
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

pRailcípto oÂ FUgUC'âÍ1. 37
' CaOur.(iF/ 88

Es tr. rl-,-

t : i.lt

OrtDÊ LEI N". r.813 Df, 2l DE MARÇO DE 2018.

"DISPÔE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DOAÇÃO COM
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O Prefeito do Municipio de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso das atribuições legais que

me confere a Lei Orgânica do Município, em especial o artigo 19, faço saber que o Plenário da Câmara Municipal

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" - Fica o Poder Executivo Municipal, AUTORIZADO realizar a doação de uma área de 27 heclares, localizada no

distrito industdal, matriculado sob n". 1.577, fls. 77, do Liwo 2E, perante o Cartório do Registro de lmóveis de

Jaciara./MT, avaliado em R§ 245.181.06 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oilenta e um reais e seis centavos),

conforme avaliação anexa, para a seguinte empresa:

MILLENIUM BIOENERGIA S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n" 2l .543.596/000 t -1ó.

Art. 2"- A doação de que trata o an. lo desta Lei independe de concorrência, em vista da existência de releyante interesse

social e de ser feita com encargo, de conformidade com o aÍ. l9 da Lei Orgânica do Municipio.

Art. 3'- A donatária obriga-se, como encargo da doação:

a) Utilizar o terreno doado para ampliar suas instalações, geração de novos empregos e a sua produção industrial,

devendo iniciar a construção dentÍo do prâzo de 6 (seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de

doaçâo e executá-lo conforme o cronograma constante do projeto aprovado pelo Município,.

b) Realizar, anualmente, a doação de 0,5 % do lucro lÍquido da empresa, para o MunicÍpio implementar suas ações

sociais.

Parágrafo único: O recurso proveniente dessa doação, será realizado em um fundo municipal, o qual deverá ser gerido

por um conselho, composto por representantes da Câmara Municipal, membros do Ministério Público, membros da

Defensoria Pública, Mernbros da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como entidades representativas da sociedade

civil
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Art. 4" - Na Escritura Pública de doaçâo do imóvel constaÍá obrigatoriamente cláusula em que a donatária se obrigue a

atender à finalidade e aos prazos referidos nessa, sob pena de Íeversão automática do objeto doado ao patrimônio

municipal, independentemente de qualquer indenização.

Art. 5" - A doação a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitação, será efetivada mediante Escritum Pública da

qual constarâo, obrigatoÍiamente, os encaÍgos da donatári4 o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, nos

termos do § 4" do an. l7 da Lei n'8.666/93, sob pena de nulidade do ato.

AÉ. 6'- Mediante autoÍização expressa do Poder Legislativo e Poder Executivo, poderá a empresa beneficiada hipotecar

ou dar em garantia a instituições Financeiras ou Bancárias, o teneno recebido em doação, para fins de levantamento de

empréstimos destinados à instalação e manutenção do empreendirnento ou ao desenvolvimento do complexo de suas

atividades industriais dentro do Município.

Art. 7' - Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversão e demais obrigações serão gaÍantidas por hipoteca de 2'

grau em favor do doador, como determina o § 5'do art. 17 da Lei n" E.666/93.

Art. 8" - Faz paíe da presente Lei, o mapa da área doad4 matrícula, carta de intenção da empresa, avaliação do bem

imóvel, bem como projeto do empreendimento.

Art. 9o - Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM 2I DE MARÇO DE 20I8.

ABDU LJ MMAD
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CON§TRUINDO UTÁ NOVÀ ÉISTOÂÉ

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislaçâo vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NOí7 DE í6 DE MARÇO DE 2Oí8

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Estamos encaminhando a essa lnsigne Casa de Leis, para que seja devidamente apreciado por

essa nobre edilidade, PROJETO DE LEI N" 17 DE 15 DE MARÇO DE 2018 O QUAL DISPÔE

SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENGARGOS DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL PARA

A EMPRESA MILLENIUM BIONERGIA S.A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Trata-se de projeto de importância impar ao nosso Município, o qual padece de novas frentes de

emprego.

Conforme apresentaçáo da empresa, a mesma está a frente de três projetos greenfildes na

modalidade Full Flex no Mato Grosso, Florida US e Queensland AU, sendo elas a Usina São Miguel

Sugarism Total Flex ( com capacidade de processar 700 mil ton de cana/safra e 260.000 ton/de

cana/safra e 260.000 ton/ano milho), Sugarism Florida Total Fex e Queensland Sugarism Total

Flex, ambas com mesma capacidade.

Dessa forma, em meio ao interesse de expansão no Estado, surgiu a possibilidade de instalaçâo da

empresa no Município de Jaciara, em razâo de atendimento à logística para produção, bem como

atendendo pela sua capacidade produtiva no agronegócio, bem como pela disposição geográfica.

Demais disso, em contrapartida à doação da área pleiteada para as instalaçóes, a empresa se

comprometeu a realizat anualmente, a doação de 0,5 % da receita corrente líquida da empresa,

www.jaciara,mt.gov.br
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Po§to isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação dos

nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, @llrUEllUlfre,ÃLu,8§ENIE, na

certeza de que seja ao final deliberado e aprovado na devida forma.

