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^r- O Prefeit unicipal de Jaciara-M, ABDULJABAR CALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuiÇões legais;

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

Art. l" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE AUTORIZAÇÀO DE USO DE BEM

MOVEL, nos terrnos do artigo 23 da LEI ORGÂNICA OO VUt ttCÍptO, com a Associação de Produtores Rurais do

Assentamento 27 de novembro, relativo ao uso de 0l (uma) patrol de propriedade do AUTORIZANTE;

parágrafo Primeiro , o veiculo, objeto da autorização de que trata o 'caput" deste artigo, destina-se' exclusiYamente

para o uso da AUTORIZADA, com a finalidade de realizar um serviço de aterramento e nivelamento no acesso do

assentamento, para que seja possivel o tráfego de moradores e escoamento de produção'

ParágrafoSegundo-Areferidaconcessãodeusopoderáserplenamenterevogadaeobemmóvelserretomadopela

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

parágraÍo Terceiro - o veiculo acima aludido objeto do Instrumento de Autorização de uso a ser firmado' terá suas

cláusulas regidas pelos princípios do Direito Administrativo'

Art, 2. - Findo o serviço a que o l'ermo de Autorização de uso de bem móvel e, não hâvendo interesse das partes em sua

pronogação, deverá o veiculo ser restituído à Municipalidade com o laudo de vistoria a ser firmado entÍe as paíes'

Art.3" - Esta Lei enfiará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário'
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"DISPÔE SOBRE AUTORIZAçAO AO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL PARA FIRMAR TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE

USO DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICiPIO COM

A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE

ASSENTAMENTO 27 DE NOVEMBRO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS."
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CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA

GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL - EM,24 DE OUTUBRO DE 2.0I7
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hDESPACHO: Sanciono a presente Lei sem

Registrada e publicada de acordo com a

Municipal. Data SuPra.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVEBNO MUNICIPAL DE JACIABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

coNSÍau0.too UMA Nova írsToBlA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'42 DE 02 OE OUTUBRO OE 2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

CONSIDERANDO justo o pleito apresentado pela a Associaçáo de Produtores Rurais do Assentamento

27 de novembro , relativo ao uso de O1 ( uma ) patrol de pÍopriedade do CONCEDENTE, conÍorme descrito

no caput do artigo 1o do Projeto de Lei , para uso inerente âs atividades solicitadas .

A presente concessáo se justifica, uma vez que o interessê público paira no fomento ao comércio e

Agricultura Local, no sentido de facilitar o escoamento de píodução, bem como facilitar o acesso de

moradores locais.

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

apÓs as necessárias apreciaçÕes, possam tran§formar êm Lei, o Prqeto, nos termos das normas legais e

procedimentos atinentes à matériâ em comento.

Renovandoosprotestosdeestima,consideraÉoeapreço,extensivoaseusPares,subscrevemo-nos.

É a justificativa

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2017 - Gabinete do Prefeito Municipal

ABDU ABAR OTAMMAD

Prefeito MuniciPal

Ao Excelentissimo Senhor

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. Presidente Da Câmara Municipal dê Vereadores de Jaciara - MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E ÉINANÇAS

CONSÍAUNDO UMA NOVA HÉTÔNN

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de

suas atribuiçóes legais

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele sanciona a seguintê

Lei.

AÉ.lo-FicaoPoderExecutivoMunicipalautorizadoafirmarcoNTRATooE
coNcEssÃoDEUSoDEBEMMÓVEI'nostermosdoartigo23daLEloRGANlcA
DoMUNlclPlo,comaAssociaçãodeProdutoresRuraisdoAssentamento2Tde
novembro , relativo ao uso de 01 ( uma ) patrol de propriedade do CoNCEDENTE;

ParágrafoPrimeiro-oveículo,objetodaautorizaçãodequetratao..Caput,,deste

artigo, destina-se, exclusivamente para o uso da CESSIONÁR|A ' com a finalidade de

realizarumserviçodeaterramentoenivelamentonoacessodoassentamento'paraque

seja possível o tráfego de moradores e escoamento de produção'

Parágrafo Segundo - A referida concessão d

bem móvel ser retomado pela municipalidade'

e uso poderá ser plenamente revogada e o

em caso de extrema emergência por parte

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

PROJETO DE LEI N' 42OE 02 DE OUTUBRO DE 2017

"DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL PARA FIRMAR CONTRAÍO DE CONCESSÃO DE USO

DE BEM MOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNIC|PIO COM A

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE ASSENTAMENTO 27

DE NOVEMBRO , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ''

deste MuniciPio
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ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETABIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

CONSÍRUI.IOO UMA NOVA HBTÓBIA

Parágrafo Terceiro - o veiculo acima aludido objeto do lnstrumento de concessão de

uso a ser firmado, terá suas cláusulas regidas pelos princípios do Direito Administrativo'

Art.20.FindoopresentelnstrumentodeContratodeConcessãodeUsodebemmóvel

e,náohavendointeressedaspartesnaprorrogaçãodoContrato'deveráoveiculoser

restituÍdoàMunicipalidadecomolaudodevistoriaaserfirmadoentreaspartes.

