
LEI Nº 1.78

 

 

 

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei 1693 de 201

“Art. 2º - 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 17 § 4

OAB – Subseção de Jaciara, com endereço de sua sede ORDEM DOS ADVOGADOS DOBRASIL 

ESTADO DE MATO GROSSO  na 2ª Transversal, s/n no CPA 

MT, inscrita no CNPJ Nº 03.539.731/0001

quarenta centímetros) conforme mapa e memorial descritivo anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, 

avaliado pela Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal de Contas do Estado, pelo valor de 

90.000,00 (noventa  mil reais),  compreendido pelos lotes 

II,  sendo o  lote sob nº. 26 registrado na Matrícula  R/19497 fls. 097, e o lote  27  registrado na Matrícula R/19.498 fls. 

098, todos de propriedade do Município de Jaciara.

Parágrafo único: A presente doação é para a finalidade específica da construção da sede da Subseção da OAB de 

Jaciara, sob pena de reversão.”  

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

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNIC

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

 
 
 
 
 

 

LEI Nº 1.789 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI 1.693 DE 

2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

da Lei 1693 de 201 , passa a vigorar com a seguinte redação: 

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 17 § 4º parte final da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), para  a construção da sede da 

Subseção de Jaciara, com endereço de sua sede ORDEM DOS ADVOGADOS DOBRASIL 

ESTADO DE MATO GROSSO  na 2ª Transversal, s/n no CPA – Centro Político e Administrativo na

MT, inscrita no CNPJ Nº 03.539.731/0001-06 , uma  área de 587,40 m² (quinhentos e oitenta e sete metro q

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

a Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal de Contas do Estado, pelo valor de 

compreendido pelos lotes 26 e 27 todos da quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto 

do na Matrícula  R/19497 fls. 097, e o lote  27  registrado na Matrícula R/19.498 fls. 

098, todos de propriedade do Município de Jaciara. 

: A presente doação é para a finalidade específica da construção da sede da Subseção da OAB de 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL – EM, 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI 1.693 DE 

no uso de suas atribuições legais,  

 

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 

Lei de Licitações), para  a construção da sede da 

Subseção de Jaciara, com endereço de sua sede ORDEM DOS ADVOGADOS DOBRASIL – SECCIONAL DO 

Centro Político e Administrativo na Capital Cuiabá -

quinhentos e oitenta e sete metro quadrados e 

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

a Comissão competente, com base nas determinações do Tribunal de Contas do Estado, pelo valor de R$ 

todos da quadra 01, localizados no Jardim Aeroporto 

do na Matrícula  R/19497 fls. 097, e o lote  27  registrado na Matrícula R/19.498 fls. 

: A presente doação é para a finalidade específica da construção da sede da Subseção da OAB de 

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

DE DEZEMBRO DE 2017. 



 
 
 
 

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

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

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

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

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Portaria nº. 173/2017 

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