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXCELENTISSIIT,IO SENHON

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT.
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PROJETO DE LEI N'17 DE 16 DE MARçO DE 2018

..DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE

DOAÇÃO COM ENGARGOS DE BEM IMOVEL

MUNICIPAL PARA A EMPRESA MILLENIUM

BIONERGIA S,A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS''

O Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD , no uso

das atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município, em especial o artigo

19, faço saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal, AUTORIZADO realizar a doação de uma área

de 27 hectares, localizada no distrito industrial, matriculado sob no. 1.577, fls. 77, do Livro

2E, perante o Cartório do Registro de lmóveis de Jaciara/MT, avaliado em R$ 245.181.06 (

duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e seis centavos), conforme

avaliação anexa, para a seguinte empresa:

MILLENIUM BIOENERGIA

21.543.596/0001-.{6.

S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no

Art. 20- A doação de que trata o art. 10 desta Lei independe de concorrência, em vista da

existência de relevante interesse social e de ser feita com encargo, de conformidade com o

art. 19 da Lei Orgânica do Município

www.jaciara.mt.gov.br
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Art. 30- A donatária obriga-se, como encargo da doação:

a) Utilizar o terreno doado para ampliar suas instalaçÕes, geração de novos empregos

e a sua produção industrial, devendo iniciar a construção dentro do prazo de 6

(seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de doaçáo e executá-lo

conforme o cronograma constante do projeto aprovado pelo Município,.

b) Realizar, anualmente, a doaçáo de 0,5 % da receita corrente líquida da empresa,

para o Município implementar suas ações sociais.

Parágrafo único: O recurso proveniente dessa doação, será realizado em um fundo

municipal, o qual deverá ser gerido por um conselho, composto por representantes da

Câmara Municipal, membros do Ministerio Público, membros da Defensoria Pública,

Membros da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como entidades representativas da

sociedade civil.

Art.40 -Na Escritura Pública de doaçáo do imóvel constará obrigatoriamente cláusula em

que a donatária se obrigue a atender à finalidade e aos prazos referidos nessa , sob pena

de reversão automática do objeto doado ao patrimônio municipal, independentemente de

qualquer indenização.

AÉ. 50, A doaçáo a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitação, será efetivada

mediante Escritura Pública da qual constarão, obrigatoriamente, os encargos da donatária,

o pruzo de seu cumprimento e cláusula de reversão, nos termos do § 4o do art. 17 da Lei no

8.666/93, sob pena de nulidade do ato.

Art.6o. Mediante autorização expressa do Poder Legislativo e Poder Executivo, poderá a

empresa beneÍiciada hipotecar ou dar em garantia a instituições Financeiras ou Bancárias,

o terreno recebido em doação, para fins de levantamento de empréstimos destinados à

instalaçáo e manutençáo do empreendime

atividades industriais dentro do Município.

www.iaciara.mt.gov.br
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Art.70 . Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversão e demais obrigações seráo

garantidas por hipoteca de 2o grau em favor do doador, como determina o § 5o do arl. 17

da Lei no 8.666/93.

Art, 8o . Faz parte da presente Lei, o mapa da área doada, matrícula, carta de intenção da

empresa, avaliação do bem imóvel, bem como projeto do empreendimento.

Art.90. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposiçÕes em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 16 DE MARÇO DE 2018.

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

PREFEITO MUNICIPAL

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administraçâo e Finanças / Portaria no. 0212018

R€gistrada e Publicadâ de conformidadc com a Legislação vigente, Çom alixaçâo nos lugarcs de costumc, estabclccidos por Lei
Municipal. Data Supra.
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CONSÍRUINOO U[TA NOVA HISÍÓRIA

De acordo com o disposto na Lei 8.666/93 art. 17 e Portaria ns 82/2018 que instituiu a

comissão permanente de Avaliação dos Bens Móveis e lmóveis de propriedade do Município

de .Jacia ra-MT.

Estes membros reuniram-se para emitir parecer a cerca da matéria do Proieto de Lei ne

1-712018 de 16 de Março de 2018, "Quê dispõe sobre a autorização de doação com encarSos

do Bem lmóvel parte de área do Distríto lndustrial no equivalente a 27(vinte e sete) hectares,

sob matrÍcula no- 1577, Fls 77 do livro 2E devidamente registrado no cartório de lmóveis de

Jacia ra.

considerando a Tabela base de Avaliação de imóveis Rurais para efeito do lTBl, atualizada em

2018,aáreadestinadaadoaçãonostermosdoProjetodeLei,econsiderandoaindaas
normas da NBR 5676/ABNT, equivale ao montante de Rs 245.181,06(duzentos e quarenta e

cinco mil cento e oitenta e um reais e seis centavos).

É o relatório

Jaciara(MT) 21 de março de 2018.

De acordo

a 5 íl-"QJ-)
AN DEA EIDA SILVA MEMBRO

M BROÇ,

M
M BRO

:h.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

6ó.34ól-7900
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MILLENIUM

BIOENERCY

Jaciara, 14 de Março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA
Gâblnêtê do Prêlêlto
Abduliabar calvin llohammad
Prêfcito 1.{uniclpal

Tendo em vista a LEI No 1066, DE 31 DE AGOSTO DE 2007, qual cria o Distrito

Industrial de Jadan, obdecendo aos Nocedimentos legals, apresenta-x aqui

carta de Intençáo de doaçáo de teÍeno para instalação de empreendimento

industrial à empresa Millenium Bioene|gia S.A,-

A Empresa MILENIUM BIOENERGIA S.A., inscrita no CPNJ no 21.453.596/0001-46 com sede na
Rua senador Dantas, no 71, sala 1902, Rio de laneiro Rl, na pessoa de seu sócio diretor Eduardo
Lima, vem de acordo com as Leis Municipais e princípios de direito administrativo, manifestar o
interesse em realizar a instalação da êmpresa no Município de laciara, nos termos do Projeto de
instalação que segue anexo.

