
LEI Nº 1.78

 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou a seguinte Lei:

 

Art. 1.º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar o Termo de Cessão de Uso dos Imóveis de Propriedade 

da Municipalidade, com ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD), pelo 

período de 36 (trinta e seis) meses, nos termos da minuta a

Art. 2.º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

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. 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

 

LEI Nº 1.788 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 

URBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de suas atribuições legais, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou a seguinte Lei: 

Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar o Termo de Cessão de Uso dos Imóveis de Propriedade 

da Municipalidade, com ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD), pelo 

(trinta e seis) meses, nos termos da minuta anexa. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL – EM, 08 DE DEZEMBRO DE 2

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Municipal de Administração e Finanças – Portaria nº. 173/2017

 
 

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 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 

URBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA 

, no uso de suas atribuições legais, FAZ 

Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar o Termo de Cessão de Uso dos Imóveis de Propriedade 

da Municipalidade, com ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD), pelo 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

08 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Portaria nº. 173/2017 

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



TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL URBANO

 

De um lado MUNICÍPIO DE JACIARA 

inscrita no CN PJ/MF sob o nº. 03.347.135/0001

cidade, neste ato devidamente representada por seu Prefeito Municipal 

brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, devidamente inscrito no RG sob o n° 0582839

CPF sob n.° 420.058.681-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CEDENTE, de outro lado 

ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD)

no CPNJ Nº 28.383.187/0001-79, estabelecida atualmente na Rua carijós, 760

representada por sua presidente, NELIDA GLORIA MANEIRO RODRIGUES

698.907.811-15, portadora do RG nº 11.434.74

CESSIONÁRIA, têm entre si justo e ajustado o que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto: Lotes nº 09 e n

Comarca de Jaciara/MT, de propriedade do MUNICÍPIO DE JACIARA, que neste ato têm sua posse transferida à 

CESSIONÁRIA para que esta possa usar e gozar deles, assim como suas benfeitorias e acessões, respeitada

instituída pelo presente Termo de Cessão.

CLÁUSULA SEGUNDA – Finalidade: O MUNICÍPIO cede os imóveis descritos na Cláusula Primeira, à 

CESSIONÁRIA, para funcionamento da sede da ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

DESAMPARADOS (AAPAD). 

CLÁUSULA TERCEIRA – Prazo: A presente cessão é firmada pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, facultada sua 

prorrogação pelo MUNICÍPIO desde que atendidas às finalidades estabelecidas neste Termo.

CLÁUSULA QUARTA - Obrigações da Cessionária: Além de cumprir 

CESSIONÁRIA obriga-se a zelar pela integridade dos bens ora cedidos, como se seus fossem, protegendo sua posse 

contra invasores, e, restituindo-os quando do término do presente, nas mesmas condições em que os re

respondendo, inclusive pelas perdas e danos a que der causa. Da mesma forma, obriga

energia, tributos, limpeza, bem como, todas as demais que incidam sobre os imóveis, e, que sejam decorrentes de sua 

correta utilização. 

Parágrafo Único – A CESSIONÁRIA também assume o compromisso de cumprir as disposições do Estatuto da 

Associação estabelecida 

CLÁUSULA QUINTA: O MUNICÍPIO desde já autoriza a CESSIONÁ

reformas e/ou benfeitorias necessárias para  e implementação de suas atividades, sendo que em caso de retomada do 

imóvel pelo MUNICÍPIO tais benfeitorias ficarão incorporadas ao imóvel, sem direito de indenização à Cessionária. 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL URBANO 

MUNICÍPIO DE JACIARA – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CN PJ/MF sob o nº. 03.347.135/0001-16, com sede à Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, 1.075, Centro, nesta 

cidade, neste ato devidamente representada por seu Prefeito Municipal ABDULJABAR GALVIN 

brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, devidamente inscrito no RG sob o n° 0582839

91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CEDENTE, de outro lado 

E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD)

79, estabelecida atualmente na Rua carijós, 760- Centro de Jaciara/MT, neste ato 

NELIDA GLORIA MANEIRO RODRIGUES, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 

15, portadora do RG nº 11.434.74-0, residente e domiciliada em Jaciara/MT, doravante denominada 

CESSIONÁRIA, têm entre si justo e ajustado o que abaixo segue: 

Lotes nº 09 e nº 10 da matricula nº 177 do Cartório de Registro de Imóvel da 

Comarca de Jaciara/MT, de propriedade do MUNICÍPIO DE JACIARA, que neste ato têm sua posse transferida à 

CESSIONÁRIA para que esta possa usar e gozar deles, assim como suas benfeitorias e acessões, respeitada

instituída pelo presente Termo de Cessão. 

