
LEI Nº 1551, DE 17 DE ABRIL DE 2008

Autoria: Poder Executivo

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  
implementar  o  Projeto  Habitacional  
“Residencial Pôr do Sol” em parceira com a 
empresa  Amaggi  Exportação  e  Importação  
Ltda. e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a implementar projeto 
habitacional em parceria com empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 77.294.254/0055-87, com sede na 
Rodovia MT 449,  Km 4,6 -  Zona Rural  em Lucas do Rio Verde-MT, denominado 
“Residencial Pôr do Sol”¸ conforme Anexo único desta Lei.

Parágrafo único. Caberá a Secretaria Municipal  de Desenvolvimento  Social  a 
coordenação e  acompanhamento  da execução do  “Projeto Habitacional  Residencial  
Pôr do Sol”.

Art.  2º  A Empresa  Amaggi  Exportação  e  Importação  Ltda  firmará  Termo de 
Parceria junto ao Poder Público Municipal, o qual especificará as obrigações de cada 
uma das partes e a cláusula resolutiva de retorno do imóvel ao patrimônio do Município 
de Lucas  do Rio Verde,  no caso de descumprimento  das  obrigações  assumidas  nos 
prazos fixados pela Empresa Parceira, sem indenização ou restituição de valores seja de 
que espécie for.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a destinar 50(cinqüenta) lotes 
localizados nos Loteamentos Luiz Carlos Tessele Junior e Luiz Carlos Tessele Junior II 
e aliená-los, cada lote no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) à vista, 
diretamente a Empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda. parceira do “Projeto  
Habitacional Residencial Pôr do Sol”.

Art.  4º O  processo  de  alienação  dos  referidos  lotes  urbanos,  ocorrerá  com 
dispensa de licitação, nos termos da Lei n° 8.666/93, vez que serão destinados para fins 
habitacionais.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
PrefeitoMunicipal
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PROJETO HABITACIONAL “Residencial Pôr do Sol”

1 – Introdução
Desde a metade do século IXX, quando a expansão do proletariado urbano exigiu a 

criação dos primeiros programas de habitação de baixo custo, passando pela criação do 

BNH - Banco Nacional de Habitação, durante a ditadura militar, e por iniciativas mais 

recentes,  como  Pró-Moradia  e  Pró-Saneamento,  o  papel  do  Estado  na  oferta  da 

habitação tem sofrido profundas alterações no Brasil. Hoje há uma forte tendência da 

intervenção direta do setor público no processo de provisão da moradia popular. Ao 

mesmo tempo, é crescente a participação do setor privado, das ONGs e das próprias 

comunidades. Essa é uma tendência global, e no município de Lucas do Rio Verde não 

é diferente. Os projetos habitacionais de Lucas do Rio Verde tiveram inicio no ano de 

1998  com  o  projeto  habitacional  minha  vez,  onde  teve  noventa  e  quatro  famílias 

beneficiadas. Até o final do ano de 2004 o poder público municipal, já havia entregue 

530 lotes  urbanos e  619 unidades habitacionais.  No ano de 2005 até  2008 também 

foram  entregues  para  a  comunidade  luverdense  245  lotes  urbanos  e  957  unidades 

habitacionais. Porém com a crescente demanda interna que surge cotidianamente, se faz 

necessário  ampliar  parcerias  principalmente  no que  se  refere  ao setor  privado.  Este 

papel  do  município  na  provisão  de  habitação  popular  relaciona-se  com  o  Projeto 

Habitacional Residencial Pôr do Sol. Através do qual, o município atua como parceiro 

da empresa. 

2 – Justificativa

O Projeto Habitacional Residencial  Pôr do Sol,  caracteriza-se por viabilizar 50 lotes 

urbanos para a construção de unidades habitacionais, diretamente a empresa Amaggi, 

em um local que venha a dispor, de acesso por via pública e de soluções adequadas de 

abastecimento de água, tratamento sanitário e energia elétrica. Esta proposta resulta do 

gradativo  crescimento  populacional  e  consequentemente  da  preocupação  da 

administração municipal em atender tal demanda.



