
E

Responsáre

coNsraurhú uMÁ Nov^ 3rsÍo$À

FRINü,pr-o ar6 PUBUctcÁuÊ
art. J7, câput . CF / Ag

LEr N". 1.815 DE 2t DE MARÇO DE 2018.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

DOAÇÃO DE TERRENO PARA INSTITUIÇÔES SEM FINS

LUCRATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - URBANO, E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

ste dccuÍr i4to foÍa afirado

o

oPlefeitoMunicipaldeJaciara.MT,ABDUtJABARGALvrNMoHAMMADnousodesuasatribuiçõeslegais,

Art. 1.. Fica autorizado o municÍpio de Jaciara-MT, a firmar convênio com quaisquer entidades sem fins lucrativos, de

acordocomaPoÍlaría.14720|4,de0ldeDezembrode20l4,ealteraçõespromovidaspormeiodaPortaliaTT8detlde

Dezembrode2014,ePortalia500de24deSetembrode2ol5,todasdoministériodascidades,comresultado

homologadoPelaCaixaEconômicaFederalouBancodoBrasil,noâmbitodoPÍogramaMiúaCasaMinhavida-

entidadesaprovadapelalesolução2l4doconselhocuradordofundodedesenvolvimentosocial-CCFDS,de15de

novembro de 2016, visando a construção de moradias populares destinados a famílias com rendas familiar de até R$

2.600,00 (dois mil e sei§c€ntos reâis)'

ArL 2" o convênio, tem como objeto atender as necessidades da população de baixa renda na área urbana do município,

garantindooacessoàmoradiadignacomPadÍõesmínimosdesustentabiliclade,seguançaehabitabilidadeatravésde

unidades habitacionais.

Art.3..omunicÍpiopoderáoutorgarescriturapúblicaasrespectiva§entidadesquevierafirmarconvêniocomcláusula

retroativadereversãodoimóvelnoprazodel80dias(centoeoitenta)podendoserpronogadopeloperiodonãosupeÍioÍ

a 6 meses, mediante termo aditivo'

Aí.4. - o imóvel, de propriedade do Município de Jaciara, localizado na zona urbana desta cidade, totalizando

109.731,12 m" localizado no Loteamento Jardim Aeroporto II, na Avenida José de Bia, Município de Jaciara./MT,

conforme plantâ anexa será doado exclusivamente a promover a construção de unidades residenciais para às famílias

que detenham renda conforme normas do Programa Minha Casa Minha Vida' a ser operacionalizada Pela Caixa

Econômica Federal no âmbito do "Programa Minha Casa Miúa Vida - PMCMV"' do Ministério das Cidades,

wwwlaciara.mt'9ov.br
í66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1 O75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEIÍO

atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, insti tuído pela Lei Federal no I I 977, de 7 de julho

de 2009, pelo que fica também autorizada a sua desafetação para tal fim'

§ l" - o imóvel constará dos bens e direitos integlantes do patrimônio da entidade aprovadas pelo ccFDS' conforme

Art.l. desta Lei, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres Íinanceiros e

imobiliários, sendo observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições:

I - não integra o ativo da associação;

ll - não respondem diretâ ou indiretamente Por qualquer obrigação da associação;

IIt - não compõem a 1ista de bens e direitos da entidade, para efeito de tiquidação judicial ou extrajudicial;

IV - não pode ser dado em garantia de débito de operação da associação;

V - não sâo passiveis de execução por quaisquer credores da associagão, por mais privilegiados que possam ser;

Vl - não podem ser constituÍdos quaisquer ônus reais sobre os citados imóveis'

VII-AentidadeaprovadapodeúincorporaroterrenoobjetodessaLeidedoaçãoaempresadeconstruçâocivilcom

acerco e capacidade técnica legitimada para a produçâo e comercialização das unidâdes habitacionais'

§2"-Asunidadesresidenciais,aqueserefereoartigoanterior,serãodestinadasafamÍliascomÍendamensalentseR$

1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R§ 2 600'00 (dois mil e seiscentos reais) conforme normas do Programa do

GovemoFederalMiúaCasaMinhavida-ubanofaixal,5,queserãoorganizadaspelaentidadeconformenorma

estatutária, sob pena de reversão ao patrimônio do Município de Jaciara-MT'

§3.-Asfamlliasderendareferidasno§2"develãoestarenquadradasnosplanoshabitacionais,lrliadaaentidadesem

Íinslucrativos,alémdepreencherosrequisitosexigidospeloProgramaMiúaCaSaMiDhaVida.

