
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI N.º 1049/2004

DATA:  27 de abril de 2004.
SÚMULA: Autoriza o chefe  do Poder Executivo a adquirir uma área 
de 5,6399ha de Evaldo Ângelo Dalmaso  e dá  outras providências.

                                   
                                   OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

                                  Art. 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir 
uma área de 5,6399ha (cinco hectares, sessenta e três ares e noventa e nove centiares), de 
posse e propriedade de Evaldo Angelo Dalmaso, portador da Cédula de Identidade RG sob o 
n.°   11084531.7-  SSP/RS  e  inscrito  no  CPF/MF  n.°093.701.370-68,  no  valor  de 
R$ 165.813,06 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e seis centavos), que 
serão  pagos  em  duas  parcelas  iguais  sendo  a  primeira  em  30/04/2004  e  a  segunda  em 
30/03/2005. 
                                  Art. 2º - A área adquirida será utilizara para prolongamento da Pista do 
Aeroporto do Município.

                                  Art. 3º - A aquisição do imóvel descrito no inciso art. 1º, será em 
conformidade com o caput do art. 25 inciso X, inexigibilidade de licitação por inviabilidade 
de competição.
                                  Art. 4.°-  Fica suplementado a dotação orçamentária n.° 
05.001.026.781.00781015459061, no valor de R$ 82.906,53 (oitenta e dois mil, novecentos e 
seis reais e cinqüenta e três centavos).

      Art. 5.°- Para atender a suplementação  mencionada no artigo anterior, 
será usado o excesso de arrecadação que ocorrerá  no vigente exercício financeiro.

                                  Art. 6º - As despesas decorrentes com a presente Lei serão oneradas no 
orçamento 2004 e 2005.

                                  Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação.

                                  Art. 6°- Ficam  revogadas as disposições em contrário.
          

                                   Gabinete do Prefeito, 27 de abril de 2004.
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