A Empresa Amaggi hoje presente em nosso município gera 500 (quinhentos) empregos 

diretos e 1500 (um mil e quinhentos) indiretos, fará um investimento de 130.000.000,00 

(cento e trinta milhões de reais) na conclusão da esmagadora de grãos da empresa que 

será concluída no final de abril/2008. A empresa construirá 50 (cinqüenta) unidades 

habitacionais unifamiliares para atender seus funcionários em estado de vulnerabilidade 

social, cumprindo desta forma com um de seu papel social.

Dessa  forma  de  parceria  essas  famílias  deixarão  de  estar  disputando  uma casa  nos 

programas  habitacionais  do  município,  alem  de  coibir  com  que  algumas  famílias 

beneficiadas utilizem do imóvel para fins comerciais. 

Por entender que a moradia digna é espaço primordial para a constituição de famílias 

com  bases  sólidas,  aptas  ao  exercício  da  verdadeira  cidadania  e  ainda  pela  busca 

constante  em  articular  e  equilibrar  o  desenvolvimento  municipal.  A  Administração 

Municipal,  sob  a  perspectiva  de  ampliar  seu  espaço  de  interlocução,  através  do 

estabelecimento  de  parcerias,  apresenta  especificamente  o  Projeto  Habitacional 

Residencial Pôr do Sol, o qual se configura na parceria direta com o setor empresarial 

local,  que  busca  atender  concretamente  uma  parcela  da  população,  garantindo  um 

espaço físico digno para abrigar a família dos funcionários indicados, proporcionando a 

melhoria  na  qualidade  de  vida.  Para  concretizar  a  presente  proposta  a  Prefeitura 

Municipal  efetivará  tal  parceria  por  meio  do  termo  de  parceria,  ficando  sob 

responsabilidade da empresa parceira a execução total da unidade habitacional para seus 

funcionários.

O Projeto Habitacional Residencial Pôr do Sol, pretende portanto, contribuir na solução 

de um dos problemas mais prementes atualmente no âmbito do município, que se refere 

ao déficit habitacional. 

3 – Objetivos

Viabilizar o acesso a casa própria às famílias do Município, através de parceria entre 

Prefeitura Municipal e Empresa Amaggi para a construção de 50 (cinqüenta) unidades 

habitacionais. 



4 – Metodologia

A metodologia  a  ser  utilizada,  consiste  no  enfrentamento  da  vulnerabilidade 

habitacional,  apresentando  elementos  condizentes  com  a  realidade  local,  sob  a 

perspectiva de atender as necessidades, decorrentes do déficit habitacional.

Para  execução  da  presente  proposta  e  face  a  necessidade  em  atender  a  demanda 

habitacional, nos propomos a realizá-la através das seguintes etapas:

• Inicialmente, realiza-se levantamento de demanda para justificar a elaboração da 

presente proposta, a qual se confirmou através de consulta verbal, com o setor 

empresarial local;

• De posse de dados concretos, realizamos o processo de elaboração da proposta 

de intervenção, organizando o projeto habitacional Residencial Pôr do Sol;

• Apresentação da proposta pelo Legislativo Municipal;

• Reunião  com  a  empresa  parceira,  para  apresentação  do  referido  projeto  e 

elaboração do devido cadastro, para emissão do protocolo de inscrição;

• Assinatura do Termo de Parceria com a empresa parceira;

• Execução da obra física;

• Fiscalização e acompanhamento da execução das unidades habitacionais dentro 

dos prazos estabelecidos (30 dias para início e 180 para conclusão)

5 – Obrigações

5.1 - Do Município:

a) Solicitar autorização legislativa;

b) Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Projeto Habitacional Residencial 

Pôr do Sol;

c) Disponibilizar a área (50 lotes) para a execução do projeto;

d) Elaborar  e  executar  os  projetos  de  infra-estrutura básica,  contemplando  rede  de 

água, de energia elétrica e de iluminação pública e pavimentação asfáltica;

e) Alienar os lotes a Empresa Parceira no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) cada lote;



f) Fiscalizar para que a construção unidades habitacionais ocorram de acordo com os 

projetos arquitetônico padrão, conforme Anexo I, previamente aprovado pelo setor 

competente, e nos prazos estabelecidos no Termo de Parceria, Anexo II.

g) Fornecer  documentação  a  Empresa  Parceira  após  a  quitação  dos  débitos,  a 

construção  das  unidades  habitacionais  e  certificação  pela  Secretaria  de 

Desenvolvimento  Social  do cumprimento  das  demais  condições estabelecidas  no 

Termo de Parceria.