§ 4" As construções deverão teÍ no mÍnimo 43m'z(quarenta e três metros quadrados) de áreas construidas'

Art. 5" - lgualmente dar-se-á a revogação da doação caso a donatária deixe de dar início à execução das obras de

engenhariacivilnosimóveis,noprazode24(vinteequatro)meses,acontardadatadaescriturapúblicadoaçãodos

bens,naformadalei,eficaaentidaderesponsávelpelocadastramentodasfamÍlias,promoverasÍatativasnecessárias

comvistaaosrecursosoriundosdoProgramaMiúaCasaMiúaVidaparaconsmrçãodasunidadeshabitacionais'

Art. 6" - Em qualquer das hipfieses preconizadas nos artigos antecedentes, a revogação operar-se'á automaticamente'

indepenrlentedeaviso,interpelaçãoounotirrcaçãodadonatári4comareversãodosbensaopatrimôniodoMunicÍpiode

Jaciara-MT .

Art. ?o' o imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes §ibutos municlpals:

l. ITBI - lmposto de Transmissão de Bens Imóveis

a) quando da transferência da propriedade do imóvel do MunicÍpio para o Donatário' na efetivação da doação; e

JACIARAwww.jaciara.mt'9ov.bÍ
(66) 3461-7900
iíintanio Ferreira Sobrinho, 1 O75

ôàntio : Jaciara-MT // 7a82o-ooo



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo donatário,

efetivada pela Caixa Econômica Federal

Il. IPTU - lmposto Predial e Territorial Urbano, apenas enquanto permanecer sob a propriedade do Donatário

Art. E - A presente lei terá como objetivo principal:

a) a promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas;

b) criar e fomentaÍ novos postos de trabalho diretos e indiretos, especialmente por meio da cadeia produtiva da construção

civil;

c) atender a demanda habitacional do municipio, com oferecimenlo de moradias dignas as familias carentes.

Art. 9.. O Municipio de Jaciara-MT, juntamente com a entidade, realizará minucioso cadastro socioeconômico das

famllias que serão beneficiadas pelas unidades habitacionais de que trata esta Lei'

Art. 10". É obrigatóÍio aos futuÍos beneÍiciados ou mutuários à comprovação dos seguintes dados

a) ser maior de dezoito anos;

b) renda familiar bruta mensal a partir de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) de acordo com o Programa Minha Casa

Minha Vida - urbano;

c) ter residência fixa no MunicÍpio há mais de dois anos;

d) não possua outro imóvel e que tenha sido beneficiado por nenhum programa habitacional;

Aí. ll. - Fica autorizado o poder publico municipal celebrar convênio com a entidade para fiel execução da presente

Lei

Art. 12". O poder público Municipal fica autorizado a executaÍ dentro dos limites e/ou no interior da &ea desta doação,

terraplanagens, infraestÍutuÍas de água, esgoto e pavimentação, dentro dos limites de seu orçamento'

Art. 14". - Esta Lei entra em YiSor na data de sua publicação

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 28 DE MARÇO DE 20 I8.

ABt) BAR G M tlA

Prefeito Mun

www,iãclaÍa.mt.9ov.br
(66) 3461-7900
Àir. 'nntOnio Ferreira Sobrinho' 1 O75
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lll - Quando da construção do imóvel, a associação terá isenção de 5OoÁ ( cinquenta por cento) do ISSQN sobre a obra.

Art. l3'. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da donatária'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA HISÍOÍ

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 03OE22 JANEIRO DE 2018

RECEBIDO EM
'á31 o(

cÀ IAIIA tu'lrct L O€ JACIARA

cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta casa de Leis, o PROJETO DE LEI N" 03 DE

22 DE JANEIRO DE 2018 O QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAÇÃO DE

TERRENO PARA |NST|TUIÇóES SEM FINS LUCRATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO Do

PRoGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - URBANO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente autorizaÇâo se Íaz necessária, uma vez que se trata de projeto de grande releváncia social.

objetivando atender aS necessidades da populaçáo de baixa renda na área Urbana do município, garantindo

o acesso a moradia digna com padrôes mÍnimos de sustêntabilidade, segurança e habitabilidade âtrâvés de

unidades habitacionais.

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

após as necessáraas apreciaçÔes, possam transformar em Lei, o Projeto, nos termos das normas legais e

procedimentos atinentes à matéria em comento.

É a justificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 22 OE JANEIRO DE 2018

ABDULJ M M MAD

P Municipal

lc,lrJ ^ - I
Vs Ql-l
la<n€-t

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, I .075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

6ó. 3461-7900
www. jocioro. ml.gov.brIffiH

ffi

LÉ

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA OA SILVA

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



ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO Ui,IA NOVA HISTO'

PROJETO DE LEI N'03 DE 22 OE JANEIRO DE 2018.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

DOAÇÃO OE TERRENO PARA INSTITUIçOES SEM

FINS LUCRATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - URBANO, E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, "

O prefeito Municipat de Jaciara-lrrlT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuiçÕes

legais,

Art 1" . Fica autorizado o municÍpio de Jaciara-MT , a firmar convênio com quaisquer entidades sem fins

lucrativos, de acordo com a Portaria 74712014, de 1 de DezembÍo de ?014, e alteraçÔes promovidas por

meio da portaria 77A de 11 de Dezembro de 2014, e Portaria 5OO de 24 de Setembro de 2015, todas do

ministério das cidades, com resultado homologado pela Caixa EconÔmica Federal ou Banco do Brasil, no

âmbito do programa lvlinha casa Minha Vida - entidades aprovada pela resolução 214 do conselho curador

do fundo de desenvolvimento social - ccFDS, de 15 de novembro de 2016, visando a construção de

moradias populares destinados a famllias com rendas familiar de até R$ 2.600,00 ( dois mil e seiscentos

rea is ).