Finalidade: O MUNICÍPIO cede os imóveis descritos na Cláusula Primeira, à 

CESSIONÁRIA, para funcionamento da sede da ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

Prazo: A presente cessão é firmada pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, facultada sua 

prorrogação pelo MUNICÍPIO desde que atendidas às finalidades estabelecidas neste Termo. 

Obrigações da Cessionária: Além de cumprir o compromisso firmado na cláusula segunda, a 

se a zelar pela integridade dos bens ora cedidos, como se seus fossem, protegendo sua posse 

os quando do término do presente, nas mesmas condições em que os re

respondendo, inclusive pelas perdas e danos a que der causa. Da mesma forma, obriga-se a pagar as despesas com água, 

energia, tributos, limpeza, bem como, todas as demais que incidam sobre os imóveis, e, que sejam decorrentes de sua 

A CESSIONÁRIA também assume o compromisso de cumprir as disposições do Estatuto da 

O MUNICÍPIO desde já autoriza a CESSIONÁRIA a realizar às suas expensas

necessárias para  e implementação de suas atividades, sendo que em caso de retomada do 

imóvel pelo MUNICÍPIO tais benfeitorias ficarão incorporadas ao imóvel, sem direito de indenização à Cessionária. 

 

pessoa jurídica de direito público interno, 

16, com sede à Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, 1.075, Centro, nesta 

ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, 

brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, devidamente inscrito no RG sob o n° 0582839-2 SSP/MT, e no 

91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CEDENTE, de outro lado 

E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD), associação privada inscrita 

Centro de Jaciara/MT, neste ato 

a, inscrita no CPF sob o nº 

0, residente e domiciliada em Jaciara/MT, doravante denominada 

ula nº 177 do Cartório de Registro de Imóvel da 

Comarca de Jaciara/MT, de propriedade do MUNICÍPIO DE JACIARA, que neste ato têm sua posse transferida à 

CESSIONÁRIA para que esta possa usar e gozar deles, assim como suas benfeitorias e acessões, respeitada à finalidade 

Finalidade: O MUNICÍPIO cede os imóveis descritos na Cláusula Primeira, à 

CESSIONÁRIA, para funcionamento da sede da ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

Prazo: A presente cessão é firmada pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, facultada sua 

 

o compromisso firmado na cláusula segunda, a 

se a zelar pela integridade dos bens ora cedidos, como se seus fossem, protegendo sua posse 

os quando do término do presente, nas mesmas condições em que os recebeu, 

se a pagar as despesas com água, 

energia, tributos, limpeza, bem como, todas as demais que incidam sobre os imóveis, e, que sejam decorrentes de sua 

A CESSIONÁRIA também assume o compromisso de cumprir as disposições do Estatuto da 

RIA a realizar às suas expensas, quaisquer 

necessárias para  e implementação de suas atividades, sendo que em caso de retomada do 

imóvel pelo MUNICÍPIO tais benfeitorias ficarão incorporadas ao imóvel, sem direito de indenização à Cessionária.  



 

CLÁUSULA SEXTA: A CESSIONÁRIA obriga

eventuais multas a que der causa, bem como, obriga

pena de indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA SÉTIMA – Foro: Elegem os contratantes 

controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia de outros eventualmente privilegiados.

E, por estarem assim acordes, depois de lido e achado conforme, é o presente assinado em três vias pelos

das partes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas, dele se extraindo cópias para fins de publicação e execução, 

tudo para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

MUNICÍPIO DE JACIARA 

________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO AMOR E PROT

 

Testemunhas: 

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

A CESSIONÁRIA obriga-se a atender todas as exigências do Poder Público, quitando todas as 

eventuais multas a que der causa, bem como, obriga-se a conservar o imóvel, devolvendo-o com a mesma utilidade, sob 

pena de indenização por perdas e danos. 

Foro: Elegem os contratantes o foro da Comarca de Jaciara/MT para dirimir eventuais 

controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia de outros eventualmente privilegiados.

E, por estarem assim acordes, depois de lido e achado conforme, é o presente assinado em três vias pelos

das partes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas, dele se extraindo cópias para fins de publicação e execução, 

tudo para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

 

Jaciara, 08 de Dezembro de 2017. 

 

 

__________________________________ 

MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITO MUNICIPAL 

Cedente 

 

________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO AMOR E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (

Cessionária  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

as as exigências do Poder Público, quitando todas as 

o com a mesma utilidade, sob 

o foro da Comarca de Jaciara/MT para dirimir eventuais 

controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia de outros eventualmente privilegiados. 

E, por estarem assim acordes, depois de lido e achado conforme, é o presente assinado em três vias pelos representantes 

das partes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas, dele se extraindo cópias para fins de publicação e execução, 

________________________________________________________________ 

EÇÃO AOS ANIMAIS DESAMPARADOS (AAPAD)   


