
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40

                                             LEI Nº 539/98.

                                   DATA : 10 de Março de 1.998.
SÚMULA:  Autoriza  o  Chefe  do   Poder  Executivo 
Municipal, adquirir do Sr. Osvaldo Tessele, a quantia de 
55,3270 hectares de terras, sendo que essa área de terras 
será  destinada  a  implantação  e  instalação  do  Setor 
Industrial desta cidade.                                                

             
OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de 

Lucas do Rio verde, Estado de Mato grosso, no uso de sua atribuições legais, faz 
saber que a câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

                                    Art. 1º -  Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal  adquirir,  a  quantia  de  55,3270  hectares  de  terras,  do  Sr.  OSVALDO 
TESSELE, localizado na linha 01, setor 02, neste município de Lucas do Rio Verde.

                                   Art. 2ª - A área adquirida, conforme artigo 1º, será 
destinada totalmente para a implantação e instalação do Setor Industrial de Lucas do 
Rio Verde.

                                     Art. 3º - A referida área será adquirida pelo valor de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por hectare, e que nesta data é equivalente à 
1.514,20 UFL´s (Unidade Fiscal de Lucas), totalizando a quantia a ser paga pela área 
de terras em R$ 265.569,60 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e 
nove reais e sessenta centavos) equivalentes a 83.775,90  UFL´s.

                                       Art.  4º  -  O valor  descrito  acima será pago em três 
parcelas sucessivas, tendo os seguintes vencimentos: 30 de abril de 1998, 30 de março 
de 1999 e 30 de março de 2000. 

                                   Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

             
                                   Gabinete do Prefeito, 10 de março de 1.998.

            

                               OTAVIANO OLAVO PIVETTA
                                              Prefeito Municipal
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