
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº 572/98

DATA: 20 de maio de 1998.
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a  alienar 
46 lotes urbanos de nossa cidade, aos candidatos à financiamento de 
“casa própria”, pela Caixa Econômica Federal de Sinop - MT., e dá 
outras providências.
____________________________________________________

______________________________________________________________________

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.  1º  - Fica o Chefe do Poder  Executivo Municipal  autorizado a 
proceder  a  alienação,  por  relevante interesse público,  aos  mutuários moradores de nosso 
Município,  cujos  nomes  e  documentação  competente  foram submetidos  à  apreciação  da 
Caixa Econômica Federal, agência de Sinop - MT., e pela qual foram aprovados, alienação 
esta  na  quantidade  de   46  (quarenta  e  seis)  lotes  urbanos,  que  serão  retirados  do 
desmembramento  da  quadra  148  (aeroporto),  prolongamento  dos  Bairros  Jardim  das 
Palmeiras e Rio Verde, correspondente a matrícula  nº 1.375, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sorriso - MT.

Parágrafo 1º - Os imóveis de que trata o “Caput” deste artigo, após 
tramitação  competente,  serão   integrantes  do  Bairro  Jardim  das  Palmeiras  e  Bairro  Rio 
Verde,  com delimitação  própria  (sendo  lotes  de  266  a  268  metros  quadrados),  tudo  de 
conformidade com o mapa anexo a esta Lei.

Parágrafo 2º  -  O relevante interesse público na alienação dos lotes 
referidos no artigo acima, se caracteriza pela necessidade de expansão da área habitacional de 
nossa  cidade,  e  cujos  imóveis  terão  financiamento  pela  Caixa  Econômica  Federal,  para 
construção de casa própria para famílias de baixa renda.

Art. 2º - O valor mínimo por lote é de R$ 600,00 (seiscentos reais), 
que corresponde às despesas de implantação do loteamento, despesas com registro e demais 
documentos do imóvel, exigidos pela Caixa Econômica Federal.

Art. 3º - O pagamento poderá ser parcelado em até 20 (vinte) parcelas, 
idênticas e consecutivas, sendo que o pagamento da primeira parcela  deverá ocorrer 30 dias 
após a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda.

Parágrafo Único: Após a assinatura do instrumento de alienação do 
imóvel em questão, ensejará ao comprador o direito de receber o respectivo título de imóvel, 
isento de todos e quaisquer ônus.

 Art. 4º - Para a alienação de que trata a presente Lei, será dispensado 
o  Processo  Licitatório,  considerando  que  os  mutuários  serão  aprovados  pela  Caixa 
Econômica Federal de Sinop - MT.,
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Art. 5º - A alienação dos lotes urbanos  referidos nesta Lei, poderá ser 

realizada em quantas etapas entender conveniente o Poder Executivo, mediante a observação 
quanto ao andamento das  obras de Infra-Estrutura,  tudo em conformidade  com a Lei  nº 
8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94.

Art. 6º - O valor dos imóveis de que trata a presente Lei, é fixo e não 
sofrerá qualquer indexação ou acréscimo de qualquer natureza.

Parágrafo Único: O atraso no pagamento de qualquer das parcelas, 
após o décimo dia do vencimento,  por força do contrato de compra e  venda,  ensejará  o 
vencimento das demais parcelas e lhe será  atribuído a multa contratual de 2% mais juros de 
mora de 1% ao mês.

Art.  7º  - A  transferência  definitiva  dos  lotes  urbanos  referidos  na 
presente Lei, para os respectivos adquirentes, será feita através da expedição, por parte do 
Município  de  Lucas  do  Rio  Verde  -  MT.,  do  correspondente  Título  Definitivo  de 
Propriedade.

Art.  8º  -  Esta  Lei,  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 1998.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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