
 

 
 

 

 

LEI Nº 1740 DE 10 DE MARÇO DE 2017 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PARA FIRMAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 

DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA GAZIN E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”  

 

 

 

                                  A Prefeita Municipal de Jaciara-MT SANDRA MARIA MOURA NOGUEIRA  no 

uso de suas atribuições legais 

 

                                   Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU E ELA sanciona a 

seguinte Lei. 

        

                                     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL, nos termos do artigo 23 da LEI ORGANICA DO 

MUNICÍPIO ,  à título oneroso,  com  EMPRESA GAZIN , relativo ao uso de 02( duas) pás carregadeiras 

e 03( três) caminhões, de propriedade do CONCEDENTE; 

 

                                        Parágrafo Primeiro – Os veículos, objeto da autorização de que trata o “Caput” 

deste artigo, destina-se, exclusivamente para o uso da CESSIONÁRIA  entre o período de 10 de março à  

14  de março de 2017,  com a finalidade de retirada de aproximadamente 70 (setenta)  caminhões de 

terra/aterro na área onde será as ampliações da empresa. 

 

                                          Parágrafo Segundo – A referida concessão de uso poderá ser plenamente 

revogada e o bem móvel ser retomado pela municipalidade, em caso de extrema emergência por parte 

deste município, independente do prazo de cedência. 

 

                                       Parágrafo Terceiro – Os veiculos acima aludido,  objeto do Instrumento de 

Concessão de Uso a ser firmado, terá suas cláusulas regidas pelos princípios do Direito Administrativo.  

                                                   



 

 
 

 

           Art . 2º- À  título de contrapartida, a CESSIONÁRIA fará a doação de 70 ( 

setenta)  caminhões de terra   para  CEDENTE, a qual fará uso desse material para a “ operação tapa-

buracos” , a qual visa recuperar o asfalto das vias públicas, conforme termo de doação anexo. 

             

                                        Art. 3º - Findo o presente Instrumento de Contrato de Concessão de Uso de bem 

móvel à título oneroso e não havendo interesse das partes na prorrogação do Contrato, deverá o veiculo  

ser restituído à Municipalidade com o laudo de vistoria a ser firmado entre as partes. 

 

                                          Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 

EM 10 DE MARÇO DE 2017 

 

 

 

SANDRA MARIA MOURA NOGUEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

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. 

 

 

SANDRA MARIA MOURA NOGUEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 


