
 

 

 

   

 

 
 

     

 

 

Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 – 3451-1127/1299 – Fax –3451-1236 

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 

pmdomaquino@terra.com.br;  

1 

ESTADO DE MATO GROSSO 
GESTÃO MUNICIPAL 

DOM AQUINO-MT 
 

LEI Nº 1.582/2018                               DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

 
 

 
PROÍBE A INAUGURAÇÃO E A ENTREGA DE 
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS INCOMPLETAS, 
SEM CONDIÇÕES DE ATENDER AOS FINS A QUE 
SE DESTINAM OU IMPOSSIBILITADAS DE 
ENTRAR EM FUNCIONAMENTO IMEDIATO.  

  
 

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA Prefeito do Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, 
usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte lei: 
 
Art. 1º Ficam proibidas a inauguração e a entrega de obras públicas municipais:  

  
I. Incompletas; 

II. Sem condições de atender aos fins a que se destinam; ou  
III. Impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. 

 
Parágrafo único.  Serão passíveis de entrega as obras públicas cujas etapas parciais tenham 
sido executadas e estejam em condições de utilização pela população, sendo vedadas 
solenidades para esse fim.  
 
Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se obras públicas municipais:  
 

I. Incompletas aquelas cujas etapas de construção e especificações técnicas 
previstas em seu projeto não estejam completamente concluídas; 

II. Sem condições de atender aos fins a que se destinam aquelas que não 
possuam quantidade mínima de profissionais e materiais necessários para prestar o 
serviço; e   

III. Impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato aquelas para as quais 
haja impedimento legal.  

 
 Art. 3º - Para os fins desta lei entende-se por: 

 
I. obras públicas: pavimentação de vias públicas, hospitais, escolas, centros de 

educação infantil, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e 
estabelecimentos similares a estes; 
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II. obras públicas incompletas: aquelas que não estão aptas a entrarem em 
funcionamento por não preencherem todas as exigências técnicas e de qualidade previstas 
na legislação vigente; 

 
III. obras públicas que não atendam ao fim a que se destinam: obras que, 

embora completas, exista algum fator que impeça a sua entrega e o seu uso pela 
população por falta de servidores profissionais da respectiva área, de materiais de 
expediente e de equipamentos afins ou situações similares. 

 
Art. 4º - Antes de realizar a inauguração da obra, o responsável técnico e o gestor do órgão 
executor deverão atestar, por escrito, que a obra se encontra em condições de uso e segurança, 
tendo obedecido todas as exigências legais, sob pena de responsabilidade administrativa. 
 
Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei para o seu fiel 
cumprimento, mediante Decreto. 
 
  
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
    

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Aquino-MT, em 05 de dezembro de 2018. 
    
 
 
 

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 


