
Projeto de lei - grb23tgy

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: grb23tgy
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
24/02/2015
Projeto de lei nº 16/2015
Protocolo nº 124/2015
Processo nº 39/2015
 

Autor: Dep. José Domingos Fraga

Modifica  e  acrescenta  dispositivos  a  Lei  n.º
3.922, de 20 de Setembro de 1977, que dispõe
sobre o Código de Terras do Estado.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica modificado o parágrafo único do art. 7º da Lei n.º 3.922, de 20 de Setembro de 1977, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º (...)

Parágrafo Único – A alienação gratuita de terras públicas dependerá de Lei Específica e somente
será admitida com a cláusula de reversão das terras ao patrimônio do Estado, sob pena de
nulidade do ato.”

Art. 2º Fica modificado o art. 9º da Lei n.º 3.922, de 20 de Setembro de 1977, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 9º Somente através de licitação poderá ser feita a alienação de terras públicas, com ressalva
as situações previstas no art. 25 e no art. 26, §§ 1º e 2º.

Art. 3º Ficam modificados o art. 26, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei n.º 3.922, de 20 de Setembro de 1977, que
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26 Quando ocorram indícios de que o adquirente está ocupando área superior à constante no
título de domínio emitido regularmente pelo Estado do Mato Grosso, o INTERMAT poderá
administrativamente verificar a dita área e retificar o título respectivo.

§1º Constatada pela medição e demarcação, a existência de área maior que a descrita no título,
até o limite de 100 (cem) hectares, será o excedente alienado sob a forma de venda direta,
preferencialmente, ao ocupante.

§2º Não exercitando o ocupante o direito de preferência e constatado que, a soma da área



excedida com a originalmente alienada não ultrapassa o limite de 1000 (um mil) hectares, o
excesso será alienado, sob a forma de venda direta ao titular do domínio.

§3º O ocupante e o titular do domínio que fizerem jus a aquisição da área excedida, na forma
autorizada pelos parágrafos antecedentes, pagarão pela referida área o preço estabelecido para o
município de sua localização, com acréscimo das despesas decorrentes.

§4º Caso o ocupante não exerça o direito de preferência previsto no §1º e o titular de domínio
fique proibido de adquirir a área por força do limite de 1000 (um mil) hectares imposto no §2º
deste artigo, o excesso será alienado através de licitação na forma exigida no art. 9º.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei em tela visa alterar a Lei n.º 3.922, de 20 de Setembro de 1977, que dispõe sobre o Código
de Terras do Estado, para garantir a regularização fundiária de áreas excedidas, mediante a alienação direta
(com dispensa de licitação) ao ocupante ou ao detentor do título de domínio, desde que, respeitados os
limites impostos pela Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 6.383/76 de 100 (cem) hectares e 1000 (um mil) hectares.

Diante disso, e pelos motivos aqui expostos, conto com o apoio dos nobres colegas de Parlamento para a
aprovação deste projeto de lei.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Fevereiro de 2015

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual


