
LEI N. 2133, DE 25 DE JUNHO 2013

Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de  
área  rural  pública  e  suas  benfeitorias  de  propriedade  
deste  Município,  por prazo determinado,  à Cooperativa  
Agropecuária  e  Industrial  Luverdense  -  Cooagril  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 a seguinte Lei.

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de uma área de terra 
rural  pública  com  suas  benfeitorias,  área  esta  com  45,9846  ha  (quarenta  e  cinco 
hectares,  noventa  e  oito  ares  e  quarenta  e  seis  centiares),  parte  do  imóvel  rural 
denominado Lote 58 A, Setor 01, deste Município, conforme mapa anexo, por prazo 
determinado de 10 (dez) anos, à Cooperativa Agropecuária e Industrial Luverdense - 
Cooagril, inscrita no CNPJ sob o n. 26.765.685/0001-50, com a finalidade de instalar no 
local  uma granja de  produção de leite,  centro  de difusão de tecnologia  para cadeia 
produtiva do leite e centro de pesquisa a produtos e manejo da cadeia leiteira.

Parágrafo  único. A  cessionária  pagará  anualmente  pela  cessão  de  uso  do 
imóvel rural público mencionado no caput deste artigo, o valor de 2.434 UFL (duas mil 
quatrocentas e trinta e quatro Unidades Fiscais de Lucas do Rio Verde), todo dia 30 do 
mês de março de cada ano, iniciado o prazo da primeira parcela com a assinatura do 
instrumento de cessão de uso de imóvel rural.

Art. 2º  A cessão de uso que se refere o artigo 1º se dará pelo Município de 
Lucas do Rio Verde à Cooperativa Agropecuária e Industrial Luverdense - Cooagril, 
mediante as cláusulas e condições estabelecidas no anexo I, parte integrante desta Lei, 
independente de sua transcrição.

Art.  3º  Resolve-se,  a  qualquer  tempo,  esta  cessão  de  uso  de  imóvel  rural 
público, independentemente de notificação, com o descumprimento da cessionária de 
quaisquer  condições  estabelecidas  no  anexo  I  desta  Lei,  retornando  o  imóvel 
imediatamente ao Município,  com todas suas benfeitorias,  sem qualquer indenização 
seja a que título for.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde – MT, 25 de junho de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal



ANEXO I

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICON. __/2013

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL RURAL 
PÚBLICO  E  SUAS  BENFEITORIAS,  QUE  ENTRE  SI 
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LUCAS DO 
RIO VERDE - MT E DE OUTRO LADO A COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE,  PARA 
CONCESSÃO  DE  USO  DE  ÁREA  RURAL  PARA 
DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  DA  BACIA 
LEITERIA.

O  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE  -MT, pessoa  jurídica  de  direito 
público, com sede administrativa na Av. América do Sul, 2500-S, Bairro Parque dos 
Buritis, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob 
o n. 24.772.246/0001-40, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Otaviano 
Olavo  Pivetta,  brasileiro,  solteiro,  empresário,  portador  do  RG sob o  n.  1247933-0 
SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n. 274.627.730-15, residente e domiciliado na Rua 
das  Garças,  2245-W,  Apto.  501,  Torre  Itaúba,  Parque das  Emas,  em Lucas  do Rio 
Verde  -  MT,  doravante  denominado  CEDENTE,  de  outro  lado  a  COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE - COOAGRIL, inscrita no CNPJ 
sob o n. 26.765.685/0001-50, neste ato representada por seu diretor-presidente Alisson 
Luiz  Dalmaso,  brasileiro,  portador  da  Cédula  de  Identidade  sob  o  n.  1057898437 
SSP/RS e CPF n. 664.212.500-25 residente e domiciliado na Rua Amor Perfeito, n. 44 – 
W,  Bairro  Bandeirantes  II,  no  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde  -  MT,  doravante 
denominada CESSIONÁRIA, resolvem celebrar o presente TERMO DE CESSÃO DE 
USO DE BEM IMÓVEL RURAL E SUAS BENFEITORIAS, sujeitando-se às normas 
regulamentares e mediante as cláusulas e condições ora pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a cessão de uso de área rural pública e suas benfeitorias 
para desenvolvimento de atividades de granja de produção de leite, centro de difusão de 
tecnologia e centro de pesquisa a produto e manejo da cadeia leiteira, contando com 
45,9846 ha (quarenta e cinco hectares, noventa e oito ares e quarenta e seis centiares), 
de  propriedade  do  Cedente,  imóvel  este  localizado  em parte  do  imóvel  rural 
denominado Lote 58 A, Setor 01, no Município de Lucas do Rio Verde, cujos limites e 
confrontações  encontram-se  insertos  no  mapa  e  memorial  descritivo  em anexo,  que 
passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
O bem imóvel especificado na cláusula primeira poderá ser utilizado pela cessionária 
exclusivamente  em atividades  de  granja de  produção de leite,  centro  de difusão  de 
tecnologia para cadeia produtiva do leite e centro de pesquisa a produtos e manejo da 
cadeia leiteira.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente termo é firmado em caráter irretratável e irrevogável, com vigência de 10 
(dez) anos, a partir da data de assinatura do presente isntrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
I - Constituem Obrigações da Cessionária / COOAGRIL:

