
PROJETO DE LEI N. 51, DE 31 DE MAIO DE 2017. 
 
Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso a titulo não 
oneroso de imóvel urbano de propriedade deste 
Município à Organização Não Governamental Ame o 
Bem Semeando o Amor-AMIBEM, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso, a título não oneroso e por tempo 

indeterminado, de parte do imóvel urbano denominado Lote 39G, da Quadra 999, Anel Viário, 
matrícula 21.275 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, compreendendo a área de 9.998,79m² (nove 
mil novecentos e noventa e oito metros quadrados e sete mil e novecentos centímetros quadrados ), 
conforme mapa e memorial descritivo constante do anexo I e II, à ONG- Ame o Bem Semeando o 
Amor-AMIBEM, inscrita no CNPJ n. 20.456.693/0001-39, com sede na rua Goiânia, 2039S, Bairro 
Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde-MT, com a finalidade de implantação de um CETAS 
(Centro de Triagem de Animais Silvestres), o qual será apoiado e supervisionado pela SEMA-MT, 
visto que o Centro atenderá toda a demanda do Estado de Mato Grosso, conforme Termo de Cessão 
de Uso de Imóvel, anexo III.  

 
Art. 2º A presente cessão observará as seguintes condições resolutórias: 
I - implantação e funcionamento de um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), 

em conformidade com as normas estabelecidas nas legislações pertinentes, em especial o Código 
Municipal de Obras e Edificações; 

II- a construção acima referida deverá ter início no prazo de 12 (doze) meses após a 
efetivação da presente cessão e conclusão em 24 (vinte e quatro) meses após o início desta; 

III- o imóvel cedido será utilizado única e exclusivamente para os fins a que se propõe, ou 
seja, a construção e funcionamento de um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) com a 
finalidade de, além de oferecer local e condições adequadas para a recuperação e a destinação desses 
animais, possibilitar o desenvolvimento de pesquisas e o aperfeiçoamento técnico por meio de 
parcerias com universidades. 

IV- não poderá ser cedida e/ou transferida a terceiros durante seu prazo de vigência; 
V- não poderá ter suas atividades paralisadas por período superior a 3 (três) meses contínuos 

ou alternados.  
 
Art. 3° A área descrita no artigo 1º desta Lei, será cedida somente após a execução da 

terraplanagem e a ligação na rede de água existente, que serão promovidas pelo Município e SAAE. 
 
Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação do serviço de terraplanagem estimados, correrão 

a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 

05 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 
05.10.122.0505.2166.0000.3.3.90.39.00.0100000000.......................................................R$ 14.300,00 
05.10.122.0505.2166.0000.3.3.90.30.00.0100000000.......................................................R$      500,00 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde, 31 de maio de 2017. 
 
 
 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal



ANEXO I 
 

 
 
 



ANEXO II 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  DE IMOVEL URBANO 
ÁREA DE SEÇÃO DE DIREITO DA AMIBEM 

 

Denominação:    Parte do Lote 39G da Quadra 999 
Proprietário:     Município de Lucas do Rio Verde 
Município:    Lucas do Rio Verde 

Estado (UF):   Mato Grosso (MT) 
Área medida e demarcada: 9.998,79m² 

 
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

 
 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-12 de coordenadas 

N 244.351,244m e E 153.850,559m, localizado no limite do Lote 39F 
com o limite do Anel Viário, deste, segue confrontando com o referido Anel 
Viário, com os seguintes azimutes e distâncias: 32°07'03" e 55,93m, até o 
vértice A-01 deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 
122°07'03" e distância de 24,70m, até o vértice A-02,  deste segue com os 
seguintes azimutes e distâncias: 122°07'03" e distância de 77,51m, até o 
vértice A-03, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 
32°07'03" e distância de 129,00m, até o vértice A-04, deste segue com os 
seguintes azimutes e distâncias: 302°07'03" e distância de 77,51m, até o 
vértice A-05, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 
32°07'03" e 129,00m, até o vértice A-02, vértice inicial da descrição deste 
perímetro.  
 

