
LEI Nº 1682, DE 14 DE JANEIRO DE 2009 
 

Autoria: Poder Executivo 

 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder 
o direito real de uso de imóveis urbanos, à 
Diocese de Diamantino – Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima 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 conceder o direito real de 
uso, a título gratuito e por tempo indeterminado, os imóveis urbanos denominados lotes 6, 
7, 8 e 9 da quadra 38B, localizados no Loteamento Luiz Carlos Tessele Junior II, neste 
município, à Diocese de Diamantino – Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima de 
Lucas do Rio Verde, com a finalidade de construir uma Igreja e um centro catequético. 

 
Art. 2º  A presente concessão observará as seguintes condições resolutórias: 
 

I - as construções previstas do artigo 1º deverão obedecer às normas estabelecidas 
nas legislações pertinentes, em especial o Código Municipal de Obras; 

II-  a construção acima referida deverá ter início no prazo de 180(cento e oitenta)dias  
após a aprovação da presente Lei; 

III-  o imóvel concedido será utilizado única e exclusivamente para os fins a que se 
propõe; 

IV-  não poderá ser transferida a terceiros durante seu prazo de vigência; 
V- não poderá ter suas atividades paralisadas por período superior a 90 (noventa) 

dias.  
 

Art. 3º A partir da vigência desta Lei a Diocese de Diamantino – Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima de Lucas do Rio Verde fluirá plenamente dos imóveis e 
responderá por todos os encargos civis, administrativos, tributários e previdenciários que 
venham a incidir sobre os mesmos. 

 

Art.4º Resolve-se, a qualquer tempo esta concessão com o descumprimento de 
quaisquer condições estabelecidas no artigo 2° desta Lei, retornando os imóveis 
imediatamente ao município, com todas suas benfeitorias, sem direito a concessionária de 
qualquer espécie de indenização. 

 

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

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

Lucas do Rio Verde, 14 de janeiro de 2009. 
 
 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


