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O Prefeíto Municipal

CONSTRUINOO UMA NOVA HISTOFIA

LEI N'I.807 DE 2I DE FEVEREIRO DE 20I8.

"DrspôE soBRE AUToRTzAÇÃo Ao poDER ExECUTrvo
MUNtctpAL rARA FIRMAR TERMo DE eutontzeçÃo oo uso
DE BEM ptóvpl no pRopRtEDADE oo naurutcÍpIo pexn
REALtzAÇÂo DE LIMnEzA E NIvELAMENTo oo urr.ta Ánce
LocALTzADA No KM 270, DA BR 361, oNnE spnÁ REATtvADo
uM posro DE GASoLINA, pe r_o rrr.rpnesÁnlo sÉncto cnuen
p oÁ ournes pnovroÊncres..

c:.tLL

de Jaciara-MT, AtsDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições
legais,

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

Ârt. l'- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Ílrmar TERMo DE AUToRtZAÇÃo DE tJSo DE BENS
MÓVEIS, nos tcrnros do artigo 23 da Lei Orgánica tlo Municipio, com a empresa de propriedade do senhor..sÉRGlo
(;AUER". para fins de limpeza e nivelamento de uora área localizada no Krn 270 da BR j6.l, onde será reativado urn
posto de gasolinl.

Art, 2'- Scrá autorizado o uso dos seguintes bens móveis. nos secuintes termos:

a) 0l (uma) patrol
b) 0l (uma) pá carregadeira
c) 0{ (quatro) cam inhões

§ 1". Os bens móYeis serão conduzidos por funcionários do l\{unicípio, a hm de garanlir o bom uso e preservação dos
equrpamentos

§ 2"' Ficará a encargo do Autorizado, o Sr. SÉRGlo GAUER, o abastecimento dos veÍculos para a finalidade do
presente pÍoJeto

Art. 3'- Os veiculos, obieto da autorizaçâo de que trata o "caput" deste aíigo, destina-se, exclusivamente para o uso do
AUToRlzADo, com a finalidade de realizar um serviço de nivelamento e limpeza do local onde será reativado uma
empresa.

Art.4'- A referida autorização de uso poderá ser plenamente revogada e os bens retomados pela municipalidade, em
caso de extrema emergência por parte deste Municipio.

Art.s'- os veículos objeto do Instrumento de Autorização de Uso a ser firmado, terão suas cláusulas regidas pelos
princípios do Direilo Administrativo.

Art.6" - Findo o serviço a que o Termo de Autorizaçâo de Uso de bens móveis que faz referência e, não havendo
interesse das panes em sua prorrogação, deverão os veículos serem restituidos à Municipalidade com o Iaudo de vistoria

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
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CONSÍRUINDO UI\4A NOVA I]ISTORIA

Art.7' - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçtro, revogadas as disposições em contrário.

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

A RDU ABÂR NIOII AM M AT)

Pre Íei o Municipal

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças - Portaria N" 0212018.

DESPACHO; Sanciono a presente Lei sem ressalvas

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

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA HISÍÔRIA

PROJETO DE LEI N" 62 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2OI7

.DISPÕE SOBRf, AUTORIZAÇÃO AO PODER

I,XECUTIVO MUNICIPAL PARA REALIZAR A

LIMPEZA E NIVELAMENTO DE ÁREA PARTICULAR E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuiçÕes

legais.

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

Art. 1". Frca o poder Executivo Municipal autorizado a realizar a limpeza e o nivelamento de uma área

localizada no krn 270. da BR 364, onde será reativado um posto de gasolina, pelo empresário Sergio Gauer :

§ 1.. A pretendida autorização se dá pelo fâto de, no local, haver a geração de mais de 30 ( trinta ) postos de

Art.z" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 06 DE DEZEMBRO DE 20I7

A I}DU LJ AR MOÊAMAD

Prefe ito nicipal

RONIEVON NII

Secretário Municipal de Admin
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIAHA

CONSÍBUINDO UMA NOVA HISTOFIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NO 62 DE 06 DEZf,MBRO DE 2OT7

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta Câsa de Leis, DISPÔE SOBRE

AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MLNICIPAL PARA REALIZAR A LIMPEZA E

NIVELAMENTO DE ÁREA PARTICULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A pretendida autorização se faz necessária, uma vez que, com a reativação do empreendimento no

local, toda a população se beneficia com a geração de mais de 30 postos de emprego' bem como

pelo recolhimento de impostos locais.

