
 
 
 

LEI Nº 1695, DE 04 DE MARÇO DE 2009 
 
Autoria: Poder Executivo 

 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder 
o direito real de uso de uma área rural, a 
empresa Laticinios Kaiaby Ltda e da outras 
providências. 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de 
uso, a título gratuito e por tempo indeterminado, uma área rural com 4,00ha (quatro 
hectares) localizado na Linha 2, neste município, a empresa Laticínios Kaiaby Ltda, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.073.330/0001-70, com a finalidade de transferir 
suas instalações do perímetro urbano do município. 

 
Art. 2º  A presente concessão observará as seguintes condições resolutórias: 
 

I - a construção prevista do artigo 1º deverá obedecer às normas estabelecidas nas 
legislações pertinentes, em especial o Código Municipal de Obras; 

II-  a construção acima referida deverá ter início no prazo de 03 (três) meses após a 
aprovação da presente Lei e conclusão no prazo de 18 (dezoito) meses. 

III-  o imóvel concedido será utilizado única e exclusivamente para os fins a que se 
propõe; 

IV-  não poderá ser transferida a terceiros durante seu prazo de vigência; 
V- não poderá ter suas atividades paralisadas no imóvel concedido por período 

superior a 90 (noventa) dias.  
 

Art. 3º  A partir da vigência desta Lei a empresa Laticínios Kaiaby Ltda fluirá 
plenamente do imóvel e responderá por todos os encargos civis, administrativos, tributários 
e previdenciários que venham a incidir sobre o mesmo. 

 

Art.4º  Resolve-se, a qualquer tempo esta concessão com o descumprimento de 
quaisquer condições estabelecidas no artigo 2° desta Lei, retornando o imóvel 
imediatamente ao município. 

 

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Lucas do Rio Verde, 04 de março de 2009. 
 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