Art. 20 0 convênio, tem como objeto atender as necessidades da populaÇâo de baixa renda na área urbana

do municipio, garantindo o acesso a moradia digna com padrÕes minimos de sustentabilidade, segurança e

habitabilidade aÍavés de unidades habitacionais

Art. 30. O município poderá outorgar escritura pública as respectivas entidades quê vier a firmar convênio

com cláusula retroativa de reversáo do imóvel no prazo de 180 dias ( cento e oitenta) podêndo ser

prorrogado pelo perÍodo nâo superior a 6 meses, mediante termo aditivo

Art. 40 - o imóvel, de propriedade do Município de Jaciara, localizado na zona urbana desta cidade,

totalizando 109.731,12 m' , localizado no Loteamento Jardim Aeroporto ll, na Avenida José de Bia,

Município de Jaciara/MT, conforme planta anexa, será doado exclusivamente a promover a construção de

unidades residenciais para às famÍlias que detenham renda conforme normas do Programa Minha cas

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

ó6. 346t -79;ffiEí

Faz saber que a câmara Municipal de vereadores APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei.

CMJ
www.iocioro. mt.gov.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTOÍ

Minha vida, a ser operacionalizada pela caixa EconÔmica Federal no âmbito do "Programa Minha Casa

Minha Vida - PMCMV". do Ministério das Cidades, para atendimento da necessidade de moradia da

populaçáo de baixa renda, instituído pela Lei Federal n" 11.977, de 7 de julho de 2009, pelo que fica

também autorizada a sua desafetaçáo para tal Íim.

§ 1o - O imóvel constará dos bens e direitos integrantes do patrimônio da entidade aprovadas pelo CCFDS,

conforme Art.lo desta Lei, com fins específicos de manter a segregaçáo patrimonial e contábil dos haveres

financeiros e imobiliários, sendo observadas, quanto a tais bens e direitos, as sêguintes restriçóes:

l- náo integra o ativo da associação,

ll - náo respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigaçáo da associaçáo;

lll - náo compõem a lista de bens e direitos da entidade, para efeito de liquidaçáo ludicial ou extraludicial,

lV - náo pode ser dado em garantia de débito de operaçâo da associaçáo;

V - náo sáo passíveis de execução por quaisquer credoÍes da associaçáo, por mâis privilegaados que

possam ser;

Vl - não podem ser constituídos quaisquer Ônus reais sobre os citados imÓveis'

Vll- A êntidade aprovada poderá incorporar o têrreno objeto dessa Lei de doação a empresa de construçáo

civil com aceÍco e capacidade técnica legitimada pa? a produçáo e comercializaçâo das unidades

habitacionais.

§ 2" - As unidades residenciais, a que se reÍere o artigo anterior, seráo destinadas a famílias com renda

mensal entÍe RS 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 2.600,00 (dols mil e seiscentos reais) conÍorme

normas do Programa do Governo Federal Minha casa Minha vida - urbano faixa 1,5, que serão

organizadas pela entidade conforme norma estatutária, sob pena de reversáo ao patrimÔnio do L4unicípio de

Jaciara-MT

s 3" - As famÍlias dê renda refeÍidas no § 20 deverão estar enquadradas nos planos habitacionais, filiada a

entidade sem fins lucrativos, alêm de preencher os requisitos exigidos pelo Programa Minha casa Minha

Vida.

Art.5o - lgualmente dar-se-á a revogaÇão da doaçâo caso a donatária deixe de dar inlcio à execução das

obrâs de engenharia civil nos imÓveis, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da escritura

pública doaçâo dos bens, na Íorma da lei, e fica a entidade responsável pelo cadastramento das ÍamÍlias,

romover as tratativas necessárias com vista aos recursos oriundos do Programa Minha Casa Minha Vida
p

para construçáo das unidades habitacionais

6ó. 34ó1 900CMJ

RUf,
iocioro. mt.gov. br

ffi

§ 40 As construçÕes deveráo têr no mÍnimo 43m" (quarenta e Íês metros quadrados) de áreas construidas'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
'l .075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
CONSTRUINOO UIúA NOVA HISÍOÍ

Art.6" - Em qualquer das hipÓteses preconizadas nos artigos antecê dentes, a revogaçâo operar-se-á

automaticamente, independente de aviso, interpelaçáo ou notiÍicaçáo da donatária, com a reveÍsáo dos

bens ao patrimÔnio do Município de Jaciara-MT

Art.7.. O imôvel objeto da doaçâo ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos municipais

a) quando da transferência da propriedade do imÓvel do Municlpio para o DonatáÍio, na efetivaçáo da

b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo

donatário, efetivada pêla Caixa EconÔmica Federal'

IPTU - lmposto Predial e Territoriat Urbano, apenas enquanto permanecer sob a propriedâde do

Donatário

11.- ouando da construção do imóvet , a associação terá isenção de 50% ( cinquenta por cento) do ISSQN

sobre a obra

Art. 8".- A presente lei terá como objetivo principal:

a) a promoçáo da melhoria da qualidade de vida das famÍlias beneficiadas;

b)criarefomentarnovospostosdeÍabalhodiretoseindiretos,especialmentepoÍmeiodâcadeia
produtiva da construçáo civil;

c)atenderademandahabitacionaldomunicipio,comoferecimentodemoradiasdignasasfamÍlias

carentes.

