
 

         E S T A D O  D

            Prefeitura Municipal de Jaciara

 

 

 
 

   O Prefeito Municipal de Jaciara, 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a  presente 
Lei: 
 
   Artigo 1º

para a ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE FRATERNA NO AMOR

inscrita no CNPJ sob nº. 06.035.592/0001

José, Cuiabá/MT, com estatuto social registrado perante o Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas, sob nº

Gonçalves de Queiroz, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº. 551.700.481

0863711-3 MT, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, 

com 490 m² (quatrocentos e noventa metros quadrados) 

loteamento do Município de Jaciara

R/14.566 do livro 2AZ fls. 266 e 266 v

 

                § 1º - 

construção de um Abrigo que tem como finalidade o atendimento ao Programa de acolhimento 

temporário de trauseuntes em estado de necessidade, que aportam no Município de Jaciara.

       § 2º 

condicionada à apresentação do 

doado, no prazo de 06 (seis) meses, contados da assinatura da escritura pública de doação.    

                              § 3º - 

(vinte e quatro) meses, contado da data de assinatura da respectiva escritura pública de doação, a 

qual deverá ser lavrada em, até, 0

no entanto, por motivo devidamente justificado, serem estes prazos prorrogados, mediante 

autorização legislativa.   

                             §4º - § 2º 

doado reverterá em favor do DOADOR

independentemente de indenização sobre benfeitorias e acessões edificadas sobre o imóve

ficando a DONATÁRIA obrigada a conceder

quaisquer documentos para a efetivação deste retorno, sob pena de, em não o fazendo, de forma 
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LEI Nº. 1.665/2015, DE 06 DE ABRIL DE 201

“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO, AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO DE 
IMÓVEIS URBANOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA 
A ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE 
AMOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 
O Prefeito Municipal de Jaciara, ADEMIR GASPAR DE LIMA

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a  presente 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO A DOAR 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE FRATERNA NO AMOR

inscrita no CNPJ sob nº. 06.035.592/0001-63, com sede na Rua 02, Nº. 09, Quadra 03, Bairro São 

José, Cuiabá/MT, com estatuto social registrado perante o Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas, sob nº. 5725, em 02/10/03, cujo representante legal é Henrique 

Gonçalves de Queiroz, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº. 551.700.481

3 MT, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, parte do lote de terreno urbano

rocentos e noventa metros quadrados) da quadra 178

loteamento do Município de Jaciara, registrado, perante o CRI de Imóveis de Jaciara sob nº. 

R/14.566 do livro 2AZ fls. 266 e 266 v. 

 A DOAÇÃO do imóvel de que trata o "caput" deste artigo, 

construção de um Abrigo que tem como finalidade o atendimento ao Programa de acolhimento 

temporário de trauseuntes em estado de necessidade, que aportam no Município de Jaciara.

 - A DOAÇÃO do imóvel de que trata o "caput" deste artigo

condicionada à apresentação do Projeto de utilização, por parte da DONATÁRI

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

 O Projeto e a Construção, deverão  ser concluídos 

, contado da data de assinatura da respectiva escritura pública de doação, a 

qual deverá ser lavrada em, até, 06 (seis) meses, contados da entrada em vigor d

no entanto, por motivo devidamente justificado, serem estes prazos prorrogados, mediante 

autorização legislativa.    

§ 2º – Caso não sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, o imóve

em favor do DOADOR MUNICÍPIO, sem qualquer ônus para este, 

independentemente de indenização sobre benfeitorias e acessões edificadas sobre o imóve

ficando a DONATÁRIA obrigada a conceder a escritura pública de RESILIÇÃO DE DOAÇÃO

r documentos para a efetivação deste retorno, sob pena de, em não o fazendo, de forma 
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DE 2015. 

 
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO, AO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO DE 
IMÓVEIS URBANOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA 
A ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE FRATERNA NO 
AMOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a  presente 

Municipal AUTORIZADO A DOAR 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE FRATERNA NO AMOR, entidade de direito privado, 

63, com sede na Rua 02, Nº. 09, Quadra 03, Bairro São 

José, Cuiabá/MT, com estatuto social registrado perante o Cartório de Registro de Títulos e 

. 5725, em 02/10/03, cujo representante legal é Henrique 

Gonçalves de Queiroz, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº. 551.700.481-49, e do RG nº. 

o lote de terreno urbano n° 04, 

da quadra 178 de da planta de 

, registrado, perante o CRI de Imóveis de Jaciara sob nº. 

"caput" deste artigo, será para a 

construção de um Abrigo que tem como finalidade o atendimento ao Programa de acolhimento 

temporário de trauseuntes em estado de necessidade, que aportam no Município de Jaciara. 

ta o "caput" deste artigo fica 

DONATÁRIA, do imóvel  a ser 

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

ão  ser concluídos  no prazo máximo de 24 

, contado da data de assinatura da respectiva escritura pública de doação, a 

) meses, contados da entrada em vigor desta Lei, podendo, 

no entanto, por motivo devidamente justificado, serem estes prazos prorrogados, mediante 

Caso não sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, o imóvel 

, sem qualquer ônus para este, 

independentemente de indenização sobre benfeitorias e acessões edificadas sobre o imóvel doado, 

a escritura pública de RESILIÇÃO DE DOAÇÃO ou, 

r documentos para a efetivação deste retorno, sob pena de, em não o fazendo, de forma 



 

         E S T A D O  D

            Prefeitura Municipal de Jaciara

 

amigável, efetuar-se o retorno mediante simples constatações, por meio de ATA NOTARIA

ausência do cumprimento do disposto nesta Lei, que será devidamente averbada perante o Cartóri

do Registro de Imóveis, 

avaliados por comissão especialmente constituída para este fim, cujos membr

Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.

                        

                                Artigo 2º

disposições em contrário.

 
    
 

                                              

 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei 

Registrada e publicada de acordo com a legislação 
lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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se o retorno mediante simples constatações, por meio de ATA NOTARIA

cumprimento do disposto nesta Lei, que será devidamente averbada perante o Cartóri

do Registro de Imóveis, , sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor dos bens, a serem 

avaliados por comissão especialmente constituída para este fim, cujos membr

Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

                                              EM,     06     DE     ABRIL     DE      2.01

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA
     PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas
 

Registrada e publicada de acordo com a legislação 
lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

ADEMIR GASPAR DE LIMA
    PREFEITO MUNICIPAL 
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se o retorno mediante simples constatações, por meio de ATA NOTARIAL, da 

cumprimento do disposto nesta Lei, que será devidamente averbada perante o Cartório 

, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor dos bens, a serem 

avaliados por comissão especialmente constituída para este fim, cujos membros serão nomeados por 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

O MUNICIPAL 

2.015. 

ADEMIR GASPAR DE LIMA  

ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 

ADEMIR GASPAR DE LIMA  


