
DECRETO N.º 837/99
DATA: 29 de Março de 1999
SUMULA:  Dispõe sobre a “desapropriação de uma área urbana 
de 2.642 m2, neste município, pertencente a empresa OLVEPAR, e 
dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas 
do Rio Verde, Estado de Mato Grosso,  no uso das atribuições que lhes são conferidas 
por lei, especialmente a Lei n.º 638/99 de 29.03.99, e

Considerando a extrema necessidade de efetuar a desapropriação 
de  uma  área  de  2.642  m2,  que  faz  parte  do  lote  06,  da  quadra  01,  do  Loteamento 
Bandeirantes, deste município de Lucas do Rio Verde, para efetuar a abertura da Avenida 
Perimetral, ao longo da BR 163, no perímetro urbano.

D E C R E T A :

Art. 1º - A desapropriação de uma área de terra urbana, com 2.642 
m2, pertencente à empresa OLVEPAR, que será desmembrada do lote 06, quadra 01, 
loteamento Bandeirantes, neste município de Lucas do Rio Verde. 

Parágrafo Único – A área a ser desapropriada é a constada de 
memorial descritivo anexo.
 

Art. 2º - O valor a ser indenizado pela área será de R$ 5.302,96 
(cinco mil, trezentos e dois reais e noventa e seis centavos), conforme avaliação feita pela 
municipalidade e proprietário, e que foi atribuído para recolhimento de ITBI, na data de 
11 de janeiro de 1999, conforme guia anexa.

Art. 3º -  A referida área desapropriada esta sendo efetuada por 
relevante necessidade e utilidade pública, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXIV, 
artigo  182 da  Constituição  federal  e  artigo  5º,  alínea  “i”,  do  Decreto  Lei  federal  nº 
3361/41.

Art.  4º  - Na  referida  área  a  ser  desapropriada,  será  aberta  a 
Avenida  Perimetral,  que  será  construída  ao  longo  da  BR  163,  dentro  do  perímetro 
Urbano de Lucas do Rio Verde.

Parágrafo Único – A abertura desta Avenida Perimetral, faz parte 
do Projeto de Travessia Urbana de Lucas do Rio Verde, que esta sendo construído em 
parceria com o DNER.



Art. 5º - A área a ser desapropriada será registrada no CRI em 
nome da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, após a publicação deste Decreto 
Desapropriativo e por executiva desta desapropriação.

Art. 6º - Este Decreto entrará e vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Março de 1999.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

José Luiz Picolo
Chefe de Gabinete
Registre-se e Publique-se
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