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de maio de 2017 
 

 
 

Poder Público Municipal  

CNPJ: 24.772.246/0001-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO 
 

Pelo presente Termo de cessão de uso de bem imóvel público, de um lado o CEDENTE 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, pessoa jurídica de direito público,  com 

sede administrativa na Av. América do Sul, 2500-S, Bairro Parque dos Buritis, na cidade de 

Lucas do Rio Verde – MT, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.772.246/0001-40, 

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Flori Luiz Binotti, brasileiro, casado, 

empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7024343373, SSP/RS e inscrito no CPF/MF 

sob o nº 383.827.090-87, residente e domiciliado, à Avenida Mato Grosso nº 1417 E, 

apartamento nº 02, bairro Cidade Nova, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, faz com a 

CESSIONÁRIA, a ONG- AME O BEM SEMEANDO O AMOR-AMIBEM, inscrita no 

CNPJ n. 20.456.693/0001-39, com sede na rua Goiânia, 2039S, Bairro Jardim das Palmeiras, 

Lucas do Rio Verde-MT, neste ato representado por sua presidente Roseana Maria Manica de 

Oliveira, brasileira, casada, agricultora, inscrita no CPF sob o nº 598.056.920-00, residente e 

domiciliada em Lucas do Rio Verde-MT, em conformidade com a Lei Municipal n..............., 

tem certo e ajustado, o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O MUNICÍPIO é legítimo possuidor e proprietário de um imóvel 

constante da matrícula n. 21.275 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-

MT denominado Lote 39G, da quadra 999, Anel Viário, com área total de 332.627,61m² 

(trezentos e trinta e dois mil e seiscentos e vinte e sete metros quadrados e seis mil e cem 

centímetros quadrados), neste Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente Instrumento de Cessão de Uso o MUNICÍPIO cede 

o uso à ONG- AME O BEM SEMEANDO O AMOR-AMIBEM, parte do imóvel descrito na 

Cláusula Primeira, compreendendo a área de 9.998,79m² (nove mil novecentos e noventa e oito 

metros quadrados e sete mil e novecentos centímetros quadrados ), conforme mapa e memorial 

descritivo constante do anexo I e II da Lei n.        /2017 com a finalidade de que seja implantado 

um CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres), o qual será apoiado e supervisionado 

pela SEMA-MT, visto que o Centro atenderá toda a demanda do Estado de Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE: 

I- Ceder o imóvel descrito na cláusula primeira por prazo indeterminado, em 

conformidade com a Lei n. ....../2017; 



II- executar a terraplanagem na área indicada na cláusula segunda; 

III- contratar e custear a ligação na rede de água já existente no local, a qual será 

executada pelo SAAE; 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO: 

I - implantar e colocar em funcionamento um Centro de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS), em conformidade com as normas estabelecidas nas legislações pertinentes, em 

especial o Código Municipal de Obras e Edificações; 

II- dar início a construção do centro acima mencionado no prazo de 12 (doze) meses após 

a efetivação da presente cessão e concluí-la em 24 (vinte e quatro) meses após o início desta; 

III- utilizar o imóvel cedido única e exclusivamente para os fins a que se propõe, ou seja, 

a construção e funcionamento de um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) com a 

finalidade de, além de oferecer local e condições adequadas para a recuperação e a destinação 

desses animais, possibilitar o desenvolvimento de pesquisas e o aperfeiçoamento técnico por 

meio de parcerias com universidades. 

IV- não ceder e/ou transferir a área a terceiros durante seu prazo de vigência; 

V- não paralisar suas atividades por período superior a 3 (três) meses contínuos ou 

alternados.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Resolve-se, a qualquer tempo esta cessão, com o descumprimento de 

quaisquer das condições estabelecidas na cláusula quarta, retornando o imóvel imediatamente ao 

Município, com todas suas benfeitorias, sem direito a cessionária de qualquer espécie de 

indenização. 

 

CLÁUSULA QUINTA: A partir da vigência deste Instrumento a ONG- AME O BEM 

SEMEANDO O AMOR-AMIBEM, fluirá plenamente do imóvel e responderá por todos os 

encargos  que venham a incidir sobre o mesmo. 

