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LEI N". I.909 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

.AUTORIZA A PERMISSÂO DE USO DE BEM

PÚBLICO MUNICIPAL A TiTULO PRECÁRIO, BEM

COMO A FIRMAR RESPECTIVO TERMO COM A

MILLENIUM BIOENERCIA S.A, PESSOA JURíDICA

INSCRITA NO CNPJ SOB O N' 2I.543.596/000 I -4ó E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVTN MOHAMMÂD no uso de suas atribuições

Art. 1". - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar Permissão de uso' a lítulo

pÍecáÍioegratuito,debemimóvelmunicipallocalizadododistritoindustrial'inscritonoC.R.l.localsob

amatrlculanol.5TT,comáÍeatoralde34'873,22metrosquadrados'conformemapaanexo'paraempresa

MILLENIUM BIOENERGIA S'A, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n' 21 543 59ó/000146'

Art'2".-Apermissãodeuso,descritanoartigoanteÍior'destinar-se-áaimplantaçãode

canteiros de obÍas Para a construção da sede da empresa' a qual obteve a doação da área pela Lei

Municipal n' l8l3/2018.

Porágrafo único. A permissão de uso do bem imÓvel descrito terá o prazo de 02 anos'

pronogáveis por igual perlodo, mediante justiÍicativa'

Àrt. 3". - Fica a permissionária responsável por todo e qualquer dano que Porventura ocorreÍ no

recinto, bem como devolver o imóvel conservado nas mesmas condições que o ÍecebeÍ'

Art' 4". - caso a emPresa realizar alguma benfeitoria no imóvel' essa não seú objeto de

Íestituição a Permissionária, devendo a benfeitoria ser revertida ao Municipio'

Art. 5". - Fica o Chefe do Pod€r Executivo Municipal' autoÍizado a firmar Termo de Permissão'

para fins de exploraçâo nos termos da pÍesente Lei'

legais,
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Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

co\srRuhoo uHÂ Ne^ HlsrÔira

Art. 6", - O Termo de Permissão a ser firmado, não envolverá rccursos financeiros do Municlpio

prrágrafo único. A permissão de uso será gratuita, nos moldes da Lei Orgânica do Municlpio,

face os valiosos serviços que empresa desenvolverá na cidade, bem como pela abertura de novas frentes

dç trabalho, demonstrando o interesse público devidamente justiÍicado'

Art.7..-CompetkáaSecretariaMunicipatdePlanejamento,DesenvolvimentoEconômicoe

Turismo, a fiscalização do presente Termo de Permissão'

Art's...EgtaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogando.seasdisposiçõesem

contráÍio.

GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL EM 05 DE SETEMBRO DE 20 I9'

ABDULJAB o MAD

PREFEITO MUNIC AL 2017 a2020.

RONIEVON M

Secretário Municipal de Admi nanças / Portaria no. 02/2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada ds acordo com a legistação vigente'

Municipal. Data SuPra.

com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'28 DE 02 Df, JULHo DE 2019.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Cumpre-me, através do Presente, encamiúar a esta Augusta Casa de Leis o PROJETO DE LEI N'28 DE 02 DE JULHO

DE 2019, O QUAL AUTORTZA A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL A TÍTULO PRECÁRIO'

BEM COMO A FIRMAR RESPECTIVO TERMO COM A MILLENTUM BIOENERGIA S'A' PESSOA JURÍDICA

INSCRITA NO CNPJ SOB O N'2I.543.596/000I-46 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'

Trata-sedeprojetoderelevanteinteressepúblico,umavezque'porforçadedoaçãodeáreaatÍavésdaLeil8l3DE20l8'

a empresa MILLENIUM BIoENERGIA s.A necessita dar inlcio as obras para implantação da usina. nessa forma' se faz

necessário a disponibilizaçao de um local, onde possa ser acondicionado todo material e equipamento para o bom

andamento da obra para consÍução da sede da usina de Bioenergia, estando a área descrita no projeto, estrategicamente

localizada para tal fim.

Demaisdisso'comaimplantaçãodocanteirodeobras,todaeconomiaIocalsentiráaquecimento,abrindonovasfrentesde

ernprego,bemcomoaumentooconsumonosestabelecimentoscomerciaisdoMunicípio,alémdeaPoÍtenorecolhimento

de impostos municipais.

por isso, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de Lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que

integam esta casa Legislativa, na certeza de que seja ao final deliberado e aprovado na devida forma'

E ajustificativa

ABDULJ OHAMMAD

Prcfeito ipal -2017 a 20?0r.ltllc

AO EXCEÍ-ENTÍSSIMO SENHOR

VANDERLEI SILVA DE OLTVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI NO 28 DE 02 DE JULHO DE 2019.