Cumpre esclarecer que a solicitante está a frente de três projetos greenfilds na modalidade Full
Flex no Mato Grosso, Florida US e Queensland AU, sendo elas a Usina São Miguel Sugarism Total
Flex (com capacidade de processar 700 mil ton de cana/safra e 260.000 ton/dê cana/safra e

260.000 ton/ano milho), Sugarism Florida Total Fex e Queensland Sugarism Total Flex, ambas com
mesma capacidade.

Dessa forma, em meio a nosso interesse de expansão no Estado, surgiu a possibilidade de
instalação da empresa no Município de Jaciara, em razão de nos atender em termos de logística
para produção, bem como nos atendendo pela sua capacidade produtiva no agronegócio, bem
como pela sua disposição geográfica.

Informamos que, com a possível instalação. iremos investir a estimativa de R$450.000,000,00,
gerando em torno dê 500 postos de empregos diretos. Além da geração de empregos diretos o
projeto o gera um efeito de encadeamento ao setor de serviços, gerando milhares de empregos
indiretos, fomentando o comércio local, promovendo divisas e incrementando receitas ao
Município.

1l

Total Energy'Full Flex

M
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MILLENIUM

BIOENERGY

Tratamos de uma empresa sólida e consolidada, a quat possui parceiros de extrema relevância,
conforme prospecto em anexo, onde atuamos há mais de três décadas no ramo de atividade. A
estimativa de faturamento da planta industrial de laciara, bem como o lucro projetado, outros
resultados econômicos e indicadores encontram-se em anexo em nosso prospecto.

Possuímos uma política de preservação ao meio ambiente, atrelada aos mais modernos e
abrangentes conceitos de preservação, nos valendo de rigorosa submissão às normas ambientais.

Tendo em vista que empresa preserva em seus valores, a conjunção de esforços em prol de ações
sociais, sendo certo que pretendemos com isso, desenvolver um projeto ao par de crescimento da
dignidade humana, nos valemos da presente proposta para oferecer O,5o/o do lucro líquido anual
da empresa, para que seja investido nas ações sociais do Município, sugerindo para tanto, que
esse valor seja gerido por um Conselho formado por membros do Executivo, da Câmara de
Vereadores, do Ministério Público, Defensoria Pública ê entes da sociedade civil , a fim de dar
destinação transparente e eficiente ao mencionado recurso.

Na certeza de quê possamos prosseguir nos valemos da presente carta de intenção para

requerermos junto à Municipalidade, a doação de área de 27 hectares para a instalação de nossa

Empresa.

Atenciosamente;

Millenium Bioenergia S.A,
Eduardo Lima

Diretor Executivo

M
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16/03/2018 Comprovan!ê do lnscÍição e de Situação Cadashal

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer diveÍgência, providencie junto àRFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERo oE rNscRrÇÀõ

2 r.543.596/0001.46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUÀçÂO
CAOASTRAL

OATA DE ASERTURA

0911?,2011

$
I\OMÊ EMPRESARIA!

TIILLENIUM BIOENERGIA S.A

uLo Do EsÍaEEtECrMENÍO (NOME OE FANÍAS|A)

IGO E OESCR DAATIVIOAOE

19.31{{0 . F do álcool

E oÀ§ ATrvroAoEs

'16.81{{rí ' Comórcio atactdista de álcool carbu.anle, àlodlêEel, grsollna o demals de.ivâdo. de pot.ólêo, excoto
lubrlíicônte5, nâo aeãllzado por tran.portador rotalhiEta (ÍR.R)
35,13-1{}0 . Comé.cio atacadista dê onergia elétrlcâ
46.E4'2'99 ' Comárcio atacadi§ta dê outros produtgs quÍmlcos e pôtÍoquimicos não especllicados antcriorm€rto
0'1.13{O0 . Cultlvo de cana.de-açúcar
í0.72.4.0í . Fabricação de açúcar de cana .êílnado
í0.7í6{0 . Fabricãção dê açúcar cm bruto
À).14-2{0 . Fabrlcação de gases industriais
35.11-54í . Goraqão de snorgla elétrlca
í0.62-7.00 . Moagem de tÍlgo e fabrlcaçáo ds derlvados
10.69"1.{10 . Mosgem e tabrlcação de produtos do ortgem vegstat não especlÍlcados anterlormente
35.12-3{0 . Transmlssão dê en elétrica

rco E oESCRIÇ OÁ NATUREZÀJU
205{ - Sociodade Ânônima Fechada

LOGRAOOURO

R SENADOR DANTAS
NÚMERO

71

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

SALA: 1902. PARTE:

RIO OE JANEIRO

ÍELEFONE

2122-2187
ENOEREÇO rco
lêona donciaconlabil.com.br

RJ

ENÍÉ F€DERÀIIVO RE L (EFR}

§
ÂTIVA 0911212014

MOÍ|VO OE

S ESPECIAL DATA OA SITUAçJO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20'16

Emitido no dia 16/03/2018 às 17:07:39 (data e hora de Brasítia).

