
LEI Nº 1944, DE 26 DE MAIO DE 2011.

Autoria: Poder Executivo

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a ceder  
bem  imóvel  à  Associação  de  Mulheres  em  
Busca da Cidadania 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 Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a ceder a título gratuito e 
por tempo indeterminado, o imóvel caracterizado como um prédio  com área construída 
de 400,00m²(quatrocentos metros quadrados), localizado em parte do lote 2, da quadra 
98-A, no Bairro Rio Verde, Lucas do Rio Verde - MT, à Associação de Mulheres em 
Busca de Cidadania do Bairro Rio Verde, CNPJ nº 05.865.903/0001-59. 

Parágrafo único. O bem imóvel a que se refere este artigo será entregue pintado 
pelo  Município,  à  Associação  de  Mulheres  em Busca  de  Cidadania  do  Bairro  Rio 
Verde, quando for desocupado pela utilização dos PSF I e PSF II, o que ocorrerá até o 
dia 31/01/2012.

Art. 2º A presente cessão observará as seguintes condições resolutórias:
I – que o imóvel seja utilizado para sede e atividades da Associação de Mulheres 

em Busca de Cidadania do Bairro Rio Verde;

II- não poderá ser transferida a terceiros.

Art. 3º  A partir da vigência desta Lei a Associação de Mulheres em Busca de 
Cidadania do Bairro Rio Verde fluirá plenamente do imóvel e responderá por todos os 
encargos que venham a incidir sobre o imóvel.

Art.  4º  Resolve-se,  a  qualquer  tempo,  esta  cessão  com o descumprimento  de 
quaisquer  as  condições  estabelecidas  no  art.  2.°  desta  Lei,  retornando  o  imóvel 
imediatamente ao município, com suas benfeitorias, sem direito a cessionária a qualquer 
espécie de indenização.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 2º, 3º, 4º 
e 5º da Lei 1.188, de 11 de agosto de 2005.

Lucas do Rio Verde, 26 de maio de 2011.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
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