
LEI N. 2.457, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

Poder Executivo 

 

Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a 

doar imóvel que menciona à Diocese de 

Diamantino 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 Desafeta da classe dos bens de uso comum do povo e afeta para a classe 

dos bens dominiais o imóvel denominado Quadra 70, remanescente, com área de 

15.707,96m² (quinze mil setecentos e sete metros e noventa e seis centímetros 

quadrados), Município de Lucas do Rio Verde - MT, matrícula n. 1.285 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar a ocupação e a 

doar o imóvel denominado Quadra 70, remanescente, com área de 15.707,96m² (quinze 

mil setecentos e sete metros e noventa e seis centímetros quadrados), Município de 

Lucas do Rio Verde - MT, matrícula n. 1.285 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Lucas do Rio Verde, conforme mapa anexo único, à Diocese de Diamantino, inscrita no 

CNPJ n. 03.100.732/0001-41, com sede na Rua AS. Camélias, 75, Jardim Eldorado, 

Diamantino – MT, com a finalidade de edificação e pleno funcionamento da Igreja da 

Rosa Mística. 

 

§ 1º A doação a que se refere este artigo é intransferível e o imóvel doado deve ser 

utilizado única e exclusivamente para os fins específicos a que se destina, ou seja, 

edificação e pleno funcionamento da Igreja da Rosa Mística, sob pena de resolução da 

doação e retorno imediato do imóvel ao Município de Lucas do Rio Verde. 

 

§ 2º A partir da vigência desta lei a Diocese de Diamantino fluirá plenamente do 

imóvel mencionado no caput e responderá por todos os encargos que por ventura 

venham a incidir sobre o mesmo. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 2º da Lei n. 

1.014, de 15 de dezembro de 2003 e a Lei n. 1.599, de 21 de agosto de 2008. 

 

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de agosto de 2015. 

 

 
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 

 



ANEXO ÚNICO 

 



 


