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 LEI Nº. 

 

encargo das respectivas áreas, todas localizadas próximas ao novo fórum 

da Comarca de Jaciara, para o Ministério Público Estadual, para a 

Defensoria Pública Estadual e OAB Seccional de Mato Grosso,

consonância com os termos dos ditames legais para melhor atender a 

população Jaciarense, quando em busca de seus direitos legais 

constitucionais, e dá outras providências”.

 

  O Prefeito Municipal de Jaciara, 

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

 

  Art. 1º 

de bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DO

Encargo, e a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 

17 § 4º parte final da

ESTADUAL- PROCURADORIA

Quatro s/n Edifício Sede

Político e Administrativo

um a área de 1.320,00

memorial descritivo anexos, quem ficam fazendo 

Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é num 

total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) compreendido

quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto II sendo lote 03 sob o nº. R/19474 fls. 074, Livro 

2AAR, lote sob nº. 04 R/19475 fls. 075, Livro

2AAR; lote 19 sob nº. R/19490 fl

Jaciara, e destinados a atender a população.

 

Art. 2º - O Município de Jaciara fica autorizado a 

uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com Encargo, e 

a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 17 
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LEI Nº. 1.693/15 /2015, DE 16 DE DEZEMBRO

“Dispõe sobre a desafetação de área pública para doação com 

encargo das respectivas áreas, todas localizadas próximas ao novo fórum 

da Comarca de Jaciara, para o Ministério Público Estadual, para a 

Defensoria Pública Estadual e OAB Seccional de Mato Grosso,

consonância com os termos dos ditames legais para melhor atender a 

população Jaciarense, quando em busca de seus direitos legais 

constitucionais, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Jaciara, ADEMIR GASPAR DE LIMA

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

 - - O Município de Jaciara fica autorizado a 

de bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DO

Encargo, e a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 

da Lei 8.666/93-Lei de Licitações-, para

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, com

Sede da Procuradoria Geral de Justiça 

Administrativo na Capital de Cuiabá-MT, inscrita no

1.320,00 m² (um mil, trezentos e vinte metros quadrados), conf

memorial descritivo anexos, quem ficam fazendo parte integrante desta Lei, com avaliação pela 

Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é num 

total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) compreendidos pelos lotes 03,04,018 e 19 todas da 

quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto II sendo lote 03 sob o nº. R/19474 fls. 074, Livro 

2AAR, lote sob nº. 04 R/19475 fls. 075, Livro 2AAR; lote 18 sob nº. R/19489 fls. 089, Livro 

2AAR; lote 19 sob nº. R/19490 fls. 090, Livro 2AAR todos de propriedade do Município de 

Jaciara, e destinados a atender a população. 

O Município de Jaciara fica autorizado a DESAFETAR

uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com Encargo, e 

a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 17 
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DEZEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a desafetação de área pública para doação com 

encargo das respectivas áreas, todas localizadas próximas ao novo fórum 

da Comarca de Jaciara, para o Ministério Público Estadual, para a 

Defensoria Pública Estadual e OAB Seccional de Mato Grosso, em 

consonância com os termos dos ditames legais para melhor atender a 

população Jaciarense, quando em busca de seus direitos legais e 

constitucionais, 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 Lei: 

O Município de Jaciara fica autorizado a DESAFETAR da categoria 

de bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com 

Encargo, e a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 

para o MINISTÉRIO PÚBLICO 

com endereço de sua sede na Rua 

 Cep: 78049-921 CPA – Centro 

no CNPJ Nº 14.921.092/0001-57, 

² (um mil, trezentos e vinte metros quadrados), conforme mapa e 

parte integrante desta Lei, com avaliação pela 

Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é num 

s pelos lotes 03,04,018 e 19 todas da 

quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto II sendo lote 03 sob o nº. R/19474 fls. 074, Livro 

2AAR; lote 18 sob nº. R/19489 fls. 089, Livro 

s. 090, Livro 2AAR todos de propriedade do Município de 

DESAFETAR da categoria de bens de 

uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com Encargo, e 

a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 17 § 4º 
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parte final da Lei 8.666/93

Jaciara, com endereço 

DO ESTADO DE MATO

Administrativo na Capital

469,68 m² (quatrocentos e sessenta e nove metros quadrados e sessenta e oito centímetros), 

conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, com 

avaliação pela Comissão competente, co

Estado, que é de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), compreendidos pelos lotes 25 e 26 todos da 

quadra 01, localizados no Jardim aeroporto II sendo lote 25 sob nº. R/19496 fls. 096, Livro 

2AAR, lote sob nº. 26 R/19497 fls. 097, Livro todos de propriedade do Município de Jaciara, e 

destinados a atender a população, com a construção da sede da OAB subsede de Jaciara.

 

Art. 3º - O Município de Jaciara fica autorizado a 

uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com Encargo, e 

a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 

parte final da Lei 8.666/93

com endereço da sede 

CPA – Centro Político

03.507.415/0031-60, uma

noventa e um centímetros), conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo 

parte integrante desta Lei, com avaliação pela Comissão competente, com base nas 

determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é de R$ 110.000,00 

compreendidos pelos lotes 01,02,20 e 21 todos da quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto II 

sendo lote 01 sob nº.  R/19472 fls. 072, Livro 2AAR, lote sob nº. 02. R/19473 fls. 073, Livro 

2AAR; lote 20 sob nº. R/16491 fls. 091, Li

2AAR todos de propriedade

com a construção da DEFENSORIA PÚBLICA.

