
 
 
 

LEI Nº. 1475, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007 
 
Autoria: Poder Executivo 
 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
alienar 1.500(um mil e quinhentos) imóveis urbanos, 
a empresa Sadia S/A 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 O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a alienar diretamente, 
independente de concorrência pública, 1.500 (um mil e quinhentos) imóveis urbanos, cada um 
com área de 250,00m², localizados nos Loteamentos Luiz Carlos Tessele Junior, Luiz Carlos 
Tessele Junior II e Setor Industrial II, conforme mapa em anexo, à empresa Sadia S/A, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 20.730.099/0113-90, localizada na 
Rodovia MT 449, Km 05, neste município, com a finalidade de cumprir o Protocolo de 
Intenções firmado em 19 de setembro de 2005, bem como fomentar o processo de 
diversificação da atividade econômica de Lucas do Rio Verde. 
 

Art. 2º A alienação de cada imóvel será no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais). 
 

Art. 3º  A empresa Sadia S/A deverá construir uma unidade habitacional em cada imóvel 
mencionado no artigo 1º e deverá repassá-los aos seus funcionários, sob pena de reversão dos 
referidos imóveis ao patrimônio público municipal. 
 

Art. 4º  A infra-estrutura necessária nos imóveis após efetivada a alienação, será de 
inteira responsabilidade da empresa adquirente, salvo firmatura de convênios com Órgãos do 
Governo Estadual ou Federal, específicos para a execução da infra-estrutura nos mesmos. 
 

Art. 5º Os recursos obtidos com a alienação dos imóveis mencionados nesta Lei serão 
revertidos em despesas de capital, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Art. 6º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2007. 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