Consulta QSA / Capital Social

Página: 1/'l
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https://www.receita.fazônda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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Jaciara, 05 de Março de 2018.

O município de Jaciara/MT é a principal cidade da Regiáo do Vale do Rio São Lourenço, com
uma populaÉo aproximada de 26.633 habitantes em 2017, segundo dados do IBGE. O município
totaliza uma área tenitorial de í.676,970 Km2.
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o mapa acima demonstra as principais rodovias do estado. Jaciara encontra_se em u
entroncamento que toma um dos pontos de merhor posicionamento rogístico no estado, entre e B

PREFEITO@JACIARA.MT.GOV.BR
WWW.JACIARA. MT.GOV.B R

AV. ANTôNto FERRETRA soBRtNHo
N'IO75 CENTRO - JACIARA.MT

DESENVOLVli,tetro ecotôttrco- itut{Gíp|o oE JActARA/tT

PÍojelo eprêsôntado à consultor€s, invêsüdoros e peílemeniares, em busce da atÍação
de invêstimênlos. Em Íesumo, o projeto apresênta inicialmente o arenjo econômico
local já. consolidado e porspodivas ds novos nêgócios, bem como polenciais do
municipio.
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,,-.-*.i
e+a,l' rq i

I

--

I



163 (364) e a MT 344. A BR í63 cruza lodo o eíado ligando ao sul, o estado de Mato Grosso do

Sul, e ao Norte o estado do Pará. A MT 344 liga Mato Grosso ao êstado de Goiás. Jaciara encontra-

se ainda a apenas 97 KM da Fenovia onde en@ntra-se a empresa ALL (America Latina Logística)

em Rondonópolis.

A economia do município de Jaciara é diversificada, abaixo apresenta-se o plB municipal no
ano de 2013

PIB 2013- JACIARA MT- IBGE. 2015

tAGRopÉcuÁRlÂ

r tNDúsrRtA

aSERVtçOs

yADMtNtsrRAÇÃo, saúDE E EDUcAçÃo púBLtcAs E sEGURtDADÊ soctAL
i. rMPosros ríeutDos

o resutado acima mostra que a conjuntura econômica predomina os setores de serviço e
agropecuária @mo maiores detentores do PIB municipal. os serviços de Transportes sáo os grandes
responsáveis pela participação bastante expressiva dos serviços. os serviços de alamentaÉo e
hoteleiro seguem tamtÉm com boa particípaÉo, haja visra o fluxo continuo de pessoas que passam
por Jaciara, em virtude das rodovias citadas. o segmento hoteleiro é aquecido também pelo turismo
que atrai turistas de todo o país, principalmente na afta temporada, gerando receitas participativas.

Em Jaciara a área destinada por cuhivo se da conforme abaixo:

ÁRta ossnÍ{eol Fom€bu[6/Eàtr6cbJACIARA MT ítBGE 2o1sl
(em caroço); 7.822;

Sorgo (em grâo) ;
300; 0%

7e/.
Arroz (em casca);

40O; 7%

Soja (em grão);
39.500; 51%

PREFEITOG)JACIARA.MT.GOV.BR
WWW.JACIARA. MT.GOV. BR
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO
N" 1O75 CENTRO - JACIARA-MT

Canaie-açúcar;
L4.8L7; L9%

Milho (em grão) ;
74.71O; 79%

I ,r

lÀl

93-495;

108.634; 15%

Feüão (em grão) ; 90;
0%

-



\r Abaixo apresenta-se dados do perfil da indústria local. Os dados têm c.omo Íeferência o

primeiro semeíÍe de 20'16 e foram fornecidos pelo Sistema FIEMT (Federaçoes das lndústriâs no

Estado de Mato Grosso):

PERFTL tÍTDUSÍRI,AL .JACIARA MT
Sarviços dê Arquitetura e EnSanhada, Testês e Análise! ltf

T.lecomunicáçõrs IFr6
EdiCo ê Ediçro lntcAnd. à tmprersão I,7

Comérclo . RaÍ,aaado dê Vêíorlos Automotoras ê Motociclêtas
Sêrviços Erpccrlãllzados parô ô Construção 

-fI-

Obràs de tnÍÍa Est.uture Illf
ConstruÉo dê tdificios 

-

Esgoto ê Aüvldàdês Relacionadas -,796Elrtricld.dê, 6ás e Outrôs Utllldadês ra|ll
Môôutênçâo, RêparàÉo e lnstalaÉo dê Máquinas ê...IIf

FôbricaÉo de Produtoi Oivêrsos I,79%
FabrtcáÉo de Móveis f|l!

FrbÍicáÉo dê VêÍculoi Auto MotoÍês, Rêboques ê Canoceriar -,79t6Fab.l6Éo dc Mlquinai, Apàrêlhos c Mat .iãls Elétricos ra,79,6
Fab,kaÉo de Produtos de Metal, ercêto Máquinas e... 

-;I.l

Matalurgià L7996
fabaLâção dê Produtos dê Mineíeii nâo Metálíco§ 

--

FabalcâÉo dê Produtos dê Borracha ê Matêaiâl Plástico I,79&
lmprussão ê RêproduÉo de Gravaçô6 Ç

FabricàÉo dê Produtos dê Madcira IF96
ConfcoÉo de Artigos do Vastuário € Ac€sóíios flf

Fabricação de Produtos Têxtlis 

-
FrbricaÉo dc P,ebldas rI-

FabricaÉo de Produtos Àimentícios 

-

Fabrlcôção de Produtos Farmoquímlcos e FaÍmaceutlcoa I,?96
o,ffi 2@6 4,@96 6,mr6 E,@06 10,tr/6 12,00* 140Cá 16,@X 1a,@16 20,@96

PREFEITO@JACIARA,MT.GOV.BR
WWW.JACIARA.MT.GOV. BR

AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO
N'1O75 CENTRO . JACIARA.MT

54.894 2,4

2,4 823.339Campo Verde 343.058

Primavera do Leste 310.993 2,4 746.383

J uscimeira 59.780 2,4 L43.472

156.538Dom Aquino 65.224 2,4

São Pedro da Cipa 165 2,4 396

TOTAL 2.0Ot.874

Além das áreas destinadas acima, a atividade pecuária contempla um rebanho de

aproximadamente 120 mil cabeças, criado nas demais áreas rurais.

Na regiáo, a produÉo de milho se da conforme abaixo:

-

íNDrcE DE cRESoMENTo
I

CIDADE

PRODUçÃO 2016/2017PRoDUçÃo (2m7F
IBGE

.,aciara 131.746



O destaque para os 19olo das oÍicinais Íemonta sobre o ananjo logííico e modal rodoviário,

de forte participaÉo no município e estado como um todo para o escoâmênto de gráos. Hoje as

principais indústrias de Jaciara/MT estáo ligadas aos segmentos de produção de alimentos (Usina),

produçáo de alimento animal (fábrica de rações), fábrica de colchóes, estofados e espuma, fábrica

de laticínios, engarrafamento de águas minerais, fabricaçáo de estruturas metálicas, prâmoldados e

perfis e fabricaÉo de PVC.

DISTRITO INDUSTRIAL

ÁRrls oo DtsrRrro TNDUSTRTAL poR srruAÇÂo

rOTAT

ÁREA DrsPoNívEL

REGULAR T
IRREGUI.AR I

REGULARIZADA T

50,0000 100,0@0 150,0m0 200,0000 250,0000 3m,0000

Considerando os números expostos e analise dos resultados obtidos, no que tange as

rarac{erííicas produtivas, potencial em matéria prima e logística favorável, elencamos abaixo

demais vantagens competitivas e comparativas.

OFERTA MUNICIPAL (FOMENTO E ATRAçÃO AOS INVESTIi'ENTOS)

Doaçáo ou Concessáo de Terrenos (tamanho da áÍea a ser avaliada entre as

Partes: Município e Grupo lnteressado);

I ncenlivos Fiscais Municipais;

Assessoria técnico-econômica para levantamentos locais;

PREFEITO@JACIARA.MT.GOV.BR
WWW.JACIARA.MT.GOV.BR
AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO
N"'I O75 CENTRO . JACIARA.MT

Abaixo demonslra-se a situação dos tenenos (convertidos em áreas por Hec.) e suas atuais

situaçóes:

a) Regularizada: Representa os projetos que atingiram os objetivos da doaÉo, ou seja, foram

construídos e estêlo em pleno funcionamento;

b) lnegular: Com prazos encenados e sem obra realizada;

\_/ c) Regular: Representa o percentual de área que ainda tem pÍazo paÊ construir, porém em

80o/o dos cÍlsos os período termina neste ano, e estáo sem perspectivas de instalaçáo;

d) Área disponível.

-



Assessoria técnico-econômica para captaçáo de recursos e incentivos fiscais esladual e

federal e outras avaliaçóes de viabilidade econômica;

OUTRAS CARACTER|STICAS POSITIVAS SINTETIZADAS

Logística favoÍável;

Oferta abundante de água (Rio Sáo LouÍenço a 800 metros do local);

Nos colocamos à disposiÉo para ampliar a discussão a fim de viabilizar anvestimentos e

fomentar a geraçáo de emprego e renda em nosso município.

Reiteramos nossos agradecimentos e satisfaÉo em apresentar nossos potenciais.

Abdul Í ln ammad

PreÍe M nicipal

Equipe Íácnice:

Yaulo RicaÍdo Frencô.Assêssor Especiel de ReleÉes Govemamentais

Economista- CORECON/MT 2009

Célio Caelano dos Sarúos- Secretário de Planejemento, Desenvolvimento Ecrnômico e Turismo

Engenheiro Civil- CREA/MT 7504/D

PREFEITO@JACIARA. MT,GOV.BR
WWW.JACIARA.MT.GOV,BR
AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO
N''I O75 CENTRO . JACIARA.MT

OfeÍta de energia elétrica abundante;

Proximidade à fontes de matéria prima (inclusive produÉo local, conforme exposto);

Polos universitários em Cuiabá e Rondonópolis (a 140 e 70Km respeclivamente), além de

universidade local com oferta de 10 cuÍsos.
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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)

plRrcrR tuRíotco 025/2018.

pRoJETo DE LEt Ne t7 /z}LB, otspÕE soar a
auroRrznçÃo DE DoAçÃo coM ENCARGoS DE BEM

tuóvrL uur'rrctpAL pARA A EMpRESA MILLENtuM

BToENERGTA s.n. r oÁ outRas pnovrDÊruclns.