§1º. Em caso de rescisão da referida cessão por parte do Município de Lucas do Rio Verde, sem 

que a ONG- AME O BEM SEMEANDO O AMOR-AMIBEM tenha dado causa, terá a 

cessionária o direito a indenização de todas as benfeitorias realizadas no prédio, incluindo os 

bens móveis e utensílios que dotarem o referido imóvel na ocasião da rescisão. 

§ 2º. Para formalizar o valor devido a indenização a que se refere o parágrafo anterior será 

composta uma comissão constituída por no mínimo 03 (três) avaliadores indicados pelas partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, não só obrigando as partes mas também seus sucessores. 



CLÁUSULA SÉTIMA: A parte que der causa e/ou ferir qualquer cláusula deste contrato, 

originando Ação Judicial, será responsável por todas as despesas com custas processuais e 

honorários advocatícios. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Os casos omissos e quaisquer ajustes que se façam necessários em 

decorrência da presente cessão serão resolvidos, de comum acordo, entre as partes, lavrando-se 

Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, para dirimir 

dúvidas oriundas deste instrumento. 

 

E assim, certo e ajustados, firmam as partes este contrato, em três vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram e presenciaram, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. 

 
Lucas do Rio Verde MT, 31 de maio de 2017. 

 
 
 
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Flori Luiz Binotti 
Prefeito Municipal 

 

ONG- AME O BEM SEMEANDO O 
AMOR-AMIBEM 

Presidente Roseana Maria Manica de 
Oliveira 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1) Nome: _______________________ 
 CPF: ________________________ 
 
 
2) Nome: ________________________ 
 CPF: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 51/2017 
 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores; 
Senhoras Vereadoras: 
 

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio 

de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os 

dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei, que versa 

sobre a cessão de uso de parte de um imóvel urbano à titulo não oneroso, de propriedade 

deste Município à ONG- AME O BEM SEMEANDO O AMOR-AMIBEM, pelo motivos a 

seguir: 

A ONG AMIBEM, Ame o Bem Semeando o Amor, instituição sem fins lucrativos 

fundada em 2013 em Lucas do Rio Verde, desenvolve diversos trabalhos, dentre eles, a 

prestação de assistência aos Idosos e as crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. 

 Cumpre destacar seu maior objetivo que é a implantação do CETAS (Centro de 

Triagem de Animais Silvestres) em Lucas do Rio Verde, o que de fato, somente será 

possível mediante a aprovação deste projeto de Lei, conjuntamente ao apoio prestado 

pelo Estado de Mato Grosso. 

A implantação de um CETAS visa, além de oferecer local e condições adequadas 

para a recuperação e a destinação dos animais silvestres, possibilitar o desenvolvimento 

de pesquisas e o aperfeiçoamento técnico através de parcerias com universidades. 

Além de fomentar a pesquisa científica, em conjunto com as universidades, o 

CETAS tem a precípua finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, manter e 

reabilitar espécies da fauna silvestre nativa para fins de programas de reintrodução no 

ambiente natural, provenientes da ação de fiscalização. 

Os centros de triagem e reabilitação são apoiados e supervisionados pela SEMA-

MT, conforme informações contidas na Ata da Reunião para a Construção do CETAS 



em Lucas do Rio Verde-MT, este projeto possui o apoio de várias autoridades devido a 

importância do trabalho a ser desenvolvido. 

Acosta-se ao presente projeto de lei, a cópia da Ata retromencionada, devidamente 

assinada pelo Procurador de Justiça Titular da Procuradoria de Justiça Especializada de 

Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público de Mato Grosso, Sr. Luiz 

Alberto Esteves Scaloppe, o Promotor de Justiça do Ministério Público do estado de 

Mato Grosso, Sr. Francisco Gomes de Souza, entre outras.  

Envio o Projeto de Lei, para que seja analisado com o costumeiro bom-senso dos 

nobres Edis, na certeza da aprovação do mesmo. 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal  
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