
LEI Nº 1943, DE 25 DE MAIO DE 2011.
Autoria: Poder Executivo

Autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  
Municipal a receber, por doação onerosa, em 
nome do Município  de Lucas do Rio  Verde,  
imóvel  que  menciona  e  dá  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  Fica o  Chefe do Poder Executivo Municipal, em nome do Município de 
Lucas do Rio Verde, autorizado a receber, em doação, a título oneroso, e incluir  no 
patrimônio  do  Município,  o  imóvel  denominado  Quadra  100-A,  com  área  de 
5,70ha(cinco hectares e setenta ares), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Sorriso sob nº 9018, da Agência de Desenvolvimento Sócio Econômico Médio Norte, 
pessoa jurídica de direito  privado inscrita no CNPJ/MF nº 01.281.419/0001-21, com 
sede na Avenida das Nações, 543-S, Lucas do Rio Verde-MT.

Art. 2º A presente doação, a título oneroso, está condicionada a efetivação dos 
seguintes pagamentos pelo Município de Lucas do Rio Verde em favor da Agência de 
Desenvolvimento Sócio Econômico Médio Norte:

I- No valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) a Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde- MT- Sicredi Ouro Verde-MT;

II- No valor  de  R$ 126.483,29 (cento  e  vinte  e  seis  mil,  quatrocentos  e 
oitenta e três reais e vinte e nove centavos) em favor do Município de Lucas do Rio 
Verde, referente à restituição aos cofres Públicos, tratada nos autos nº 302/2010, código 
36995, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

III- No valor de R$ 74.516,71(setenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis 
reais e setenta e um centavos) relativas às despesas administrativas e tributos estaduais e 
federais.

Art. 3º O equivalente a 1,70 hectares do imóvel recebido em doação, deverá ser 
destinado a construção de um PSF (Posto  de Saúde da Família),  uma Praça  e  uma 
creche  com  as  devidas  inclusões  dos  projetos  atividades  das  construções  nas  leis 
orçamentárias anuais.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta da 
seguinte dotação do orçamento vigente: 14.00200.04.121.1401.2141.449061.00.00.999.

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

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

Lucas do Rio Verde, 25 de maio de 2011.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
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