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                             LEI N.º 707/99
DATA: 07 de dezembro de 1999.

                                               SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
efetuar a desafetação de Área Pública Municipal, incorporada 
aos bens dominiais do Município, a qual é ocupada pelo Centro 
Educacional Piaget, e dá outras providências.
                                     

 NORIVALDO  ALVES  PEIXOTO,  Prefeito  Municipal  em 
exercício de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art.  1º-Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  efetuar  a 
desafetação  de  Área  Pública  Municipal,  que  está  incorporada  aos  bens  dominiais  do 
Município, a qual é ocupada pelo Centro Educacional Piaget.

Art. 2º - A área pública que será desafetada dos bens dominiais 
do Município, faz parte da reserva técnica do Córrego Lucas, localizando-se entre as Ruas 
Rondinha, Rua Getúlio Vargas e Rua Lagoa Vermelha, contendo 11.000 (onze mil) metros 
quadrados, conforme memorial descritivo anexo.

Art.  3º-  A área  a  ser  desafetada,  já  é  ocupada  pelo  Centro 
Educacional Piaget e utilizada para as atividades habituais do referido Centro Educacional.

Art.  4º  -  Com  a  desafetação,  o  Centro  Educacional  Piaget 
continuará utilizando a área desafetada devido já ter a posse da mesma, porém no caso de 
construção ou edificação, deverá ter prévia autorização da Municipalidade, observando-se as 
regras de conservação e preservação do meio ambiente.

Art.  5º  -  Após  sancionada  esta  Lei,  o  Poder  Executivo 
Municipal, tomará as providências necessárias para regularizar a situação da área que já é 
utilizada pela entidade descrita acima.

Art. 6º -  As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

                              Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 1.999.

        NORIVALDO ALVES PEIXOTO
        Prefeito Municipal em exercício
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