Art.3o.EstaLeientraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçÕes

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM 02DEOUTUBROOE2O1T

ABDU MOHAMAD

Prefe icipal

RÔNIEVON

SecretáÍio Municipal de Adm nanças- rtaria no 1732017

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó.34ól-7900
www.iocioro.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROIETO DE LEI N9 4212OL7. DISPÔE SOBRE AUTORIZAçÃO

AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA FIRMAR

coNTRATo DE coNcEssÃo DE uso DE BEM MÓVEL DE

pRopRtEDADE Do MUNtcÍPlo coM A ASSoclAçÃo DE

PRODUTORES RURAIS DE ASSENTAMENTO 27 DE

NovEMBRo E DÁ ourRAS PRovlDÊNclAs.

neuróRto

Trata-se de Projeto de Lei que visa firmar contrato de concessão de

usodebemmóvel,01(uma)patrol,depropriedadedomunicípiocomaAssociaçãode

Produtores Rurais do Assentamento 27 de novembro'

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;

ANÁLISE JURÍDICA

OProjetodeLeiversasobrematériadebenspúblicos'especialmente

a utilização destes por particulares, através do consentimento estatal'

Nesse sentido a Lei Orgânica do Município de Jaciara prevê em seu

artigo 23 algumas regras básicas, veiamos:

Art 23 - so dos nsm lVunici rte poderá ser feito mediante

concessão, permissão ou autorizacão, se o DI9I9§§9-p.u!!99 iustiflcar somente com

auto Drévi a da Càmata lrunicioal

h(
1,

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lvll - Foner (óó) 34ól -7350
E-moil: conloto@comorojocioro.mt.govbr - wwwcomoroiocioro,mt.govbr

PARECER JURíDICO O45 I 2OL7.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de g8)

Parágrafo Único - EÍetivando o disposto no "caput' deste artigo, o Poder Executivo

obrigatoriamente enviará a Câmara Municipal, copias de todos os documentos

constantes dos autos, discriminadamente, no prazo máximo de quinze (15) dias

Desta forma neste dispositivo legal há previsão de que o uso de bem

móvel municipal poderá ser concedido a terceiros através de três modalidades de

consentimento estatal, desde que haja interêsse público envolvido e autorizâção prévia da

Câ ma ra.

No tocante ao intere se oúblico envolvido não com pete ao juríd icos

sua análise, uma vez que perpassa na competência da autoridade competente e aos nobres

Edis a conveniência e oportunidade da medida.

Ademals este projeto de Lei visa alcançar a autorizacão orévia da

Câmara, para suprir o requisito legal

Antes de expor as diferenças cabe consignar que o Município tem o

poder-dever de Serir os bens integrantes do seu patrimônio, sendo responsável por

administrá-los e definir sua utilização conforme sua natureza e destinação'

Trata-se de Poder DeveÍ conÍerido à AdministraÇâo Pública, porque o ente pÚblico tem

o dever de gerir sua utilização, mas tem o dever de guarda, cuidado e conservação

dos seus bens, sob pena de se Íesponsabilizar pela deterioração indevidâ e má

utilizaçâo1.

Para expor as diferenças entre a forma de consentimento estatal para

utilização especial de bens públicos será utilizada a doutrina dos conhecidos mestres

MatheusCarva|ho,MariaSylviaZanellaDiPietroeJosédosSantosCarvalhoFilho.

I 
carvalho,Matheus. Mônual de direito administrativo-3. Ed. VeÍ.ampl. e atual-salvador: JusPoDlvM,2016.pag.1070'

2

\

Nesta senda, dispõe o artigo 23 da Lei Orgânica Municipal que o uso

dos bens móveis Municipais por terceiros, poderá ser feito mediante concessão, permissão

ou autorização, A diferença entre as três formas de consentimento estatal será a seguir

explanada para após a subsunção destas com o previsto no Projeto de Lei'

Ruo Jurucê, 
.] 
30'1 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó l -7350

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



A AUTORIZAçÃO DE USO é ato discricionário e precário,

indeoendente de licitacão orévia, por meio da qual o Estado permite a utilização anormal ou

privativa de um bem público pelo particular, concedida eminentemente no interesse deste,

desde que, não cause prejuízos ao interesse da coletividade.

