
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 009 DE 03 DE JULHO DE 2015. 

 

 

REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 818 DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2008 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL faz saber que a Câmara 

Municipal de Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º. – Fica revogada a Lei Municipal nº 818 de 

18 de dezembro de 2008. 

Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, 03 de 

julho de 2015. 

 

 

CRISTÓVÃO MASSON 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Justificativa:  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores 

Vereadores da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 

 

 

Submeto à apreciação desta Augusta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 

009/2015 que revoga a Lei Municipal nº 818 de 18 de dezembro de 2008, 

que autoriza o Executivo Municipal a alienar os Lotes Urbanos nºs 05, 06 e 

07, da Quadra nº 01, do Loteamento Jardim Comercial desta cidade, à 

empresa: NOVA GUIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 

08.428.937/0001-74. 

 

Esclarecemos aos nobres Edis que o processo e o contrato firmado sem 

“LICITAÇÃO” entre as partes nas gestões de 2008/2009 contrariam o Art. 17, 

I, da Lei Federal nº 8.666/93 que estabelece que os imóveis públicos somente 

possam ser alienados com autorização legislativa e, como regra geral, por 

meio de licitação, na modalidade concorrência pública. 

 

Informamos ainda que apesar da empresa ter sido beneficiada com a área 

urbana, para se estabelecer no imóvel, isso nunca ocorreu, dando a entender 

que os lotes foram adquiridos para mera especulação imobiliária, reforçada 

após transferência de domicílio fiscal da empresa para a cidade de Sinop-MT. 

 

Anexamos para análises dos nobres Vereadores, cópias do compromisso de 

compra e venda, da Lei Municipal nº 818/2008, do CNPJ da empresa e dos 

pareceres da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE e 

da Assessoria Jurídica do Município, a qual orienta o Executivo para a 

imediata reversão do imóvel ao domínio do Município. 

 

Diante do exposto e, ciente de que Vossas Senhorias primam pela legalidade, 

conto com a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, 03 de julho de 2015. 

 

 

 

CRISTÓVÃO MASSON 

Prefeito Municipal 

 