RELATÓRIO

O Projeto de Lei pretende autorizar o poder Executivo Municipal

a doação com encargos de bem imóvel municipal para a empresa Millenium Bioenergia

S.A., e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

ANÁLISE JURíDIcA

I_ PRELIMINARMENTE

O Projeto de Lei se refere a doação de imóvel público, algumas

particula ridades devem ser esclarecidas, sendo que a fundamentação utilizará como

balizas as manifestações da Consultoria Geral (parecer n. Log/zolol e do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas/SC (Parecer n.2490/2OlOl:

"(...)

Pq
Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEp: 78820-000 - Jocioro-MT _ Fone: (óó) 34ól _7350

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

a
t4

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei;

c) Carta de lntenção de lnstalação de Unidade lndustrial.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1S de outubro de g8)

6.í, Conhecer da Consulta formulada pelo Sr. José Antônio Lêssa, presidente da

Câmara l,,lunicipal de llhota, acerca da viabilidade e as condiFes para doação dê

imôvel público para pessoa jurÍdica de direito privado, considerando que preenchidos

os requisitos e formalidades preconizados nos arts. 103, inciso ll, e .104, 
incisos I a

lV, do Regimento lnterno deste Tribunal (Resolução n. TC-06/2001), e, no mérito,

respondê-la nos seguintes termos:

6.2. A doaÉo de bens imóveis públicos regula-se, em regra, pelo art. 17 da Lei

Federal n. 8.66ô, de 'lgg3, que a condiciona ao atendimento dos requisitos relativos

à autorização legislativa específica, prévia avaliaçã0, justiÍicado interesse público e

licitação na modalidade de concorrência pública, com as exceÉes legalmente

deíinidas.

6.3. É admissível a dispensa de licitaçâo para fins de doaçeo de imóvel público para

particulares, à vista de justiÍcado interesse público aferido nâ situação concreta,

além de autorização legislativa especifica e prêvia avaliaÇão, considerando Medida

Limjnar concedlda pelo STF nos autos da ADI n. 927-3/RS que suprimiu a restrição

contida na letra 'b", jnciso l, do art. 17, da Lei Federal n. g.666, de 1993, para

Estados e Municípios.

6.3.í. É recomendável que a doaÉo, nessa hipôtese, seja outorgada com encargo,

visando assegurar a rejncorporaçâo do imóvel ao patrimônio públic! se não Íorem

cumpridas as finalidades e condiçôe6 estabelecidas.

6.4. Determinar a remessa ao Consulente, paÍa conhecimento, de ópia dos

Pre;ulgados 250, 969, 1077, '1344, 1b96 e 1852 deste Tribunal, que orientam os

Gestores Públicos a adotar, preferencialmente, a forma de concessão de dkeito real

de uso em lugar da doação, no que se refere à alienação de bens imóvêis públicos.

6.5. Alertar o Consulente, que no curso dos exercícios em que sâo realizadas

eleiÇôes para cargos elefivos, são vedadas quaisquer doações de bens, valores ou

beneficios pelo Poder Público, com as exceçôes expressas (Lei Federal n.9.504, de

1997, arl.73, § 10, com a Íedação inctuida peta Lei n, 11.300,de2006).

6.6. Dar ciência desta Decisâo, do Relatório e Voto do Relator, bem como do pâreceÍ

n. COG-109/20'10, que a fundamentam, à Câmara Municipalde llhota.

6.7. Determinar o arquivamento destes autos.

Sobre o tema analisar_se-á todos os seus requisitos. O primeiro é

a cerca da possibilidade de a Administração pública fazer a doação de bem imóvel a

particu lares.

ní
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

Para tanto o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

admite a doação de bem imóvel observada: a desafetação, conforme o caso;

autorização legal específica; justificado interesse público; prévia avaliação; e que se

enquadre nas hipóteses previstas na Lei ne 8.666/1993.

A doação de bens públicos imóveis encontra-se sujeita aos seguintes

requisitos legais: existência de interesse público exaustivamente justiÍicado,

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.

Desta forma, a doação de bens imóveis públicos regula-se, em

regra, pelo artigo 17 da Lei Federal ns 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 definidas.

As doações podem ser com ou sem encargos, sendo mais bem

recomendado que em relação a imóveis públicos seja com encargos, devendo ser

observado que as doações dependerão de autorização do Poder Legislativo, com vistas

às condiçôes 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 8.666/93,

vejamos:

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

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

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

Art. 17. A alienação 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:
(...)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o
disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei ne 11.952, de
2ooe)
(...)

§ 1o Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste
artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao
patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo
beneficiário.
(...)

§4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento
constarão, obrigato ria mente os encargos, o prazo de seu cumprimento
e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada
a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

Diante da análise dos aspectos gerais, passemos a analisar o

presente Projeto de Lei.

II - DOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI

A doação com encârgo, além dos requisitos acima mencionados,

deverá ser precedida de licitação podendo ser dispensada no caso de justificativa

devidamente motivada, sendo que o instrumento contratual deverá conter, encargos,

o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato

(artigo 17, § 4e da Lei 8.666/93).

É regra pacificamente adotada a de que não pode haver doação

de imóveis públicos sem a previsão de encargos de interesse público a serem

,Yü\
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

cumpridos pelo donatário com prazo determinado em lei, sob pena de reversão ou

retrocessão do bem ao poder público.