5.2 - Da Empresa Parceira:

a) Iniciar  a  obra  em estrita  observância  ao  projeto  habitacional  padrão aprovado e 

estabelecido no Termo de Parceria em 30 (trinta) dias e concluí-la em até 180 (cento 

e oitenta) dias, contados da data de assinatura do Termo de Parceira;

b) Efetuar o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por cada lote;

c) Usar a unidade habitacional para fins exclusivos do projeto habitacional;

d) Zelar  pela  unidade  habitacional  com a  limpeza,  ajardinamento  e  arborização  do 

imóvel.

e) A Empresa Parceira não poderá alienar as unidades habitacionais num período de 24 

meses;  não  poderá  construir  unidades  habitacionais  de  madeira;  e,  não  poderá 

construir mais de uma unidade habitacional dentro de um único lote.

Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2008.

MARLI MARTINS DA LUZ
Secretária de Desenvolvimento Social



Anexo I do Projeto Habitacional
“Residencial Pôr do Sol”

PROJETO PADRÃO



Anexo II do Projeto Habitacional
“Residencial Pôr do Sol”

TERMO DE PARCERIA
PROJETO HABITACIONAL RESIDENCIAL PÔR DO SOL

QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O 
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
E  A  EMPRESA 
................................................... 

O  MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,  pessoa jurídica  de direito público 
interno, com sede à Av. Pará, nº 109-E, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.772.246./0001-
40,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  MARINO JOSE FRANZ, 
brasileiro, casado, portador do RG 12R-1.148.810 SSP/SC e CPF nº 430.885.119-04, 
residente e domiciliado à Rua Guarapuava, n°428-S. Bairro Pioneiro, cidade de Lucas 
do  Rio  Verde/MT,  doravante  denominado  MUNICÍPIO, e  outro  lado  a 
empresa..........................., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº<CNPJ> com sede no município de Lucas do Rio Verde/MT, neste ato representada 
por  seu representante  legal,  Sr(a)...................................,  brasileiro,<ESTAD_CIVIL>, 
portador do RG nº..............................e CPF nº  ................................................. residente 
na  cidade  de  Lucas  do  Rio  Verde/MT,  doravante  denominada  EMPRESA 
PARCEIRA, resolvem celebrar o presente Termo de Parceira para implementação do 
Projeto Habitacional  Residencial  Pôr do Sol, que reger-se-á pela Lei Municipal  nº 
_______ e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui  objeto  do presente Termo de Parceria  a  formalização de parceira  entre  as 
partes  para  consecução  das  ações  para  a  implementação  do  Projeto  Habitacional  
Residencial Pôr do Sol, autorizado pela Lei Municipal nº ................, contemplando a 
construção  de  50  (cinqüenta)  unidades  habitacionais,  em  observância  aos  critérios 
estabelecidos  na  referida  lei  e  de  acordo  com  o  projeto  habitacional  arquitetônico 
aprovado  pelo  órgão  competente  o  qual  faz  parte  integrante  do  Anexo  I  deste 
instrumento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: São especificamente os seguintes lotes destinados a 
Empresa Parceira para construção das unidades habitacionais:
1- Lote __, quadra ___, com área de ___m², Loteamento ___, registrado sob o nº __ do 
CRI-LRV, e inscrito no cadastro municipal sob o nº ____, mapa e memorial Anexo II 
deste instrumento;
2-......

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 
A empresa parceira pagará ao Município o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais)  por  cada  lote,  perfazendo  o  total  de  R$  _____________________________, 
pagos à vista na data da assinatura deste Termo de Parceria.  



CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

I - DO MUNICÍPIO
a) Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Projeto Habitacional  Residencial 

Pôr do Sol;
b) Disponibilizar os lotes para a execução do projeto;
c) Elaborar  e  executar  os  projetos  de  infra-estrutura  básica,  contemplando  rede  de 

água, de energia elétrica e de iluminação pública e pavimentação asfáltica;
d) Alienar os lotes a Empresa Parceira no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) cada lote, pagos à vista no ato da assinatura deste Termo;
e) Fiscalizar para que a construção unidades habitacionais ocorram de acordo com o 

projeto  arquitetônico  padrão,  planta  baixa  Anexo  I  desse  termo,  previamente 
aprovado pelo setor competente, e nos prazos estabelecidos no cronograma Anexo 
III desse termo;

f) Fornecer  documentação  a  Empresa  Parceira  após  a  quitação  dos  débitos,  a 
construção  das  unidades  habitacionais  e  da  certificação  pela  Secretaria  de 
Desenvolvimento Social do cumprimento das demais condições estabelecidas neste 
Termo de Parceria.

II - DA EMPRESA PARCEIRA:
a) Efetuar o pagamento de R$  6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por cada lote , 

pagos à vista, no ato da assinatura deste Termo;
b) Iniciar  a  obra  em  estrita  observância  ao  projeto  habitacional  padrão  Anexo  I 

aprovado pelo órgão competente em 30(trinta) dias e concluí-la em até 180(cento e 
oitenta) dias, contados da data de assinatura deste Termo de Parceira;

c) Usar a unidade habitacional para fins exclusivos do projeto habitacional;
d) Zelar  pela  unidade  habitacional  com a  limpeza,  ajardinamento  e  arborização  do 

imóvel.
e) A Empresa Parceira não poderá alienar as unidades habitacionais num período de 24 

meses a partir da conclusão da obra; não poderá construir unidades habitacionais de 
madeira; e, não poderá construir mais de uma unidade habitacional dentro de um 
único lote.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CLÁSUSULA RESOLUTIVA
As partes aceitam e acordam expressa e irrevogavelmente que o não cumprimento pela 
Empresa Parceira das obrigações assumidas e nos prazos estabelecidos neste Termo de 
Parceira ensejará a resolução deste Termo de Parceria retornando o imóvel com suas 
eventuais  benfeitorias  ao  patrimônio  do  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde  sendo 
destinado ao Projeto Habitacional Residencial Pôr do Sol, sem qualquer indenização ou 
restituição de valores seja de espécie for.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO
O  presente  Termo  de  Parceira  tem  vigência  até  a  execução  efetiva  da  unidade 
habitacional,  previsto para 180 (cento  e oitenta)  dias,  após a  assinatura do presente 
termo.



SUBCLÁUSULA  QUARTA:  Uma  vez  certificado  pela  Secretaria  Municipal  de 
Desenvolvimento  Social  o  cumprimento  integral  por  parte  da  Empresa  Parceira  das 
obrigações assumidas neste Termo, esta emitirá a devida autorização com a entrega dos 
documentos  necessários  para  a  transferência  definitiva  do(s)  Lote(s)  descrito  na 
subcláusula  primeira,  correndo  por  parte  da  Empresa  Parceira  as  despesas  com  a 
respectiva transferência.

CLÁUSULA QUINTA: Fazem parte integrante deste Termo:
Anexo I: Projeto Arquitetônico;
Anexo II: Mapa e Memorial Descritivo;
Anexo III: Cronograma de Execução.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO
Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Lucas  do  Rio  Verde/MT para  dirimir  quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente Termo de Parceria.
Por estarem as partes de acordo, assinam o presente Termo de Parceira em 2 (duas) vias 
de igual  teor  e forma na presença de 2 (duas)  testemunhas que a  tudo assistiram e 
cientes.

Lucas do Rio Verde     de           2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

EMPRESA PARCEIRA
RESPONSAVEL

Testemunhas:

__________________________ ____________________________
Nome: Nome:
CPF:                                             CPF:



ANEXO III do Termo de Parceria

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês
Início da obra Término da obra