O delineamento juridico do ato de permissâo de uso guarda visivel semelhança com 0

de autorização de uso. São realmente muito assemelhados. A distinçâo entÍe ambos

está na predominância, ou nã0, dos interesses em jogo. Na autorização de uso o

interesse que predomina é o privado, conquanto haja interesse pÚblico como pano de

fundo. Na permissão de uso, os inteÍesses são nivelados: a Administração tem algum

interesse público na exploraçâo do bem pelo particular, e este tem intuito lucrativo na

utilizaçâo privativa do bem. Esse é que nos paÍece ser o ponto distintivo.

Quanto ao resto, são idênticas as caracteristicas. Trata-se de ato unilateíal,

discÍicionário e precário, pelas mêsmas razÕes que apontamos para a autorizaÉo de

us0.

O fato é que na prática está clássica dlstinção entre permissão e

autorização de uso está prejudicada, poís ombos são otos odministrotivos, em regro

discricionários e precários, como vimos, revestem-se do mesmo Íisionomio iurídico e se

sujeitom oos mesmos efeitos iurídícos quonto à outorgo, eficácío e revogoção3 '

A questâo do interesse predominante - se público ou privado - nem sempre é

suficientemente clara e, ao que temos visto, tem dado ensejo a distorções quanto à

2 
Carvatho Filho,.losé dos Santos Manual de direito administrativo I José dos Santos Carvalho Filho -27. ed. rev ,

ampl. e atual, até 31-12-2013.- São Paulo :Atla5, 2014'

3 
Carvalho Filho,]osé dos Santos Manual de direito administÍativo I José dos Santos Carvalho Fiiho. -27. ed. rev,,

ampt. e atual. até 31-12-2013.- São Paulo :Atlas, 2014.

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

\

3

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www,comorolocioro.mt,govbr

ESTADO DE MATO GROSSO

A PERMISSÃo DE USo é ato discricionário e precário, dependente,

sempre que possível e houver mais de um interessado na utilização do bem, de licitação

prévia, por meio do qual o Estado permite a utilização anormal ou privativa de um bem

público pelo particular, concedida eminentemente no interesse público. A diferença entre

autorização e permissão para.losé dos Santos Carvalho Filho2 consiste em:



ESTADO DE MATO GROSSO

Desta forma, a diferença maior está entre estes atos administrativos

(permissão e autorização) e a concessão de uso.

A CONCESSÃO DE USO é contrato administrativo que permite o uso

de bem público de forma anormal ou privativa, usado para situações mais perenes,

permanentes. Não é precária, tendo prazo determinado e requer procedimento licitatório

prévio, salvo hipóteses de dispensa e inexigibilidade prevista na Lei ns 8'656/93'

Ao contrário do que ocorre com os atos anteriores de consentimento, a concessão de

uso não dispoe da precarjedade quase absoluta existente naquelas hipóteses. Como

bem assinala MARIA SYLVIA Dl PIETRO, a concessáo é mais apropriada a atividades

de maior vulto, em relação às quais o concessionário "assume obrigaçÔes perante

terceiros e encargos frnanceiros elevados, que somente se iustificam se ele Íor

beneÍiciado com a fixação de prazos mais prolongados, que assegurem um minimo dê

estâbilidade no exercÍcio de suas atividades"

Sendo contratos administrativos, as concessões de uso de bem pÚblico recebem a

incidência noÍmativa pÍópria do instituto, ressaltando a desigualdade das partes

contratantes e a aplicação das cláusulas de privilégio decorrentes do direito público'

Desse modo, deve ser realizada licitação prévia para a selêção do concessionário que

apresentar as melhores condiçÕes para o uso do bem pÚblico Será inexigivel, porém,

o procedimento quando a hipótese nâo comportar regime de normal competição enbe

eventuais interessados. A inexigibilidade, entretanto, deve ser considerada como

exceçã0.

Em se tratando de contrato administrativo, o prazo deve ser determinado, extinguindo-

se direitos e obrigaÉes quando do advento do termo final do acordo.

rl

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

conÍiguração do ato. Em suma, parece-nos hoje que o melhor e mais lógico seria

uniformizar os atos sob um único rÓtulo - seja autorização, seja permissão de uso -,

visto que a distinÇâo atual causa aos estudiosos mais h€sitações do que precisâo

quanto à qualiícação juridica. Como sisreme, o coneto setie ddotar clessificação

básice dicotônica quento a rcfe dos aÍos de conssrÍimênlo: de um lado, e

autorização de uso (ou permissão de uso), caractefizede como ato

adninistrutivo, e de outro a concêssão de uso, com a natureze de contrato

adminístÍatívo.

