
 
 

CONTRATO DE INTENÇÃO DE PERMUTA 
PATRIMONIAL COM VALOR AGREGADO 

 
Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 03 – Número 19 – 24/09/2012.

 

A gênese do conceito de fazer uma permuta patrimonial 
de área bruta e ociosa por área patrimonial edificada 
com valor agregado e rentável só poderia ser 
sedimentada pelo encontro de vontades envolvendo 
dirigentes da AABB e dirigentes da CONSTRUTORA 
RIO GRANDE LTDA. e, ainda assim, fundada 
solidamente nos princípios de credibilidade, 
confiabilidade e competência. 

 O Corpo Social em Assembleia Geral de 27/02/2011 e 
26/06/2011, conforme consignado nas respectivas atas, 
devidamente assinadas, autorizou o Conselho de 
Administração evoluir nas tratativas necessárias à 
implementação de Projeto Urbanístico no lote de 
matrícula número 16.595, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Uberaba, de legítima 
propriedade da Associação. 

Complementarmente a Comissão de Estudo de 
Projetos Especiais, constituída através da Portaria 
CAD-2011/002, de 17/01/2011, referendou os termos 
básicos da negociação inicial desenvolvida até aquela 
data entre a AABB e a CONSTRUTORA, por 
intermédio dos termos contidos na ata de reunião de 
referida Comissão, realizada em 21/06/2011, com a 
presença e assinatura de 07 (sete) de seus 09 (nove) 
membros titulares. 

É importante informar que a Assessoria Jurídica da 
FENABB, através de parecer contido no e-mail de 
17/11/2011, retirou o empreendimento em estudo dos 
rigores da Lei de Licitações, circunscrevendo-o tão 
somente aos limites e predicamentos do Estatuto Social 
da Associação e, adicionalmente, ao que dispõem os 
itens 1.6.1 e 1.6.2da Instrução Normativa Codificada 
– INC - 406 do Banco do Brasil. 

Na mesma linha de interpretação, a Assessoria Jurídica 
da própria AABB, em parecer de 01/08/2011, já havia 
identificada a desnecessidade licitatória de que trata a 
Lei 8.666/93, por total desenquadramento legal e, em 
contrapartida, por realçar a importância da parceria 
levando em consideração, principalmente, a condição  

 

de preocupante precariedade que a entidade apresenta, 
em especial pela geração de sucessivos déficits nos 
últimos exercícios, e tendo em vista a firme perspectiva 
que a parceria poderá trazer, não só para a solução 
imediata de fluxo de caixa, como também em termos de 
revitalização da entidade e busca de sua inserção na 
contemporaneidade de opção de lazer social, temas 
debatidos exaustivamente nas assembleias de 
associados anteriormente citadas. 

Os pareceres conjuntos emitidos pelo Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal da Associação, 
em 10/08/2011, concedem total apoio e amplos 
poderes ao Conselho de Administração para 
perseverar na linha de estudos em busca da 
viabilização técnica, econômica, arquitetônica e 
orçamentário-financeira para o empreendimento, 
objetivando solucionar, de uma vez por todas, a 
situação financeira da Associação que, como é 
sabido, vem se mantendo aos trancos e 
barrancos. 
 
Uma vez concluídos e aprovados os projetos, 
especificações, memoriais, orçamentos, valores de 
comercialização, cronograma físico-financeiro, 
participação patrimonial e responsabilidade das partes 
envolvidas no empreendimento, pela AABB, através de 
Assembleia Geral do Corpo Social a ser convocada, 
oportunamente, e pelos órgãos públicos competentes, a 
CONSTRUTORA a ser adjudicada tomará as 
providências necessárias pararegistrar o loteamento 
e/oucondomínio junto ao Cartório de Registro 
competente, nos termos das leis federais 6.766/79 e/ou 
4.591/64, respeitadas as diretrizes eas limitações 
impostas pelas normas estatutárias e das leis da 
administração municipal e do meio ambiente. 

Cordialmente, 

José Eustáquio Bueno Caixeta 

Presidente do Conselho de Administração. 