Art. go o Municipio de Jaciara-MT, juntamente com â entidade, realizarâ minucioso cadastro

socioêconÔmicodasfamí|iasqueserâobeneficiadaspelasUnidadeshabitacionaisdeqUetrataestaLei

Art'10..ÉobrigatórioaosÍuturosbeneficiadosoumutuáriosàcomprovaçáodosseguintesdados:

a) ser maior de dezoito anos;

b) renda familiaÍ bruta mensal a paÍtir de R$ 18OO'OO (um mil e oitocentos reais) de acordo com o

Programa Minha Casa Minha Vida - urbano;

c) ter residência Íixa no Municipio há mais de dois anos;

d) náo possua outro imÓvel e que tenha sido beneficiado por nenhum programa habitacional;

Art. 1'1" - Fica autorizado o poder publico municip al celebrar convênio com a entidade para fiel execução

presente Lei

óó. 3461-
Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820'000, Jocioro-MTEEIIH

www. iocioro. ml.g

l. lTBl - lmposto de Transmissão de Bens lmóveis:

doaçáo, e



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO UMA NOVA HISTOI

Art. 120. O poder público Municipal fica autorizado a exêcutar dêntro dos limites e/ou no interior da área

desta doaçáo, terraplanagens, infraestruturas de água, esgoto e pavimentaçáo, dentro dos limites de seu

orçamento.

Art. 13". As despesas decorrentes desta Lei correrâo por conta da donatária

Art. 140. - Esta Lei entra êm vigor na data de sua publicaçáo'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

h

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.075

CEP: 78.820-000, locioro'MT

66. 34ól -7900
www.iocioro.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

plngcrR I u níor co o2o I 2oLg.
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ffc É B
PROJETO DE LEI N9 O3I2OL8, AUTORIZA O PODER

ExEculvo MUNtctpAL A DoAÇÂo DE TERRENo PARA

tNsrrutçôEs sEM FtNs LUCRATtvos PARA o
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA

MINHA vtDA - uRanNo, t oÁ ourRAS pRovtDÊNctAS.

3r

c

RruróRro

O projeto de Lei pretende autorizar o poder executivo municipal
a doação de terreno para instituições sem fins lucrativos para o desenvolvimento do
programa "minha casa minha vida,,- urbano, e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

a)

b)

c)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Planta do Loteâmento Jardim Aeroporto ll

ANÁLIsE JURíDIcA

O projeto de Lei se refere a doação de terreno para instituições

sem fins lucrativos para desenvorvimento do programa Minha casa Minha Vida, rogo,

como se trata de doação de imóvel público, algumas particularidades devem ser

esclarecidas.

\
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)

A Lei Orgânica do MunicÍpio de Jaciara/MT, em seu artigo 19 e

seguintes aborda sobre o tema, ainda que de forma um pouco superficial, vejamos:

Art. 19. Os bens imóveis do Município, com exceção da área existente no local

denominado "Bosque", somente poderão ser objeto de doação ou de

utilização de 2/3 dois terços da Câmara Municipal. (Redação dada pela

Emenda à Lei OÍgânica ns 04/1995)

Parágrafo único. Caso o beneficiário não sejã pessoa jurídica de direito
público interno de entidade competente de sua Administração pública

lndireta, deverão constar de Lei Autorizativa, os encargos que assegurem o

atendimento dos objetivos de doação ou da utilização, bem como os

respectivos prazos de seus cumprimentos.(Redação dada pela Emenda à Lei

OrBânica ne 04/199S)

Art. 20.A alienação, a título oneroso, de bens imóveis, do Município

dependerá da autorização prévia da Câmara Municipal e será precedida de
licitãção pública, dispensada esta quando o adquirente for uma das pessoas

reÍeridas no artigo anterior.

Art. 21. O Município poderá realizar obras, serviços e atividades de inteÍesse

comum, medlante convênio com entidades públicas ou particulares, bem

como através de consórcios intermunicipais, com os Estados ou a União,

utilizando-se dos meios e instrumentos adequados a sua execução.

Art.22. Os bens imóveis do domínio municipal conforme sua destinação, são

de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais.

Desta maneira, para complementar a matéria, temos que

analisar o caso de acordo com o que prevê a Lei ns g.666/1993 (lei de licitações), que

tem capítulo que trata da questão.