4

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: [óó) 34ól-7350
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ESTADO DE MATO GROSSO

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

Voltando a atenção ao disposto no Projeto de Lei ne 4z/20L7, sob

análise, nota-se que o artigo 1e utiliza a nomenclatura: "contrato de concessão de uso de

bem móvel", logo no parágrafo segundo: "a referida concessão poderá ser plenamente

revogada e o bem móvel retomado pela municipalidade".

Como amplamente exposto acima a concessão de uso traz em seu

bojo características que lhe são próprias, dentre elas: não ser um ato precário, ou seja, que

não admita a revogação a qualquer tempo, ser um contrato administrativo com suas

características inerentes, dentre elas a de ter prazo determinado, e como regra deve ser

reallzada licitação prévia para a seleção.

Em análise ao Projeto dê Lei percebe-se que o mesmo não faz alusão

em seus dispositivos de que o contrato terá prazo determinado e que foi ou será realizado

processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade na contratação. E, pelo teor do parágrafo

segundo do artigo primeiro, tem-se mais cãracterística de um ato precário do que

propriamente de um contrato administrativo.

Desta forma, não está se buscando ingressar no mérito da

Administração Pública em administrar e definir a utilização de seus bens conforme sua

natureza e destinação. Está-se apenas oplnando através de conceitos técnicos jurídicos de

que a forma de consentimento estatal prevista para utilização do bem público, qual seja:

concessão de uso está disposta no Projeto de Lei de forma equivocada. outra forma de

deferir o uso especial privativo dos bens públicos enquadra-se na definição pretendida, tal

qual a permissão ou autorização.

coNcLUsÃo

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

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, recer e sentido

n ecessid de corre o da no latura u iliza d a ara enominar consentim nto esn

envolvido.

I'i(
5
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA



ESTADO DE MATO GROSSO

Tem-se que o nome empregado para denominar o consentimento

estatal para utilização especial de bem público encontra-se, sob ponto de vista jurídico,

equivocado. o correto tecnicamente dispondo é alteração para nomenclatura exposta ao

longo da fundamentação.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar,

pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a viabilidade

ou não em deferir o uso especial de bem público, em especialsobre a existência de interesse

público envolvido, respeitando-5e para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes'

Por derradeiro, necessário rememorar aos nobres edis que um

parecerjurídicoconsisteemumparecertécnicoopinativo,queanalisaaviabilidadejurídica

de determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. ("'l o ogente o quem

incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetido, visto que

coisos diversos sõo opinor e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p 134)'

É o parecer

Jaciara/MT, 17 de outubro de 201'7.

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

\,\\kru
MICHEL KAPPES

oAB/MT 14.185

6

Por fim, em casos como este, o qual se refere a uso dos bens móveis

do Município por terceiros, deve-se observar o parágrafo único do arti8o 23 da Lei orgânica

Municipal, o qual discorre que "o Poder Executivo obrigotoriomente enviorá o cômoro

Municipdt,copiosdetodososdocumentosconstontesdosoutos'discríminodomente'no

prozo máximo de quinze (15) dios".
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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)

CO sÃo op CONSTITUICAO. JUSTIÇA E RXDacÃo
CO OD POLITI CAURBANA E ME O AMB NTE

PROJETO LEI N." 42, DE 02 DE OUTUBRO DI.2017.
PODER EXECUTIVO

nrt.aróRro

I OSICAO DA MATERIA EM EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que.,eue dispõe
sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para firmar contrato de concessão de uso
de bem móvel de propriedade do Município com a Associação de produtores Rurais do
Assentamento 27 de Novembro, e dá ouras providências,,.

O referido Projeto visa auxiliar o Assentamento 27 de novembro, pequena
comunidade de produtores rurais que necessitam urgente do serviço de nivelamento e
cascalhamento da via que dá acesso ao Assentamento para o escoamento de sua produção
agrícola.

Em análise, constatamos que não há qualquer óbice legal, contudo o instituto tegal
escolhido pelo Poder Executivo estii equivocado, pois conforme melhor doutrina, a forma
de consentimento a ser utilizada neste caso é "autorização de uso", vez que se trata de ato
unilateral, precário e que prescinde de licitação prévia, ao contrário da concessão de uso, a
qual necessita de licitação e tem natureza de contrato administrativo. Nesse sentido, essa
relatoria elaborou um projeto substitutivo para melhor enquadramento da categoria de uso
de bem móvel público. Diante o exposto, sou pela emissão de pARECER FATORÁVEL,

II - CONCLU SOES DO RELATOR

sendo a matéria Constitucional, legal e Regim ental , bem como oportuna.
São as conclusões.