Cumpre-nos colacionar os ensinamentos do ilustre doutrinador

Marçal Justen Filho

"Ressalva-se a hipótese de doação de bem público, gravada com

encargo. Assim, por exemplo, poderá ser do interesse estatal a

construção de um certo edifício em determinada área. Poderá surgir

como solução promover uma doação de imóvel com encargo para o

donatário promover a edificação. Essa é uma hipótese em que a

doação deverá ser antecedida de licitação, sob pena de infringência

do princípio da isonomia. Em outras hipóteses, porém, o encargo

assumirá relevância de outra natureza. A doação poderá ter em vista

a situação do donatário ou sua atividade de interesse social. Nesse

caso, não caberá a licitação. Assim, por exemplo, uma entidade

assistencial poderá receber doação de bens gravada com

determinados encargos.(...) O instrumento de doação deverá definir

o encargo, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão para

o patrimônio público do bem doado em caso de descumprimento. A

regra aplica-se tanto aos casos de dispensa de licitação como aqueles

em que a licitação ocorrer." (Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos. Editora Dialética. 9! Edição. 2002. p. 185)

A Lei Orgânica do município de Jaciara/MT, em seus artigos 19 e

seguintes também condiciona a doação à lei autorizativa, encargos e o prazo para o

seu cumprimento.

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 Orgânica ns 0al1995)

5
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de gB)

Parág'afo únlco. caso o beneficiário não seja 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

Orgânica ne 04/1995)

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

dependerá da autorização prévia da Câmara Municipal e será precedida de

licitação pública, dispensada esta quando o adquiÍente for uma das pessoas

referidas no artigo anterior.

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

comum, mediante 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.

Nesse sentido, em nível infraconstitucional, as alienações de

bens públicos pela Lei ne 8.66617993, estão previstas no artigo 17, cuja redação já foi

colacionada acima.

No que diz com a licitação, como já dito acima, poderá ser

dispensada no caso de justificativa devidamente motivada, sendo que o instrumento

contratual deverá conter:

Enca rgos;

Prazo de seu cumprimento;

Cláusu la de reversão.

6
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Assim, devem ser observados os critérios previstos no

mencionado artigo, que estabelece que deve haver interesse público devidamente

justificado, precedido de avaliação, autorização legislativa e licitação.
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Conforme se verifica do Projeto de Lei, em seu artiSo 4e há

clá usu la de reversão

Por sua vez no que se refere ao prazo de cumprimento, em que

pese existir previsão na alínea o do artigo 3s de que deverá iniciar a construção dentro

do prazo de 6 (seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de doação,

observa-se que não se encontra em sintonia com o prazo previsto no artigo 5s da lei

Municipaf ns 7.066/20O7, o qual prevê prazo máximo de 03 (três) meses para

promover o início das obras.

Art. 5eApós o deferimento, pelo Poder Executivo, do pedido da parte

interessada em instalar indústria no distrito, esta terá o prazo máximo de 03

(três) meses para promover o inicio das obras, após o registro da escritura, e

conclusão em até 12 (doze) meses, sendo que o início efetivo do

funcionamento das êtividades dar-se-á de acordo com o cronograma de

construção aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimênto

Econômico, com parecer do Departamento de engenharia do Município'

No que se refere aos encarSos, na alínea b do artigo 3s, há a

previsão de que a donatária doe o,5o/o da receita corrente líquida da empresa para o

Município, contudo deve ser expressamente previsto na escritura pública de doação

que esta é com encargo ou modal, situação em que se configura ser possível sua

execução.

Logo, presente a cláusula de reversão e sendo verificado

corretame nte o prazo e estabele do de forma exoressa o cargo. se verifica

possível ser a licitação dispensada

Com efeito, no que tange aos requisitos exigidos pelo artigo 17

da Lei ne 8.666/L993, sendo eles:

interesse público devidamente justificado;

precedido de avaliação;

7
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A autorização legislativa é o objeto do presente Projeto de Lei,

pois não pode ser simplesmente efetuado por decreto do executivo.

Contudo, em relação a necessidade de avaliação prévia, ou seja,

a avaliação do valor de mercado da área, verifica-se que não foijuntada.

Assim, necessário acostar ao p resente Proieto de Lei a avaliacão

révia da área a ser do fronta à lei de licita 5 o

lmportante colacionar o entendimento do TCE/MT sobre a

matéria, o qual denota que a observância de tais requisitos é condição fundamental

para a legalidade do ato, vejamos:

Processo ne 18.065-3/2008

lnteressada: Prefeitura Municipal de Diamantino

Relator: Conselheiro José Carlos Novelli

o TRIBUNAI DE coNTAS DO ESTADO DE MATo GROSSO, nos termos

do artigo 1e, incíso XVll, da Lei Complementar ns 26912009 (Lei

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

81, inciso lV, da Resolução np 74/2OO7 (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

8
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autorização legislativa.

