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Lei Municipal nº 832-2020 de 28 de Julho de 2020 

 

“Autoriza o Poder Executivo a 

alienar bem imóvel e dá outras 

providências.”. 

 

ANTONIO AUGUSTO JORDÃO, Prefeito Municipal de Novo São Joaquim, Mato 

Grosso, após aprovação do Projeto de Lei nº 06/2020 pela Câmara Municipal de Novo 

São Joaquim, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais sanciona a seguinte Lei 

Ordinária: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, cumprida as disposições da Lei 

Federal nº 8666/93, os imóveis a seguir descritos: 

 

I – UM IMÓVEL RURAL, limpo de benfeitorias, situado no Município de Novo São 

Joaquim/MT., lotada na Matrícula nº 416 ficha 001 do 1º Oficio de Novo São 

Joaquim/MT, com superfície de 58,08,00 ha (cinquenta e oito hectares e oito ares) 

desmembrada de uma área maior de 2.500 (dois mil e quinhentos hectares) – perímetro 

3.573,97 (três mil quinhentos e setenta e três metros e noventa e sete centímetros) com o 

limites e confrontações descritos na certidão inclusa ao Projeto de Lei, código do imóvel 

9501062234174, localizada próximo ao Projeto Itaquerê, nº CCIR 07266028058, dada 

em pagamento ao Município de Novo São Joaquim/MT por acasião da extinção da lide 

de execução fiscal nº 534-51.2011.811.0106 – cod. 70027, tramitada com transito em 

julgado nesta comarca. 

 

Parágrafo Único: A alienação citada no caput será realizada mediante desafetação, 

quando couber, passando o imóvel acima ao patrimônio disponível do Município de Novo 

São Joaquim/MT 

 

Art. 2º A alienação será procedida através de licitação na modalidade legalmente 

prevista, e desde que o valor mínimo para alienação, à época da licitação, seja apurado 

mediante avaliação elaborada por comissão técnica formada por três servidores do quadro 

efetivo da Prefeitura, com habilitação profissional para tanto e designados para esse fim, 

levando-se em conta as condições de mercado vigentes na ocasião e mediante laudo 

fundamentado. 

 

Art. 3º As demais condições para a alienação serão estabelecidas pelo Executivo no 

respectivo edital. 
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Art. 4º Não havendo licitantes nas datas fixadas, poderá ser realizada a aquisição 

mediante proposta escrita, na forma parcelada, por um valor nunca inferior ao da 

avaliação e com prazo não superior a 10 (dez) parcelas. 

 

Paragrafo Único: A alienação na forma prevista no caput deverá ser submetida à 

apreciação e autorização do Poder Legislativo, com as necessárias cláusulas de retomada 

em caso de inadimplemento. 

 

Art. 5º O valor total obtido pela alienação, será utilizado na proporção de 90% (noventa 

por cento) para o pagamento de despesas provenientes da construção, mobília e 

equipamentos do Novo Hospital Municipal, mediante transferências na conta bancaria nº 

1812-0 mantida na agencia 5981-1 do Banco do Brasil e 10% (dez por cento) para 

quitação de honorários advocatícios fixados em juízo, proveniente dos autos de execução 

fiscal nº 534-51.2011.811.0106 – cod. 70027, cuja dação em pagamento deu fim a lide, 

tudo nos regulamentos da Lei Municipal 748/2016, mediante transferências na conta 

bancaria da Prefeitura Municipal nº 1828-7 mantida na agencia 5981-1 do Banco do 

Brasil. 

 

Paragrafo Único: Fica alterada a LDO e os orçamentos municipais, naquilo que couber, 

visando o cumprimento desta lei, e dada a utilização dos recursos auferidos com a 

alienação do imóvel desta lei em projetos diversos ao que consta no caput deste artigo. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Julho de 2020 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 

 

 

Antonio Augusto Jordão 

Prefeito Municipal 
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