 

Art. 4º - As doações com encargo de que tratam os artigos anteriores ficam 

condicionadas ao projeto e a construção

imóveis a ser doados. 
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8.666/93 ( Lei de Licitações), para a construção

 de sua sede ORDEM DOS ADVOGADOS

MATO GROSSO na 2ª Transversal, s/n

Capital Cuiabá –MT, inscrita n CNPJ Nº 

² (quatrocentos e sessenta e nove metros quadrados e sessenta e oito centímetros), 

conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, com 

avaliação pela Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal

Estado, que é de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), compreendidos pelos lotes 25 e 26 todos da 

quadra 01, localizados no Jardim aeroporto II sendo lote 25 sob nº. R/19496 fls. 096, Livro 

26 R/19497 fls. 097, Livro todos de propriedade do Município de Jaciara, e 

destinados a atender a população, com a construção da sede da OAB subsede de Jaciara.

O Município de Jaciara fica autorizado a DESAFETAR

do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com Encargo, e 

a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 

8.666/93 ( Lei de Licitações), para a DEFENSORIA

 Estadual, na Rua 06, esquina com a Rua

Político e Administrativo na Capital Cuiabá

uma área de 1.316,91 m² (um mil, trezentos e dezesseis met

noventa e um centímetros), conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo 

parte integrante desta Lei, com avaliação pela Comissão competente, com base nas 

determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é de R$ 110.000,00 

compreendidos pelos lotes 01,02,20 e 21 todos da quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto II 

sendo lote 01 sob nº.  R/19472 fls. 072, Livro 2AAR, lote sob nº. 02. R/19473 fls. 073, Livro 

2AAR; lote 20 sob nº. R/16491 fls. 091, Livro 2AAR; lote 21 sob nº. R/19492 fls. 092, Livro 

2AAR todos de propriedade do Município de Jaciara, e destinados a atender a população carente 

com a construção da DEFENSORIA PÚBLICA. 

As doações com encargo de que tratam os artigos anteriores ficam 

condicionadas ao projeto e a construção das instalações físicas, por parte das Donatárias, nos 

 

              

M A T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 

7900 e Fax: (66) 3461-7930 

2

construção da sede da OAB – Subseção de 

ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL 

s/n no CPA – Centro Político e 

 03.539.731/0001-06, uma área de 

² (quatrocentos e sessenta e nove metros quadrados e sessenta e oito centímetros), 

conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, com 

m base nas determinações do Tribunal de Contas do 

Estado, que é de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), compreendidos pelos lotes 25 e 26 todos da 

quadra 01, localizados no Jardim aeroporto II sendo lote 25 sob nº. R/19496 fls. 096, Livro 

26 R/19497 fls. 097, Livro todos de propriedade do Município de Jaciara, e 

destinados a atender a população, com a construção da sede da OAB subsede de Jaciara. 

DESAFETAR da categoria de bens de 

do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com Encargo, e 

a promover a doação da respectiva área, dispensada a licitação, nos termos do artigo 17 § 4º 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, 

Rua 4, lote 1 quadra 11 – Setor A no 

Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ Nº 

² (um mil, trezentos e dezesseis metros quadrados e 

noventa e um centímetros), conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo 

parte integrante desta Lei, com avaliação pela Comissão competente, com base nas 

determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

compreendidos pelos lotes 01,02,20 e 21 todos da quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto II 

sendo lote 01 sob nº.  R/19472 fls. 072, Livro 2AAR, lote sob nº. 02. R/19473 fls. 073, Livro 

vro 2AAR; lote 21 sob nº. R/19492 fls. 092, Livro 

do Município de Jaciara, e destinados a atender a população carente 

As doações com encargo de que tratam os artigos anteriores ficam 

das instalações físicas, por parte das Donatárias, nos 
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§ 1º - O Projeto

concluídos no prazo máximo

respectivas escrituras de

entrada em vigor desta

estes prazos prorrogados,

§ 2º - Caso não

reverterá em favor do DOADOR

de indenização sobre 

DONATÁRIA obrigada

quaisquer documentos 

amigável, efetuar-se o 

ausência do cumprimento

Cartório do Registro de

§ 3º - Os Encargos

serviços que serão oferecidos

com o Governo do Estado

a doação da área a ser

estrutura física e de pessoal

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

                GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

 

          DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

 

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

de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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Projeto e a Construção de que trata o caput

máximo de 36 (trinta e seis) meses, contado

de doação, que deverão ser lavradas em, 

desta Lei, podendo, no entanto, por motivo

prorrogados, mediante autorização legislativa. 

não sejam cumpridas todas as condições

DOADOR MUNICÍPIO, sem qualquer ônus

 benfeitorias e acessões edificadas sobre

obrigada a conceder a escritura pública de 

 para a efetivação deste retorno, sob pena

 retorno mediante simples constatações, por

cumprimento do disposto nesta Lei, que será 

de Imóveis. 

Encargos de que tratam a presente Lei  consubstancia

oferecidos à toda população de Jaciara e região,

Estado e a Entidade de classe, sendo que o Município

ser construída, e os demais órgãos, com

pessoal e atendimento aos munícipes de Jaciara.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

EM, 16 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

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

costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL 
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caput dos artigos 1º e 2º deverão ser 

contado da data das assinaturas das 

 até, 12 (doze) meses, contados da 

otivo devidamente justificado, serem 

condições estabelecidas, o imóvel doado 

ônus para este, independentemente 

sobre o imóvel doado, ficando a 

 RESILIÇÃO DE DOAÇÃO ou, 

pena de, em não o fazendo, de forma 

por meio de ATA NOTORAIL, da 

 devidamente averbada perante o 

consubstancia-se na contraprestação dos 

região, indistintamente, em parceria 

Município doador, participará com 

com a construção e manutenção da 

Jaciara. 

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

 

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

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

ADEMIR GASPAR DE LIMA 