Em relação ao intêresse público justificado, necessário se mostra

a iuntada de estudo demonstrando ainda que por estimativa. quantos empresos

seriam gerados com a implantacão da empresa neste município (art.7e, v da Lei

Municipal nq 1.066/20071.
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Plenária, com fundamentação nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar

ns 269/2007, em, prelimina rmente, conhecer da presente consulta e,

no mérito, responder ao consulente que: 1- A doacão de bem oúblico

imóvel exige: a) desafetacão, se for o caso: b) autorizacão em lei

esoecíÍica; c) tratar de interesse p úblico devida mente iustificado; d)

orévia avaliacão do imóvel; e) disoensada a licitacão. nas hioóteses

revistas em lei inclusive para as alienaçôes gratuitas no âmbito de

programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse

sociai (art. 17, inciso l, alíneas "b", " ?' e "h", da Lei ne 8.666/93); 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 ADI 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.5o, 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 (le de janeiro a 31 de dezembro), salvo nos casos de

calamidade pública, estado de emergência ou inseridos em programas

sociais autorizados em lei e.lá em execução orçamentária no exercício

anterior (art. 73, paágraÍo 10, da Lei ne 9.504/19971. Remeta-se ao

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 ne

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

Senhores Conselheiros Valter Albano, Alencar Soares, Humberto

Bosaipo e Waldir Júlio Teis." (Grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento do TCE/MG

Consulta. Câmara Municipal

pessoas comprovadamente

legislativa. Avaliação prévia.

Doação de bens imóveis públicos a

carentes. Possibilidade. Autorização

lrrefutável demonstração de inteÍesse
I
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social. Licitação dispensada na hipótese do aft. L7, l, f, da Lei n.

8.666193. Caráter excepcional. (...) (Consulta n. 835.894, TCE-MG, Rel.

Cons. Sebastião Helvecio. Data do julgamenfo:07 /07 /2O!Ol.

III - OUTROS FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA DOAÇÃO

Veja ainda que o artiSo 1e do Projeto de Lei autoriza a doação de

uma área de 27 hectares localizada no distrito industrial, na matricula de ns 1.577,

fls.77, do Livro 2E do Cartório de Registro de lmóveis de Jaciara/MT, sendo que no

artigo primeiro da Lei ns t.O6612O07, é mencionado que o distrito industrial, com área

de 5.3029 hectares, matriculados sob o ne R/12.042, f|s.142, do Livro 2AP do Cartório

de Registro de lmóveis de Jaciara/MT.

'Disponível em: http://www.controladoria.mt.gov,br/-/doacao-de-bens-imoveis-e-bens-moveis-pela-
administracao-publica. Acesso em : 20 /O3 / 2018.
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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 estadual 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, a qual pode ser completamente sanada se for realizado concessão real

de uso ao invés da doaÇão.

De acordo com artiSo publicado no site da Controladoria Geral

do Estado de Mato Grossol, em casos onde há doação de bem público, deve ser

informado o setor de contabilidade. no oue diz resoeito ao oreco estimado na

avaliacão prévia, iá que a doacão poderá causar alteracões nos resistros contábeis e

no balanco patrimonial.
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ESTADO DE MATO GROSSO

Assim. deve ser mencionado ao menos na Es ura Pública de

limitacão da área doada. e se haverá a necessidade de ser efetuadoDoacão. a de

aleum tioo de d embramento.

Por fim, no que se refere ao artigo 6e do Projeto de Lei, há

menção a autorização expressa de ambos os poderes para que a empresa beneficiada

posa hipotecar ou dar em garantia a instituições financeiras o terreno recebido em

doação, para fins de levantamento de empréstimo destinado a instalação e

manutenção do empreendimento.

Na sequencia, o artigo 7e prevê o que determina o artigo 17, § 5e

da Lei ne 8.666/7993, "caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de

financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por

hipoteca em segundo grau em favor do doador".

Apenas parâ alertar possíveis descumprimentos da lei,

necessário observar o que diz o seguinte Acórdão proveniente do TJSC, cabendo ao

Gestor a opção de seguir ou não a recomendação disposta no referido entendimento

jurisprudencial, vejamos:

ADMtNtsÍRATrvo - DoAçÃo coM ENCARGo - tMóvEt DADo EM GARANTTA

HIPOTECÁRIA . VEDAçÃO EXPRESSA DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS -

NUIIOADE - RECURSO IMPROVIDO. A Lei n.8.666/93, no art. L7, § 5e, admite

que o imóvel doado com encargo seja oferecido em garantia de

financiamento, ficando a cláusula de reversão e as demais obrigações

garantidas por hipoteca de segundo grau em favor do doador. Todavia, por

cautela. a oessoa iurídi ca doadora pode vedar a alienacã o a terceiros do bem

doado. sob oualouer título. inclusi e em sarantia de financiamento. ooroue

não está obrieado a inclu;r no instrumento de doacão a faculdade orevista na

Lei de Licitacões. lsso ooroue. referida fãculdade leeal oode possibilitar a

prática de fraudes contra o ente oúbli co doador, viabilizando ao donatário a

obtencão de emoréstim ostamente destinados à imolementacão ou àoss UO

1Ilil
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melhoria das ativid ades da emoresa. mas desviados ôara outras finalidades

cu 5a5 deixando o donatário vid e ntaneam nte f n

m oado se a hora d (TJSC. Apelação Cível

2OO7.046728-7. Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. Data: 14110/2009)

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviãmente, 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 e a complementação de eventuais

condições ainda não cumpridas.

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. (...) 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, 2OO1, p. L341.

É o pa recer.

Jaciara/MT,21 de março de 2018.
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