"AUTORIZA A PERMISSÃO DE USO DE BEM PUBLICO

MUNICIPAL A TÍTULO PRECÁRIO, BEM COMO A FIRMAR

RESPECTIVO TERMO COM A MILLENIUM BIOENERGIA S.A'

PESSOA JURiDTCA INSCRITA NO CNPJ SOB O N' 2I'543.59ó/OOOI-

46 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

o prefeito do Munictpio de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMÀD, no uso das atribuições legais

queconfereaLeiorgânicadoMunicípio,fazsaberqueoPlenáriodaCâmaraMunicipalaprovoueele

sancioha a seguinte Lei:

Art. l.- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar Permissão de uso, a tílulo precáÍio e gratuito' de bem

imóvelmunicipallocalizariododistritoindustrial,inscritonoc-R.I.localsobamatÍÍculan"l.5?7,com

área iotal de 34.813,22 metros quadrados, conforme mapa anexor para empresa Nt ÍLLENII.] \l

BIOENERGIA S. soa lur tca tnsc rita no CN PJ soh o n'21.5{3.596 /000 l-16.

Art. 2.- A permissão de uso, descrita no artigo anterioÍ, destinar-se-á a implantação de canteiros de obras para a

construção da sede da emPÍesa, a qual obteve a doação da fuea Pela Lei Municipal n' l813/2018'

parágrafo único: A permissão de uso do bem imóvet descrito terá o prazo de 02 anos, prorrogáveis por igual

período, mediante justificativa'

Art.3"-FicaapermissionáriaresponsávelpoÍtodoequalquerdanoqueporvenfuraocorÍernorecinto,bemcomo

devolver o imóvel conservado nas mesmas condiçõe§ que o receber'

Art. 40 - caso a enrpresa realizar alguma benfeitoria no imóvel, essa não será objeto de restituição a permissionária'

devendo a benfeitoria ser reveíida ao Municipio'

.Arr.5"-FicaoChefedoPodeÍExecutivoMunicipal,autorizadoafimrarTermodePermissâo'parafinsde

exploração nos termos da presente Lei'

Art.6'- O Termo de Permissão a seÍ fiÍmado, não envolverá recuÍsos financeiros do Municipio'

parágrafo único. A permissâo de uso será gÍatuita, nos moldes da Lei orgânica do MunicÍpio, face os valiosos

serviçosqueempresadesenvolveránacidade'bemcomopelaaberturadenovasfrentesdetrabalho'

demonstrando o interesse público devidamente justificado'

wwwjaciara.mt.gov.bÍ
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

JACIAH
oovÉtto nu|llclrÂt

CIIlJ
Frs,

-"lH[
I?UB

0

Página 1de 3



ffia
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsl RurNoo uHÀ Nov4 rlsrÔR À

Art.7'- Competirá a SecretaÍia Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, a fiscalização

do presente Termo de Permissão.

Art,8"- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CABTNETE DO PREFEITO MLTNICIPAL, EM 02 DE JULHO DE 20I9.

ABDULJ HAMMAD

PREFEITO AL - 2017 a2020

RONIEVON M

Seüetário MuniciPal de Admin / Portaria n'. 02/2018

o SAN'I'OS

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvo Ivimento Econômico e Turismo/ Portaria 09/2018
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98!

PAREcER JURíDrco 066 lzots.

i,; - !:
.,.,,15

pRoJEro DE LEt Ne 28/2019, "AUToRtzA A pERMtssÃo DE uso

or srv púgLtco wulrrcrplL n tfuLo pRrcÁRto, BEM coMo A

FIRMAR RESPECIIVO TERMO COM A MITLENIUM BIOENERGIA

s.A., pEssoA ruRÍorce rNscRrrA No cNpJ soB o Ne

21.s43 596/ooor-4e t oÁ ourRns pRovtDÊNctAs.

nrurónto

O Projeto de Lei dispõe sobre a autorização de permissão de uso de bem

público municipal a título precário, bem como a firmar respectivo termo com a empresa

Millenium Bioenergia S.A. e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintês documentos, no que importa

a presente a ná lise:

a)

b)

c)

Mensagem ao Projeto de Leij

Projeto de Lei;

Matrícula de bem imóvel municipale mapa descritivo.

