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LEI Nº1329/2013                                                                         DE 11 DE JUNHO DE 2013.  
 
 
 
 

DISPOE SOBRE AUTORIZACAO PARA O 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  FIRMAR 

PARCERIA COM A FAIPE - ATRAVÉS DE 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 

PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

JOSAIR JEREMIAS LOPES, Prefeito do Município de Dom Aquino, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas legais atribuições e, considerando o interesse público. 

 

FAZ SABER que o Plenário das Deliberações da Câmara Municipal de 

Dom Aquino, Estado de Mato Grosso,  APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei. 

  

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceria 

com a FAIPE, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.580.844/0001-60, sediada à 

Avenida das Flores, 75, Bairro jardim Cuiabá, na Cidade de Cuiabá, mediante 

assinatura de Termo de Cessão de Uso para utilização do espaço físico da Escola 

Municipal “Professora Juliana Nazaré de Oliveira”, compreendendo suas dependências 

e os bens móveis nela existente.  

  

Artigo 2º - Os bens públicos serão destinados à instalação e 

funcionamento dos cursos oferecidos pela FAIPE, sendo eles de ensino técnico; superior 

e, pós-graduação, em turno noturno de segunda a sexta-feira a partir das 18h e, aos 

finais de semana em período integral. 
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Parágrafo Primeiro: A título de contrapartida da cedência dos bens 

públicos, o  Instituto proporcionará para servidores públicos, o abatimento de 20% 

(vinte por cento) no valor das mensalidades dos cursos oferecidos. 

 

Parágrafo Segundo: O Instituto providenciará a criação de Unidade de 

Ensino com personalidade jurídica no município de Dom Aquino, que será aditivada 

posteriormente por termo próprio.  

 

 Artigo 3º - A cessão de uso vigorará por um período de 05 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. 

 

Parágrafo Único: A utilização dos bens públicos não poderá interferir nos 

trabalhos e no atendimento aos alunos da Escola e, não poderá estar em desacordo com 

a presente Lei, sob pena de ensejar automaticamente na revogação e/ou extinção da 

cessão. 

 

Artigo 4º - Será oferecido primeiramente no exercício de 2013, cursos de 

pós-graduação na área de Gestão Pública, na área de Educação, Saúde e Meio Ambiente 

a serem definidos; cursos preparatórios para concursos; cursos preparatórios para o 

ENEM e outros cursos de qualificação profissional. 

 

Parágrafo Único: Os cursos de graduação a serem ofertados pela FAIPE 

terão início a partir do exercício de 2014, mediante autorização do Ministério da 

Educação, cujas condições específicas da parceria para estes casos serão incluídas no 

instrumento de parceria através de termos aditivos. 

 

Artigo 5º - As demais condições em que se operará a Cessão de Uso 

autorizada por esta Lei serão expressas em Termo de Cessão que será assinado pelo 

executivo e pelo Instituto. 
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de junho de 2013. 

 

 

JOSAIR JEREMIAS LOPES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