Conr ações semelhantes , pretendemos impedir, ou minimizar, os efeitos no Município da baixa

atividade econômica no pais. A ideia é criar um ambiente favorável para o aum€nto da atividade

empresarial por meio do incremento à expansão da matriz produtiva local' atrâção de novos

investimentos, criação de novos setores econômicos e, principalmente, a ampliação de emprego'

Assimsendo,resta-nossolicitarosbonspéstimosdeVossaExcelênciaedemaisEdis,nosentido

de que, após as necessárias apreciações, possam transformar em Lei' o Projeto' nos termos das

normas legais e procedimentos atinentes à matéria em comento'

E a j ustrficativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 06 DE DEZEMBRO DE 2OI7

ABDULJAB G OlIAMMAD

Prefeito MuniciPal

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD, PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTBUTURA

CONSTBUINOO UMA NOVA HISTÔRIA

oFrcro N'36L|2OL7

Assessor cnt

Venho por meio deste, solicitar um Projeto de Lei para que a Secretaria de

lnfraestrutura realize uma limpeza e o nivelamento no pátio de um posto de gasolina,

localizado na Rodovia BR 364 KM 270 ao lado da Chaleira Preta. Posto este que se encontra

desativado há mais de anos e será reativado pelo empresário Sergio O. Gauer.

Já se encontra em funcionamento no pátio algumas empresas como: Borracharia, Auto

elétrica, Lava lato e mecânica. A expectativa é gerar mais de 30 empregos no

empreendimento, que iniciou as obras.

JACIARA, 04 DE DEZEMBRO DE 2017

SILVA

<.

J IMARk4 E L

banismo e Préd ios Públicos

tEtY
Avenido Tupiniquins, l0 - Novo Jocioro
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

DA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA

Á: ASSESSORIA JURíDICA

Certo de vossa compreensão, Agradeço.

6ó.3461-1710
www.iocioro.ml.golbr



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PAREcER JURÍDrco oo3/2018.

RECEBIDO E pRo.,ETo DE LEt Ne 62/2017, otspÕr sogne

luronrzaçÃo Ao poDER ExEcurvo MUNrcrpAL

pARA REALTzAR A LrMpEzA E NIvELAMENTo or ÁRre

pARTTcULAR r oÁ ournns pnovtoÊructas.

21 rO

CAíTARÀ õI FAL OF J ACIA RA

neurónro

O Projeto de Lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a

realizar limpeza e nivelamento de uma área particular localizada no Km 270, da

rodovia BR 364.

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 e Ofício da Secretaria de lnfraestrutura

O Projeto de Lei versa sobre a autorização para realizar atividade

de limpeza e nivelamento em área particular.

Contudo, o Proieto de Lei em si, não se refere tão somente à

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

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

h\
1

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - tone: (óó) 34ót -7350
E-moil: conÍoto@comoÍojocioro.mt.govbr - www.comorojocioro.mt,govbr

ANÁTISE JURíDICA



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

apresentâ o Projeto de Lei, subentende-se que o serviço a ser prestado pelo Município

incluirá: funcionários, ou seja, mão de obra para limpeza, operador/motorista e a

utilização do maquinário público, para a atividade de nivelamento pretendida com a

lei.

Neste caso temos uma Lei Municipal, de inexato conteúdo, que

autoriza a realização de limpeza e nivelamento em área particular, o que obviamente

implica o uso de máquinas e a cessão de servidores públicos para atividades

particulares, natureza jurÍdica da cessão de bens e servidores.

A redação da referida lei impõe questionamentos preliminares:

esta ação discricionária (art. tol representa, no que se refere ao maquinário, uma

autorização, permissão ou concessão de uso de bem público? E a cessão do servidor

público para o particular? É viável juridicamente?

No que tange ao maquinário, o sentido da lei aponta para a

autorização de uso, o que não implica maiores consequencias e complicações, .já que

no decorrer do ano de 2077 , Íoram editadas várias leis neste sentido.

Todavia, em relação à cessão de servidor público para trabalhos

particulares, tal fato não é autorizado na ordem constitucional brasileira. Não pode o

servidor público, remunerado pelos cofres públicos, exercer atividade para a

consecução de interesses privados.

Neste sentido decisão na ADI O7755634O2OL48110000

77556312OL4, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Relator Desembargador

Luiz Ferreira da Silva:

2

t\
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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)

Afronta o princípio da moralidade, a possibilidade de que servidores

públicos sejam 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 que tais agentes públicos

somente podem exercer funções públicas, sendo completamente

inviável admitir que trabalhem para atender particulares em

necessidades exclusivas destes, isto é, sem qualquer vínculo com o

interesse público, sob pena de evidente desvio de função'

1. Ação Civil Públlca - Autorização de uso de maquinário e mão-de-

obra municipal à favor de particulares - Prova satisfatória -

lnexistência de interesse público - lnobservância dos princípios da

moralidade e impessoalidade - Dano ao erário caracterizado -

Procedência - Ressarcimento determlnado. 2 Apelações improvidas'

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão' Processo n'"

1.0621.02.000650-1/OO1(1). Rel. Nilson Reis. Dj. 28105/2004)'

3

Ruo Jurucê, 130l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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No mesmo sentido, entendimento do TJMG:

Com relação a parte que viabiliza o uso de maquinário municipal

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

como os ruas, colçodos e proços, tompouco integrom o ctossificoção de bem dominicol

(ort. 99 ! e !ll, do Códioo Civiil, isto é, sem destinoçdo imedioto pora o populoção'

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

de uso especiol (art. gg, tl, do referido Codex), porque sõo ofetodos à prestoção de

serviços públicos.r

'ror ot7ss634o2o14S11oOOO 175s63/2014, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva'

t\



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Aindo nesso linho intelectivo, pode-se ofirmor que é possível o

uso de bem público por porticulores; e, se o bem é de uso especial, como dito ocimo,

há, inclusive, instrumentos legois que viobilizom suo utilização, quois seiom: a

outorizaçdo de uso, o permissão de uso e o concessão de uso, entretonto, tendo em

visto que se troto do cotegorio de bem público, é certo que o regime iurídico desse uso

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

observôncio de alguns pressupostos.2 Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Odete

Medauar:

(...) As seguintês notas sobressaem no retime iurídlco da utllização por

particulares:

a) compatibilidade com o interesse público - o uso privativo pelo particular

não pode contrariar o interesse público, pois, se assim fosse, não poderia

ocorrer. Daí caber razão a chapus (op. cit., p. 387) quando discorda do

qualificativo 'anormal', atribuído por muitos a tais usos: anormal é o uso

incompatívet com o interesse público ou que obstaculiza o uso afetado;

bl Consentlmento da adminlstração - o uso privativo do bem por particular

depende de consentimento da Administração, que é o título legal para esse

uso. Há figuras iurídicas que veiculam esse consentimento e a legislação a

respeito há de seí cumprida pela Administração e particulares A ausência

de consentimento possibilita medidas da Administração e particulares' A

ausência de consentimento possibilita medidas da Administração visando a

reaver o bem (ou medidas intentadas pelo Tribunal de Contas ou por

particulares, contra a omissão da Administração);

c) observâncla de condições flxadas pela Admlnistração - a Administração

pode fixar preceitos relativos ao uso pelo particular e este deverá observar

tais regras, sob pena de cessação do uso;

d) Patamento de preço - o uso privativo de bem público admite a cobrança

de preço por parte da Administração a que se vincula o bem, havendo

também usos gratuitos;

e) Precariedade - É a regra pâra o uso privativo. Por motivo de atendimento

ao interesse pÚblico, a Administração pode cessar unilateralmente o uso

,nor otzsseaaozor4Slloooo 17ss63l2014, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,

Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
4
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

privativo, mesmo dotado de prazo determinado, mesmo formalizado

mediante contrato; havendo prazo, a cessação do uso privativo, somente

por motivo de interesse público, enseja indenização a favoÍ do particular.