ANÁTI5E JURíDIcA

No que diz com a legalidade do Projeto de Lei, verifica-se que a iniciativa

do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I legislar sobre assuntos de interesse local,

'ri: r'

.,rI
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuana MUNtctPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

O Projeto de Lei versa sobre matéria de bens públicos, especialmente a

utilização destes por particulares, através do consentimento estatal.

A Lei Orgânica do Município de iaciara prevê apenas o uso dos bens

móveis municipais por terceiros, nada se referindo aos bens imóveis, contudo, deve-se fazer

uma interpretação sistemática não somente da Lei Orgânica quanto dos demais regramentos

legais do Município, para se concluir que não há nenhum óbice para que terceiro possa utilizar

bens imóveis municipais.

No presente Projeto de Lei, busca-se autorização de permissão de uso de

bem imóvel municipal, sendo que a permissão de uso consiste em um ato administrativo pelo

qual a Administração Pública consente que certa pessoa utilize privativamente bem público,

atendendo ao mesmo tempo interesses públicos e privados.

Como é cediço, trata-se de ato unilateral, discricionário e precário da

Administração Pública. É unilateral, vez que a exteriorização da vontade e apenas da

Administração Pública, embora o partlcular seja o interessado no uso; discricionário, porque

depende da valoração acerca da conveniência e oportunidade do consentimento de sua

realização; e precário, pois a Administração pode revogar a qualquer tempo a permissão caso

sobrevenham razões de interesse público para tanto, não havendo, via de regra, direito a

indenização em favor do administrado.

Segundo o festejado e ilustre mestre Hely Lopes Meirelles (MEtRELLES,

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.2T. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p.493.):

"Permissão de uso é ato negocial unilateral, discricionário e precário através

do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de

determinado bem público. Como ato negocial, pode seÍ com ou 5em

^n{
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnana MUNtctPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

condições, gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado,

conforme estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revoBável

unilateralmente pela Administração, quando o interesse público o exigir,

dados sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para

consentir e retirar o uso especial do bem público."

A autorização ou permissão, no magistério de Maria Sylvia Zanella Di

Pietro 1 "é o oto uniloterol e discricionário pelo quol o Poder Público Joculto oo porticulor o uso

privotivo de bem público, a título precário."

"Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Ato

Administrativo. Permissão de uso de imóvel municipal por particular. Natureza

precária e discricionária. Possibilidade de cancelamento. Previsão contratual.

Ausência de direito líquido e certo. 1. A autorizâcão de uso {e imóvel municipal

por oarticular é âto unilãteral da Administracão Pública, de natureza

discricionária. precária. através do oual esta consente na prática de determinada

atividade individual incidente sobre um bem público. Trata-se, portanto, de âto

revoeável. s U m a ria me nte. a ual o uer temoo. e sem ônus oara o Poder Público0

2. Como a Administração Pública Municipal não mais consente a permanência

da impetrante no local, a autorização perdeu sua eficácia. Logo, não há direito

líquido e certo a ser tutelado na hipótese dos autos. 3. Comprovação nos autos

da existência de previsão contratual no tocante ao cancelamento da permissão

debatida. 4. Recurso não provido."

' Dl PIEÍRO, Maria Sylvia Zanella. Oheito Administrotivo. 14. ed. São Paulo: Attas, 2002. p. 218.
2 srl. Rel. José Delsador R\4!162qErur 1! r., Q49 e!L2, lqqq ls4.
Rua ruíucê, 1301 - Ceotro - CEP 78820-000 laciâra/MÍ Fone: (66)3461 7350 - Faxi (66)3461-7373 Sitê
www.camãraiaciara.mt-gov.bí
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Não apenas em sede doutrinár;a, mas também na jurisprudencial, é

reconhecida a precariedade do instituto da permissão de uso, vejamos o Acórdão do STl2:



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuana MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Assim, verifica-se o caráter precário da permissão de uso, sendo que os

artigos 4e e 6e do Projeto de Lei deixam evidentes que não há direito ao particular de receber

indenização em caso de revogação da permissão, devendo tal circunstância estar expressa no

termo de permissão de uso a ser firmado.

Saliente-se que o termo de permissão de uso a ser firmado, deve ser

cuidadosamente redigido para que demonstre a situação precária da permissão, afastando-se

do caráter contratual, já que se configurado este demandaria a realização de licitação.

Portanto, a permissão de uso de bem público a título precário, não

necessita de licitação para ser firmado, não sendo ilegal o ato administrativo que autoriza

diretamente tal avença, se Inserindo no Poder discricionário da Administração Pública.