Nesse sentido, em nÍvel infraconstitucional, as alienações de

bens públicos pela Lei ne 8.666/],993, estão previstas no artigo 17, o qual discorre que:

\\ CMJ

Ruo Jurucê, I 30] - Centro - CEp
E-moil I contolo@comorojocto

: 78820-000 - JocioÍo-MT - Fone: (óó) 34ól _7350
ro.mt.govbr - www,comorojocioro.mt.govbr

Êrs



aa

t
ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1S de outubro de 9g)

Art. 17, A alienaçâo de bens da Administração pública, subordinada à

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida

de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

l- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos

da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para

todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação

prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta

nos seguintes casos:

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real

de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais

construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de

programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração

pública; (Redação dada pela Lei ne 11..481, de ZOOT)

Assim, devem ser observados os critérios previstos no

mencionado artigo, que estaberece que deve haver interesse púbrico devidamente
justificado, precedido de avaliação e autorização legislativa.

Ademais, a licitação em casos que tais, é dispensada, já que o

imóvel doado será utilizado em programas habitacionais.

Em relação a tais modalidades de dispensa de licitação,

importante lembrarmos a rição do festejado mestre Marçar Justen Firhor que ,,a 
rei

dispensa a sua realização, fundando-se num juízo de proporcionalidade. são os casos

em que se pode estimar que os benefícios potencialmente extraíveis de uma licitação

serão insuficientes para justiÍicar os encargos necessários à sua realização,,.

lmportante colacionar o entendimento do TCE/MT sobre

m até ria:

1 
FILHO, Marçal Juste n. Curso de Admínistrotívo. 4. Edição. São paulo: Saraiva, 2009, p. 3g4
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)

Processo ns 18.065-3/2008

lnteressada: Prefeitura Municipal de Diamantino

Relator: Conselheiro José Carlos Novelli

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATo GRosso, nos termos

do artigo 1e, inciso XVtt, da Leí Complementar ne 269/2009 (Lei

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e do artigo

81., inciso lV, da Resolução ne f4/2007 (Regimento lnterno do Tribunal

de Contas do Estado de Mato Grosso), resolve, por unanimidade,

acompanhando o voto do Conselheiro Relator que acolheu a sugestão

do Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique Lima e

contrariando o Parecer Oral do Ministério público emitido em sessão

Plenária, com fundamentação nos artígos 4g e 49 da Lei Complementar

np 269/2007, em, preliminarmente, conhecer da presente consulta e,

no mérito, responder ao consulente q oacão deue: 1-Ad bem oúblico

tmovel exise de sa feta cão, se fo r o caso: b) autorizacã o em leia

ecífica tratêr d interesse blico devi amente stificad d

prévia ava liacão do imóvel: e) dispensada a licitacã o, nas hipóteses

previstas em lei, inclusive oara as alienações sratuitas no ámbito de

programas habitaci onais ou de regu larizac ão fu nd iá ria de interesse

socíal (art. 17. incis alíneas "b", "ol, ?'e"h". da Lei ne 8 .666/931: 2 -
Os Estados, Municípios e o Distrito Federal poderão doar bens públicos

a pessoa jurídica de direito privado, em razão dos efeitos da liminar

concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADt ne 927. Todavia, a

doação deverá sempre atender ao interesse público, sendo vedada

qualquer conduta que implique em violação aos princípios da isonomia

ou igualdade, da moralidade e da impessoalidade (arts.5e, caput, e 37,

caput, ambos da Constituição Federal Brasileira); e 3 - É vedada a

doação de quaisquer bens públicos, valores ou benefícios no ano

eleitoral (1e de.iâneiro a 31 de dezembro), salvo nos casos de

calamidade pública, estado de emergência ou inseridos em programas

sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício

anterior (art. 73, parágraÍo 10, da Lei ns 9.504/79971. Remeta-se ao

F(s
cA,rJ,t$\
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

consulente fotocópia do Parecer de fls. 5/20-TC, bem como do inteiro

teor do relatório e voto do Conselheiro Relator. Após as anotações de

praxe arquive-se os autos, nos termos da lnstrução Normativa n9

01/2000 deste Tribunal de Contas. participaram do julgamento os

Senhores Conselheiros Valter Albano, Alencar Soares, Humberto

Bosaipo e Waldir J úlio Teis." (Grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento do TCE/MG:

Consulta. Câmara Municipal. Doação de bens imóveis públicos a

pessoas comprovadamente carentes. possibilidade. Autorização

legislativa. Avaliação prévia. trrefutável demonstração de interesse

social. Licitação dispensada na hipótese do art. !7, t, f, da Lei n.

8.666/93. Caráter excepcional. (...) (Consulta n. 835.894, TCE-MG, Rel.

Cons. Sebastião Helvecio. Data do ju lgamen to: 07 /07 /2OIO\.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, portanto, para que

seja efetuada a doação de imóvel público, ainda que em casos de ricitação dispensada,

com destino para programa habitacionais, é imprescindíver os seguintes requisitos:

desafetação; autorização em lei específica; haver interesse público devidamente

justificado; alem de prévia avaliação do imóvel.