(...). (in Direito administrativo moderno, 18 ed. rev. e atual. - 5ão Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2074, Íls. 2871288],. Destaquei.

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

ensejar interpretações acima especificadas tem-se vícios de que padece o artigo le do

Projeto de Lei, por ofensa ao artigo 37 , caput, da Constituição Federal e arligos !27,

729, 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 âs normas que a amparem sejam completas,

ou seja, tragam regulamentação que não conflite com os reSramentos supracitados,

notadamente aos princípios da publicidade, moralidade e da impessoalidade'

Nesse sentido:

AçÃo D|REÍA DE tNcoNsrlrucloNALlDADE - MUNIcíPlo DE BARRA Do

GARçAS - ART. 120 DA tEI ORGÂNICA MUNICIPAT - 1. NORMA QUE

AUToRrzA, DE MoDo GENÉRlco, cEssÃo DE MAQUINÁRIo E SERvlDoREs

MUNICIPAIS A PARTICULARES - INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 39, II E IV, 127 E

129, cApur DA coNsrlrulçÃo DE MATo GRosso CoNfIGURADA -
norónta vroLAçÃo Aos PRINcíPlos DA MoRAIIDADE E DA

tMpEssoAUDADE - AUsÊNclA DE MEcANlsMos DE coNTRotE DE

TEGAUDADE e or rRanspaRÊuclA NA PRÁTlcA DE AÍos ADMlNlsrRATlvos

- 2. cEssÃo oE sERvlDoREs A PARTICULARES - INVIABIIIDADE - 3'

coNfERrDo EFElro Ex NUNC À DECISÃO - MODUTAçÃO NECESSÁRIA POR

RAzÕEs DE SEGURANçA JURÍD|CA - NECESSIDADE DE PRESERVAR Â

VAUDADE JURÍD|CA oos AÍos JÁ PRATICADoS PEtos ADMINISTRADoRES

MUNtclPAls - 4. pnocroÊnctl Do PEDlDo. 1 A forma genérica com que a

norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal para

pârticulàres, sem consignar a necessidade de se atender, êm última instância,

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

5
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
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

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

paternalismo e privilégios injustificados.2. Afronta o princípio da moralidade,

a possibilidade de que servidores públicos sejam cedidos a particulares para a

satisfação de interesses meramente privados, pois, ao desempenhârem

atividades em nome da Administração Pública; possuÍrem com elâ vínculo de

trabalho; e por ela serem remunerados, é evidente que tais agentes pÚblicos

somente podem exercer funções públicas, sendo completamente inviável

admitir que trabalhem para atender particulares em necessidades exclusivas

destes, isto é, sem qualquer vínculo com o interesse público, sob pena de

evidente desvio de função. 3. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no

aÍ|. ! da Lei n. ago!/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que

estaria então dotada de eficácla plena a partir do trânsito em julgado desta

proclamação decisória, a fim de preservar a validade jurÍdica de todos os atos

de cessão de maquinários e servidores praticados pelos administradores do

Município de Barra do Gârças com fulcro na norma impugnada nesta actio.4'

Procedência do pedido formulado na ação declaratória de

inconstitucionalidade. (ADl 175563/2014, DÊ5. LUIZ FERREIRA DA SILVA,

TRIBUNAL PLÊNO, Julgado em LO/0912075, Publlcado no DJE 77 /o912075).

Portanto, verifica-se que a autorização pretendida com o

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

móveis) e não para a utilização de servidores, já que o projeto não especifica de que

modo se dará a realização de limpeza e nivelamento de área particular, apenas faz tal

menção genericamente.

coNcrusÃo

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

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

devolução do Projeto de Lei ao Executivo para que proceda as alterações necessárias,

6

'iÍ,I
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

especificando qual a atividade dependente de autorização que efetivamente pretende

realizar.

