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LEI N. º 1054/2004 

DATA: 19 de maio de 2004.
SÚMULA: Autoriza  o  Chefe  do  Executivo  Municipal  a  permutar 
imóveis urbanos  e dá outras providências.

 
    MARINO JOSÉ FRANZ, Prefeito Municipal em Exercício 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 permutar o 
imóvel urbano denominado  Lote Urbano n.° 15, da Quadra 139, com área de 600,00m², 
localizado  na  Av.  Mato  Grosso,  no  valor  de  R$  35.000,00(trinta  e  cinco  mil  reais),  de 
propriedade  de  Luciano Lobo,  com o  Lote   urbano n.°  09,  da  Quadra  22,  com área  de 
600,00m², localizado na Av. Santa Catarina,  no valor de R$ 23.500,00(vinte e três mil e 
quinhentos reais), de propriedade deste município. 

§ 1.°-  A diferença existente entre o valor dos imóveis será quitada   da 
seguinte forma:
a) R$  8.619,34(oito  mil,  seiscentos  e  dezenove  reais  e  trinta  e  quatro  centavos), 

representados pela quitação dos débitos tributários municipais, lançados até 31/12/2003, 
em nome de Luciano Lobo; 

b) R$ 2.880,00(dois mil,  oitocentos e oitenta reais),  representados pelas despesas com a 
remoção e montagem do barracão de pré-moldado que se encontra no Lote 15, da Quadra 
139.

§ 2.° - A finalidade da presente permuta é  incorporar o lote urbano n.° 
15,  da  quadra  139  a  área  do   Parque  do  Córrego  Lucas  e  promover  a  conservação  e 
preservação do mesmo.

          
Art. 2º - Cada parte se responsabilizará pelos ônus e encargos  civis, 

tributários, administrativos  e despesas com registro de transferência de propriedade de cada 
imóvel, respectivamente, a  partir da vigência desta Lei.

Art. 3°- As despesas decorrentes da presente lei correrão por contada 
da dotação orçamentária n.°  06.001.0018.541.0060.1022.44906100

Art. 4º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Ficam revogadas as disposições em contrário,

Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2004. 
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