Em que pese, o julgado do TCE/MT colacionado acima ter
discorrido que não pode ser efetuada doação de bens público em ano eleitoral, não

especifica se isto se aplica a ano de eleição presidencial e estâdual ou a eleições

municipais. Ainda que estamos em ano eleitoral, não se trata de eleições municipais, e

como se trata de bem público municipal, não se vê em princípio nenhuma

irregularidade, ainda mais se existe a incidência das exceções expressas, no caso de

programas sociais (Lei Federal n. 9.504, de !997, art_ 73, § lO, com a redação incluída

pela Lei n. 11.300, de 2006).

ct(J
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 114 de 15 de outubro de gg)

Voltando aos mencionados requisitos, o próprio projeto de Lei

prevê a desafetação (art.4e), verifica-se que há autorização, e o interesse público foi
justificado, conforme se observa ainda na mensagem ao projeto de Lei.

Contudo, resta iu ntar aos autos a avali a ão do imóvel.

A exclusão do crédito tributário é assim tratada na Constituição
Federa l:

An. 1s0 (... )

§ 6.s Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei especÍfica, federal,

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.e, X , g.

Art. 16s (...)

§ 2e - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades

da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o

exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 6e - o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo

re8ionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e

creditícia.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEp: 7
E-moil: contoto@comorojocÍoro,
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Noutra quadra, quanto às isenções do lTBl, lpTU e isenção de

50o/o do ISSQN, insertas no artigo 7e do projeto de Lei, o artigo 11 da Lei

complementar ne 101/2000 (Lei de Responsabiridade Fiscar) exige que os Municípios
instituam e efetivamente arrecadem os tributos de sua competência.

CHJ I
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CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal discorre em seu

artigo 14 que:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de

diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

l- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de

diretrizes orçamentárias;

ll - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado

no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou

contribuição.

§ 1". A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos

ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento

diferenciado.

§2s - 5e o ato dê concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que

trata caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso ll, o benefício

só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no

mencionado inciso.

§3e - O disposto neste artigo não se aplica:

| - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos t, lt, lV e V do

artigo 153 da Constituição, na forma do seu §1e;

ll - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos

custos de cobrança.

Desta forma/ a isenção de tributos é admissível, desde que

atenda às exigências da Constituição Federal e da LRF, devendo ter revt o em lei

orca m entana estimativa do imoacto o rÇamentá rio-fin anceiro no exercÍcio em oue

deva in iciar sua vigência e nos dois seguintes, com a demonstração pelo proponente

IFLs
CMJrd\
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CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de'15 de outubro de 98)

deq ue a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orcamentária. na

forma do art. 12 da LRF, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas

no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, bem como de estar acompanhada

d medidas de m ensa ao por meio do aumento de receita, proveniente da

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo

ou contribuição.

Todavia, quanto à isenção do lTBl, há entendimento
jurisprudencial quanto à possibiridade de isenção de tal imposto no que se refere a

programas de habitação para população de baixa renda, ficando condicionadas as

ressalvas apontadas acima à isenção do ISSeN e lpTU.

Vejamos exemplo na jurisprudência de caso de isenção de lTBl:

APELAçÃO CíVEL, TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ITBI.

ISENçÃO. POSSIEILIDADE, AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUçÃO

DE HABITAçÔES POPULARES EM PROGRAMA HABITACIONAL PARA

POPULAçÃO DE BATXA RENDA. EXTSTÊNCtA DE LEt MUNtctpAL

ESPECíFICA. LEI COMPTEMENTAR MUNICIPAL N9... VEr íNtEgrA dA

ementa 636/2010. A exigência constitucional referente à existência de

legislação específica para a concessão de isenção de tributo (artigo

150, §6e da CF e artigo 176 do CTN), no Município de porto Ategre,

relativamente ao lTBl na aquisição de imóvel para construção de

habitações populares do programa Minha Casa Minha Vida, vem

atendida de modo suficiente e finalístico com a edição da Lei

Complementar Municipal ns 636/2010. As custas processuais, em se

tratando de ente público municipal, devem ser pagas pela metade,

conforme redação original vigente do artiBo 11, alínea a, da Lei ne

8.121/85. APELAçÃO PARC|AIMENTE PROV|DA. (Apetação cívet Ne

70063643027, Vigésima primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do

RS, Relator: Marcelo Bandeira pereira, Julgado e m f!/LU2OtSl.
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de gg)

Por fim, recomenda-se que sejam atendidas as exigências e

ressalvas legais, apontadas ao longo da fundamentação, dentre elas o impacto

orçamento-financeiro decorrente da implantação do Projeto de Lei.

coNcLUsÃo

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.

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 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. 13al.