a) Implantar na área/imóvel o projeto de uma granja de produção de leite, centro de 
difusão de tecnologia para cadeia produtiva do leite e centro de pesquisa a produto e 
manejo da cadeia leiteira, sendo no prazo de 2 (dois) meses para iniciar e 12 (doze) 
meses para concluir;
b) Utilizar o imóvel única e exclusivamente para os fins propostos neste instrumento, 
não podendo ser alterada a sua finalidade;
c) Pagar anualmente pela cessão de uso do imóvel o valor de 2.434 UFL (duas mil 
quatrocentas e trinta e quatro Unidades Fiscais de Lucas do Rio Verde), todo dia 30 do 
mês de março de cada ano, iniciado o prazo da primeira parcela com a assinatura do 
presente instrumento de cessão de uso de imóvel rural;
d) Não transferir ou ceder a terceiros o imóvel durante seu prazo de vigência;
e) Realizar as benfeitorias e reformas necessárias ao perfeito funcionamento do imóvel, 
durante a vigência;
f) Não realizar alterações no imóvel, sem autorização expressa do Cedente;
g) Devolver o bem recebido em cessão de uso, ao final da vigência deste instrumento, 
nas mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do 
uso natural;
h) Ao  final  do  prazo  estabelecido  no  inciso  I  desta  cláusula,  todas  as  benfeitorias 
porventuras existentes no imóvel  serão incorporadas  ao patrimônio do Município de 
Lucas do Rio Verde, sem indenização seja a que título for.

II - Constituem obrigações do Cedente / Município:
a) Permitir a utilização do imóvel para que a COOAGRIL desenvolva as atividades de 
granja de produção de leite, centro de difusão de tecnologia para cadeia produtiva do 
leite e centro de pesquisa a produtos e manejo da cadeia leiteira.

CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS
Todas  as  benfeitorias  necessárias  realizadas  na  área/imóvel  objeto  do  presente 
instrumento, incorporar-se-ão ao imóvel, ficando a ele pertencente e serão incorporadas 
ao patrimônio do Município de Lucas do Rio Verde, sem indenização seja a que título 
for.

CLÁUSULA SEXTA - DAS TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS
A Cessionária pagará as taxas relativas a água, energia elétrica, impostos e outras taxas 
que porventura incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, correndo as suas expensas 



as despesas decorrentes de limpeza e conservação do imóvel, enquanto estiver no uso e 
gozo do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
O presente  instrumento  poderá  ser  alterado,  através  de  Termos  Aditivos,  vedada  a 
aleração do objeto.

CLAUSULA OITAVA - RESOLUÇÃO EXPRESSA
Constitui  cláusula  de  resolução  expressa,  independente  de  notificação,  o 
descumprimento  de  quaisquer  da  obrigações  assumidas  pela  Cessionária  neste 
instrumento, extinguindo a presente cessão de uso, retornando o imóvel imediatamente 
ao Município, com todas suas benfeitorias, sem qualquer indenização a Cessionária seja 
a que título for.

CLAUSULA NONA - RESCISÃO
Em caso de rescisão da referida cessão de uso por parte do Município de Lucas do Rio 
Verde, antes do término do prazo fixado na cláusula terceira deste instrumento, sem que 
a Cooperativa Agropecuária e Industrial Luverdense - Cooagril tenha dado causa, terá a 
cessionária o direito a indenização de todas as benfeitorias realizadas.

Sub cláusula nona.  Para formalizar o valor devido a indenização a que se refere esta 
cláusula  nona,  será  composta  uma  comissão  constituída  por  no  mínimo  03  (três) 
avaliadores indicados por ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO
A presente Cessão de uso de imóvel  rural  público,  extinguir-se-á no prazo final  do 
presente instrumento e nos casos de resolução e rescisão acima previstos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RESULTADOS
Os resultados científicos e/ou econômicos, derivados das atividades desenvolvidas no 
imóvel ora cedido, serão de inteira propriedade da COOAGRIL, porém, os resultados 
cientificos poderão ser utilizados pelo Município de Lucas do Rio Verde, sem qualquer 
ônus.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOS CASOS OMISSOS E LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL
Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste termo, deverão ser submetidos, 
com brevidade e por escrito, à apreciação das partes e serão resolvidos de acordo com as 
Leis n. 8.666/93 e posteriores alterações e demais normas regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O presente termo deverá ser publicado no Jornal Oficial dos Municípios Matogrossense, 
em forma de extrato,  conforme disposto no parágrafo único  do artigo 61 da Lei  n. 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO



Fica eleito o foro da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, para dirimir quaisquer 
dúvidas  do presente  termo de cessão de uso de imóvel  público,  com a exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para  firmeza  e  como  prova  de  assim ajustados,  lavra-se  o  presente  Instrumento  de 
Cessão de Uso de Imóvel Rural Público em 3 (três) vias de igual teor, que passam a ser 
assinados por todos, na presença de testemunhas abaixo subscritas.

Lucas do Rio Verde-MT, ____ de _________ de 2013.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cedente

COOAGRIL
Concessinária

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:










