SOBRE A

AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PARA CELEBRAR TERMO DE UsO DE MAQUINÁNIOS OO

MUNICÍPIO, BEM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS

PARA REALIZAR INFRAESTRUTURA INICIAL PARA AS

INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE - CASA COTONIAL -
DE PROPRIEDADE DO SENHOR IUAN GARCIA DE

CAMPOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RELATóRIO

v
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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 ãtividade (no caso, infraestrutura inicial) 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 inicial pretendida com a lei.

Neste caso temos uma Lei Municipal, que âutoriza a realização

de infraestrutura inicial 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. te1 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 7077 , fora m ed itadas várias leis n este 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
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Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mÍ.govbr - www.comorojocioro.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO
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Neste sentido decisão na ADI O7755634020L48110000

L75563/2014, 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 se.lam 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 quê tais agentes públlcos

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.

Com relação a parte que viabiliza o uso de maquinário municipal

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

como ds ruos, colçodos e proços, tompouco integrom o clossiÍicação de bem dominicol

(ort.99, I e lll, do Código Civil), isto é, sem destinoçõo imedioto poro a populoçdo,

usuários de serviços ou beneficiários diretos de otividodes, trotando-se, pois, de bens

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

serviços públicos.1

Aindo nesso linha intelectivo, pode-se afirmar 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 utilizoçdo, quois sejam: o

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

visto que se trota do categorio de bem público, é certo que o regime jurídico desse uso

3

Ruo Jurucê, l 30l - Cenfro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ó l -7350
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

'eor or7ss63aozor4811oooo Liss63l2ot4,Tribu nal de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.
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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 g8)

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

observôncio 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 ze do projeto

de Lei, por ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal e aftigos LZ7, L2g,

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 tNcoNsnructoNAuDADE - ruurutcÍplo DE BARRA Do

cARçAs - ART. 120 DA tEt oRGÂNtcA MUNtctpAt _ t. NoRMA euE
AUToRtz& DE MoDo GENÉRtco, cessÃo or MAeutNÁRto E sERvtDoREs

MUNtctpAts A pARTtcutAREs - trurntruGÊructa Aos ARÍs. 3e, l e tv, 127 E

129, cApur DA coNsITUtçÃo DE MATo GRosso coNflGURADA _

NoróRrA vtorAçÃo Aos pnNcípros DA MoRALTDADE E DA

tMpEssoALtDADE - AUsÊNctA DE MEcANtsMos oE coNTRotE DE

IEGAUDADE E DE TRANSpARÊNcn na pnÁttce oe atos ADMtNtsrRATlvos

- 2. cEssÃo DE sERvtDoREs A pARTtcutAREs - INV|AB|UDADE _ 3.

coNFERrDo EFEtro Ex ruuruc À orclsÃo - MoDULAçÃo NEcEssÁRtA poR

RAzôEs DE SEGURANçA luRÍorca - NEcEsstDADE DE pREsERvAR A

vAUDADE JURíDIcA Dos ATos tÁ pRatrcnoos pEtos ADMtNtsTRADoREs

MuNtclpAts - 4. pRoCEDÊNctA Do pEDtDo. 1. A formâ genérica com que a

norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal paÍa

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

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

tror orz5s6gaozor4slloooo 17ss63lzorq, Tribunal de iustiça do Estado do Mato Grosso,
Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva

,tü 4
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

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

adminisrativa e da impessoalidade, porquanto viabilizam a prática de atos de

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

moralidade ossibilidade de o ue servidores oúblicos seiam cedidos aa

lar ra a satisfa o de interesses meramente rivados ts

ao desempenharem atividades em nome da Admini stracão Pública;

ssuírem com ela vínculo de trabalho or ela serem m n re

é evidente oue tais asentes oúblicos somente oodem exercer funcões

oúblicas. sendo comoletamente inviável admitir oue trabalhem oara

atender Darticulare s em necessidades exclusivas destes, isto é, sem

ua r vínculo com o interesse úblico sob ena de evi n

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 proclamãção

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. (A0l

775563120L4, DES. LUIZ FERREIRA DA SltVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em

70/09/2075, Publicado no DJE 17109/2o7sl. (|.-Íifeil

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 â utilização de servidores do Município.

CONCLUSÃO

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

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

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

servidores municipais em áreas particulares.

5
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 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 viSentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

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

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

quem incumbe opinar nõo tem o poder decisório sobre a motério que lhe é submetido,

visto que coisos diversos sõo opinor e decid,r. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer.

Jaciara/MT, L2 de junho de 2018.

hruMICHEL

oAB/MT 14.185

6

Ruo Jurucê, 1 301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MÍ - Fone: (óó) 34ó l -7350
E-moil: contcÍto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro,mt.govbr

\-§\