É o parecer

Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

mNhs
oAB/MT 14.18s
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1S de outubro de gg)

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO, JUSTIÇA S RUI)AT.]ÀO
cotussÃo on oncAMENTo, FINANÇAS E CON'r'ABTLIDADE
COI,IISSÃO OB POIÍIICA URBANA E MEIO 

^NTI}IIiN't'E
PROJETO LEI N.'03, DE22DE JANEIRO DE 2{)1It.
PODER EXECUTIVO

Rsr-.AróRro

I _ EXPOSICAO DA MATERIA EM EXAME

E submetido às Comissões o Projcto de Lei acima especiÍicado, que
autorizar o Poder Executivo a proceder uma doaçâo de terreno para instituições em fins
lucrativos para o desenvolvimento do Programa Mirrha Casa Minha Vida - Urbano, e dá
outras providências

II _ CONCLUSOES OO RELATOR

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado. é de grande relevância
social, vez que objetiva atender as necessidades da popLrlação de baixa renda da área
urbana, garantindo acesso à casa própria com baixo ctrsto de llnanciamento.

Por todo exposto, concluo pela emissão cle PARECER FAVORÁVEL, peta
constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. sendo a nraréria oportuna e conveniênte
a sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada lo P lenário

São as conclusões

VEREADOR RLEI SII-\' I.- OI,lVEIRA
Presidente da

Vice-Presidente d
são de Constituiç iça e Redação

omissão de Política i lr na e Meio Ambiente

CMJ
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MIS DE TITUI JUSTI A E ltli,l)r\ A()N
COMISSAO DE OR AMENTO FINAN AS E CONI'ABILIDADE
CO\tI SSÃO DE POL TICA URBANA E MEIO ANIBIENTE

PROJETO LEI N.'03, DE22DE JANEIRO DE 20IIi.
PODER EXECUTIVO

lII - nncrsÃo nas col,rrssÔBs

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação, <Je Orçamento, Finanças e
contabilidade e de Política urbana e Meio Ambiente. reuniclas nesta data infra, após a
apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR ERLEI SILV Ot,IVEIRA
tiça e RedaçãoPresidente da C o de Constituiçii

Vice-Presidente da Comissão de Política Urb a e Meio Arrbienteil

Pelas Conclusões:

VE OM DRIGTiIiS DIi SOUZA
Vice-Presidente da Comi b Constituição. Justiça e Redação
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Sr. tqí,,r
EDILAINE MAIT.IINS

Secretária da Comissão de Con;fituiçào. Jusriça e Redação,q
!,EREADOR ANTÔÍIO ZANI\ I\I^ITÇAL

Vice-Presidente da Comissão de Orçamento. Finanças e Contabilidade
Secretário Comissão de Politica Urbana e Meio Ambiente

VE ORA

Nr i- c
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Secretário da Comissão de Orçament Finanças e Contabilidade

VEREADOR SIDNEY E SOIJT-A SOAITES
Presidente Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT),22 DE MARÇO DE 2018.
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cotr.fissÃo os on AMENTO FINAN AS E C()NTABILIDADE
conussÃo o POL TICA URBANA E MEIO AN,II]ILN'I'Ii

PROJETO LEI N." 03, DE22DE JANEIRO DE 2(}I8.
PODER EXECUTIVO

De acordo com o artigo 103 do Regimento Interno. e diante da decisão unânime das
Comissões quanto a aprovação do rel
emitem PARECER FAVORÁVEL a

VERF], OR EO
Vice-Presidente da Comissão de St

resentado, e após a discussão e votagão
o presente Projeto de Lei.

atório
d

VEREADOR ISI OLIVE,IIIA
Presidente da são de Constitu içiio iça e Redação

Vice-Presidente omt de Pol 1r'lr Meio AmbienteIr C

o ICUES DE SOUZA
itu ição. Justiça e Redação

Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

**(4h J$,hhÊ MAI{IINS
Secretária da Comissão de ConstitLri çiio. .lustiça e Redação

VEREADOR ANT IO ZA\I\ \I.\R(]AL
Vice-Presidente da Comissão de Orçamento. l-irranças e Contabilidade

Secretário Comissão de Politica Urbana e ]! eio Arnbiente

\7 Í'^'-^s
VEREADOR RODRIGO IILANCISCO

Secretário da Comissão de Orçam to, Firranças e Contabilidade

VEREADOR SIDNIi D[ S0t 7_.\ SO.\RI]S
Presidente Comissão de Política Urbana e i\4eio Arnbierrte

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT),22 DE MARÇO DE 2018.

,lÇtl.l

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CÊP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contqto@comorojocioÍo.mt,govbr - www.comorojocioÍo,mt,govbr

PARECER:
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

OÍicio n." 9712018

Ao
Excelentíssimo Seúor
Clóves Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Jaciara

Prezado Seúor,

Cumprimentando-o cordialmente, em complemento ao Projeto de Lei 03/2018, segue em anexo

Laudo de Avaliação para ser juntado ao mesmo.

