
LEI N.º 1473, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 
Autoria: Poder Executivo 

 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a alienar 
imóvel através de doação e a conceder auxílio 
financeiro no valor de 17.000,00 (dezessete mil 
reais) para a ACILVE - Associação Comercial e 
Empresarial de Lucas do Rio Verde 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 alienar através de doação e a 

conceder a ACILVE - Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio Verde, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 33.667.031/0001-50 para a realização 
do Show de Prêmios 2007, os seguintes bens e valores: 

 
I- 01 (um) lote urbano denominado Lote 20 da Quadra 22, localizado no 

Loteamento Cerrado, com área de 282,00 m²(duzentos e oitenta e dois metros quadrados), no 
valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 

II- auxílio financeiro no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para a 
construção de uma unidade habitacional, no lote descrito no inciso I, no prazo de 12 (doze) 
meses.  

 
Art. 2º  A doação do imóvel mencionado no art. 1° desta Lei se efetivará em caráter 

permanente, irrevogável e irretratável, mediante o cumprimento pela ACILVE das seguintes 
condições: 

I- custeie e responsabilize-se com o sorteio de prêmios, outros que não 
constantes do art. 1° desta Lei, no valor de no mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);  

II- dê publicidade da pareceria firmada com a Prefeitura Municipal para 
realização do Show de Prêmios 2007; 

III- sorteie o imóvel mencionado nesta Lei no Show de Prêmios da ACILVE 2007. 
 

Art. 3º  As despesas da presente Lei será por conta do orçamento 2008, na seguinte 
dotação orçamentária: 07.001.0.0.23.691.0092.1041.33.90.39.00 (outros serviços terceiros 
pessoa jurídica). 

 

Art. 4º  O presidente da ACILVE - Associação Comercial e Empresarial de Lucas do 
Rio Verde deverá prestar contas junto a Prefeitura e a Câmara Municipal da aplicação dos 
recursos descritos no inciso II do artigo 1º desta lei, no prazo de 12 (doze) meses. 

 

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

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

Lucas do Rio Verde, 22 de novembro de 2007. 
 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
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