Por fim, deve ser ressaltado que o Termo de Permissão de Uso poderá

elencar algumas das obrigações previstas no artigo 5s da Lei Municipal ne 987 /2005.

coNcLUsÃo

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

dos aspectos inerentes à convenlência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei, devendo ser adotadas as recomendações mencionadas ao longo da fundamentação.

No que tange ao mérito, a Procuradorla 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 formalldades legais

e regimentais vigentes.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 làcrarà/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: {66)3461'7373 - Sitê
www.câmara jâcrara.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnn MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 714, de 15 de outubro de 98)

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, 2007, p. 134).

É o pa recer.

15 de agosto de 2019.

-*'i 
; -.1- 
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É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que "Autoriza a permissão

de uso de bem público municipal a título precário, bem como a firmar respectivo Termo com a

Millenium Bioenergia 5.A. pessoa jurídica inscrita no cNPJ sob o n.e 21.543.596/0001-46 e dá

outras providências".

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂTUNNA MUNTCIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4, de 15 de outubro de 98)

coMrssÃo DE coNSTITUICÃO, JUSTI CAER EDACÃO

PROJETO LEI N.9 28, DE 02 DEJULHO DE 2019.

POOER EXECUTIVO

il - coNctusÕ ES DO RELATOR

São as conclusões

VEREADOR CHARTES FERNANDO JORGE DE SOUZA

SECRETARIO CCJR E RELATOR

AmatériadoProjetodeLeijustifica.se,pois,odesenvolvimentomunicipalpormeioda
geração de empregos é a forma ind ubitavelmente mais consolidada de se fazê-lo'

Neste caso específico, a empresa Millenium Bioenergia necessita dar início às obras para

implantação da usina. E para isso, se faz imprescindível um local onde possa ser acondicionado

todo o material e os equipamentos para o bom andamento da construção da sede da usina de

Bioenergia, estando a área descrita no presente Projeto estrategicamênte bem localizada para

este fim.
o inÍcio das atividades desta empresa em nossa cidade está na dependência da aprovação

deste pro.ieto de lei que autorizará a permissão de uso da área a que faz referência

por ser precária, a permissão de uso de bem público é um ato unilateralda Administração

pública, firmado através de termo e não de contrato administrativo, apesar de ser regido pelas

normas de direito Público.
Alicitação,segundoadicçãodoart.37,inc.XXlc/ccomoart.22,inc.XXV|l,ambosdaCF,

não é direcionada para os atos precários, celebrados através de termo, sem as garantias do

contrato administrativo, onde o contratado possui não só deveres, como também dileitos.

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL' pela

constitu cion alid ade, legalidade e regimenta lidade, sendo a matéria oportuna e conveniente a

sua aprovação, devendo portanto ser apreciada pelo Plenário'

PLENÁRIO DAS DETIBERAçÕE5

JACTARA(MT), 22 DE AGOSTO DE 2019.

f ,,.. li, r' rrrll:,il tbffi'n
iees-9--liÊug:? |,*.==ú,@
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I- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME
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cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Paf ácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.9 28, DE 02 DE JUTHO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

rrr - orcrsÃo oa covttssÃo

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infra, após a

apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR CHARTES FERNANDO JORGE DE SOUZA

SECRETARIO CCJR E RELATOR

Pelas Conclusões:

VEREADOR LEOM

VICE.PRESI

DRIGES DE SOUZA

VEREADOR TIAGO P IRA DOS SANTOS

MEMBRO SUP NTE CCJR

ptrruÁRro DAs DELTBERAçÕES

JACTARA(MT), 22 DE AGOSTO DE 2019.

Rua luíucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fonê: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site: _=.--
www.camaíajaciàía.mt.gov.br Io,MJ ll I
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime da

Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emite

PARECER pavORÁvet a matéria do presente Projeto de Lei.

VEREADOR CHARTES FERNANDO JORGE DE SOUZA

SECRETARIO CCJR E RELATOR

VEREADOR LEOMAR RODRIGES DE SOUZA

VICE-PRESI CCJR

VEREADOR TIAGO PE EIRA DOS SANTOS

MEMBRO SUP NTE CC]R

pleuÁRto ons oeLtaeRAçÕes

JACTARA(MT), 22 DE AGOSTO DE 2019.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000

www.camarajaciarà.mt.gov.br

laciarô/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fâx: (66)3461-7373 - Site
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PROJETO LEI N.9 28, DE 02 DE JUTHO DE 2019'

PODER EXECUTIVO

PARECER:
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