Sendo só o que se apresenta até o momento, aproveito o ensejo e renovo protestos de elevada

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARDO FRAN o
AssESsoR ESpECIAL - RELAÇÕEs covERNAMENTAIS

GOVERNO N{UNICIPAL DE JACIARA . MT

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferrerra Sobrinho, 1.O75
Centro - Jaciara-Yr // 7AA2O-oOO

JACIARA&



ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CONSTRUINDO UIUA NOVA HISTORIA

Bairro - Lo teamento Ja rdim Aerooorto ll

De acordo com o disposto na Lei 8.666/93 art. 17 e Portaria 
^e 

8212018 que instituiu a

comissão Permanente de Avaliação dos Bens Móveis e lmóveis no Município de Jaciara-MT.

Considerando Comunicação lnterna do Departamento Jurídico ne 121201'8:

considerando Projeto de lei ne 03 de 22 de Janeiro de 2018, submetido ao Poder LeSislativo,

que busca autorização para doação de área localizada na zona urbana deste município' na

Avenida losé de Bia, no loteamento Jardim Aeroporto ll'

A finalidade da doação será exclusivamente a promover a construção de unidades residenclais

para famÍlias com renda familiar conforme normas do Programa Minha Casa Minha Vida'

operacionalizada pela Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, e ainda pelo

regÍamento da Lei Federat ne 71.977 /2OOg que dispõe sobre o Programa Minha casa Minha

Vid a {PMCMV).

Conforme Projeto de Urbanismo - Partido Urbanístico, Residencial Aeroporto ll- 2e Etapa

encaminhado a esta Comissão, passamos a análise'

- Quadra 06

Lotes: 01,02, 03,04,0s,06,07,08,o9,ro,11 )2,r3,74,r5,76,17,L8,r9,2O,2r'22,23'24' 25e26

totaliza ndo 5.269.140 m'!- RS 338.541,84 (Trezentos e trinta e oito mil qulnhentos e quarenta

ê um reais e oitenta e quatro centavos) excetuando desta quadra a Área Verde 02 com 388,58

- Quadra 03

Lotes: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,1O,7f J2,13,14,f5 e 16 totalizando 3'433'880 m'z - RS

208.333,44(Duzentoseoitomiltrezentosetrintaetrêsreaisequarentaequatroreais);

-Quadra 07

Lotês: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,1O,11,L2,73,14,!5,16,17 'L8'19 '2O'21'22'23 '24'25'26'27 
e 28

totatizanáo 5.801.070 m'z- RS 364.583,52 (Trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e

oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos);

I!1

-Quadra 08

Lotes: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,1O,Lt,72,t3'L
totalizando 5.669.040 mr - RS 364.583,52 (Treze

oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos);

co 275,4! n2

4,L5,16,1i,\8,19,20,27,22,23,24,25,?6,27 e 28

ntos e sessenta e quatro milquinhentos e

desta ouadra a Área Verde 03

=.{l
rEt
{s"}

excetuando

o--.-.

lv: lníônio Ferreiro Sobrinho, 1'075
ocioro.ml.gov.br

CEP: 78.820'000,

óó. 3461-7?00

LAUDO DE AVALIACÃO DE IMóVEL - 03/2018

ç,-&'

Jocioro-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
G,lBINETE DO PREFEITO

coNsrnuNoo UMA NovÂ HlsÍóBla

- Quadra 09

Lotes:

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,L3,14,r5,L6,17,r8.19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29e30
totàlizando 6.088.120 mr - RS 390.625,20 (Trezentos e noventa mil seiscentos e vinte e cinco

rêais e vinte centavos);

- Quadra 10

Lotes:

01,02,03,04,0s,06 ,07 ,08,Os,10,L7,L2,13,14,L5,16,Ü ,18,19,20,2r,22,23,24,25,26,27 ,28,29 e 30

totalizando 6.22g.690 m, - R5 390.625,20 (Trezentos e noventa mil seiscentos e vinte e cinco

reais e vinte centavos);

- Quadra 11

Lotes: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,1O,Ú,72J3,r4,É,16,L7 ,18,r9 '20 '2r 
e 22 tota liza ndo

4.618.670 m'1- RS 286.458,48 (Duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e cinquenta ê oito

Íeais e quarenta e oito centavos);

- Quadra 12

Lotes: 01, 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,75 e 16 totaliza ndo 3'658 660 m'z- R$

208.332,16 (Duzentos e oito mil trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos);

Totalizando 192 (cento e noventa e dois) lotes urbano, correspondendo a área totalde

40.768.27om2comavaliaçãodomontantedeRs2'5oo'000,00(Doismilhõesequinhentosmil
reais) considerando área rústica , sem infraestrutura'

É o relatório.

lDe acordo.
I

'-r-jíá - ', { (, t.'.

HrH* o.,i,dot,,uÀàt*o

/5
_\r,rr*oAMARILDO TICIANEL

LD to cÉn - i,rrrvsno

Av, Antônío Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78,820-000, Jocioro-MT
ocioro.ml.gov.br
óó. 3461-7900

iEI{s,.

Jaciara(MT) 09 de Abril de 2018.