VERE o ERIE SI A DE OLIVEIRA
Presiden Comissão de Consti ção, Justiça e Redação

Vice-presid ê da Comissão de Polí Urbana e Meio Ambiente

SALA DAS COMISSÕES
JACIARÂ(MT), 17 DE OUTUBRO DE 2017.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

CO STITUI o TI A A Ão
COMISS ODE POLITI CA URBANA E MEIO AMBIENTE

III - nocrsÃo oas col,rrssÕss

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Política Urbana e Meio Ambiente
reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator,
passam à votação:

Pela Ordem:

ESTADO DE MATO GROSSO

Reitera o voto:

VERE E v E OLIVEIRA
Presidente omissão de Constitui , Justiça e Redação

Vice-presidente da Comissão de Política rbana e Meio Ambiente

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretaria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADO E SOUZA SOARES
Presidente da Comissão de P tica Urbana e Meio Ambiente

VEREADOR ANTÔNIO ZANIN MARÇAL
Secretiírio Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

Pelas Conclusões:

\§.\^- ...-....- \\ ..-------"-, d tr.
VEREADO:fANIO ATANASIO DE SOUZA

Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 17 DE OUTUBRO DE 2017.

Ruo Jurucê, l30l - CentIo - 78820-000 - Jocioro-lV1T - Fone: (óó) 34ól-7350
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PROJETO LEI N.'42, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

VOTOS:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMI ODE ITUI A STI A DA A
COMI DE PO URBAN MEIO ENTE

PROJETO LEI N.'42, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

PODER EXECUTIVO

Comissões quanto a aprovação do relatório apresentado,
emitem PARECER FAvoRÀVEL a matéria do presente Projeto de Lei e de seu Projeto
Substitutivo. Esti veram presentes os vereado aixo-assinados:

VEREAD DE OLIVEIRA
stiça e Redação
a e Meio Ambiente

Presidente da ssão de Constituição
Vice-presidente omissão de Política Ura

\\- k.-..--..-- &tJ*.
vEREADdÂNIo ATAúÁsIo DE souzA "

Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR SI YD SOUZA SOARES
Presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

VEREADORANTÔ IN MARÇAL
Secretário Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), I7 DE OUTUBRO DE 2017.
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PARECER:

De acordo com o artigo 103 do Regimento Intemo, e diante da decisão unânime das
após a discussão e votação



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
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PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N" 42, DE 02 DEOUTUBRO OE 2017

"DtspoE soBRE AUTORTZAçÃO AO poDER
EXECUTIVO MUNICIPAL PARA FIRMAR TERMO DE
AUTORIZAçÂO DE USO DE BEM MOVEL DE
PRoPRIEDADE DO MUNlCiplo coMo A ASSOCTAçÃO
DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO 27 DE
NOVEMBRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS "

Faz saber que a câmara Municipal de Vereadores ApRovou e ete sanciona

Art' 10' Fica o Poder Executivo Municipar autorizado a firmar TERM. DE
AUTORTZAÇÃO DE USO DE BEM MóVEL, nos termos cío artigo 23 da LEt
oRGANTCA DO MUNrCípro, com a Associação de produtores Rurais do
Assentamento 27 de Novembro, relativo ao uso de 01 (uma) patrol de
propriedade da AUTORTZANTE;

§ 1o'o veículo, objeto da autorização de que trata o "caput,, deste artigo,
destina-se, exclusivamente para o uso da AUTORTZADA, com a finaridade de
realizar um serviço de aterramento e niveramento no acesso do assentamento,
para que seja possível o tráfego de moradores e escoamento de produção.

§ 20. A referida autorização de uso poderá ser prenamente revogada e o bem
móvel ser retomado pera municiparidade, em caso de extrema emergência por
parte deste Município.

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

o Prefeito Municipar de Jaciara-MT. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
no uso de suas atribuições legais

a seguinte Lei.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

§ 3o. O veÍculo acima aludido objeto do lnstrumento de Autorização de Uso a

ser firmado, terá suas cláusulas regidas pelos princípios do Direito

Administrativo.

Art. 20. Findo o serviço a que o Termo de Autorização de Uso de bem móvel

faz referência e, não havendo interesse das partes em sua prorrogação, deverá

o veiculo ser restituído à Municipalidade com o laudo de vistoria a ser firmado

entre as partes.

Art,3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçôes em contrário.

Sala das ComissÕes, de outubro de2017

VAND EIRA
VEREADOR
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