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. 1...1 o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o matério que lhe é submetido,

visto que coisos diversos são opinar e decrdrr. (CARVALHO FILHO, 2OO7 , p- ]3al.

E o pa recer.

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2018.

t\
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MT 14.185
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ESTADO DE MATO GROSSO
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CONSÍBUINOO UIúA NOVA HISÍÔRIA

MENSACEM AO PROJETO DE LEI NO 62 DE 06 DEZEMBROI)E20I7

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES

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

executivo muniÇipal para realizar a limpeza e nivelamento de área paÍicular e dá outras providências,

A pretendida autorização se tàz necessária, uma vez que. com a reativaçào do emprecndimento no local, toda

a população se beneficia com â geração de mais de 30 poslos de emprego, benr conro pelo recolhimento de

impostos locais.

Com açôes semelhantes, pretendemos impedir, ou minimizar, os efeitos no municipio da baixa atividade

econônrica no Pais. A ideia é criar um arnbiente tàvorável para o aumento da atividade empresarial por meio

do increplento à expansão da matriz produtiva local, atração de novos investinlentos, criaçào de novos

sctores econômicos c, principalmente, a ampliação de emprego.

Ássim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de vossa Excelência e demais I')dis, no sentido de que,

após as necessárias apreciações, possam transformar ern lei, o projeto, nos termos das normas legais e

procedin'rentos atinentes à matéria em comento.

E a justificativa

ABDULJABAII CALVIN MOHÀMMAD

PREFEITO MI.JNICIPAL

RECEBIDO EIT'
03 I^A!-JJL

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MLINICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA M

À6'. 15

Dala.

óó. 34ó',r-7100
www. iocioro.ml. gov. br
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ESTADO DE MATO GROSSO
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CONSTBUINDO UMA NOVA HISÍO8IA

PROJETO DE LEI N'62 Df, 06 DE DEZEMBRO DE 2OI7

..DISPÔE SOBRE AUTORIZAÇÂO AO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL PARA FIRMAR TEIIMO DE AUTORIZAÇÃO DE

USO DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E NIVELAMENTO DE

UMA ÁREA LOCALTZADA NO KM 270, DA BR 364' ONDE

SERÁ REATIVADO UM POSTO DE GASOLÍNA' PELO

EMPRESÁRIO SÉRGIO CAUER E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS."

o Pret'eito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD tro uso de suas atribuições

legais.

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

Art. 1.. F.ica o poder Executivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS

MOVEIS, nos tern]os do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, com a ernpresa de propriedade do Senhor "

SÉRGIO CAUER , para fins de limpeza e niyelamento de uma área localizada no Knr 270 da BR 364' onde será

reativado um posto de gasolina

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

â)

b)

c)

0l ( uma ) patrol
0l (umâ) pá carregadeira

0{ (quatro) câminhões

§ 1.. os bens móveis serão conduzidos por funcionários do Município, a fim de garantir o bom uso e preservação dos

equipamentos

§ 2.. Ficará a encargo do Aurorizado, o Sr. SÉRCIO GAUER, o abastecimento dos veiculos para a finalidade do

presente proJeto

Art. Jo .Os veículos, objeto da autorização de que trata o "caput" deste aÍigo, destina-se, exclusivamente para o uso do

AUTORIZADO, com a finalidade de realizar um serviço de nivelamento e limpeza do local onde será reativado uma

empresa.

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 
,l.075
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CONSTBUINOO UMA NOVA HISTÓRIA

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

caso de extrema emergência PoÍ parte deste Município.

Art.S" Os velculos objeto do lnstrumento de Auiorização de Uso a ser Íirmado, terão suas cláusulas regidas pelos

princípios do Direito Administrativo.

Art.ó" Findo o serviço a que o Termo de Autorização de uso de bens móveis que faz referência e, não hâvendo

interesse das partes em sua prorrogaçâo, deverão os veículos serem reíituídos 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 disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 06 DE DEZEMBRO DE 20I7

I
N" 173/2017
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