
LEI Nº 1567, DE 21 DE MAIO DE 2008

Autoria: Poder Executivo

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1534 de 19 
de março de 2008, e da Lei Municipal nº 1447 de  
12 de setembro de 2007, autoriza o Chefe do Poder  
Executivo  Municipal  a  desincorporar  imóvel  da  
classe dos bens dominiais do Município e transferir  
para a classe dos bens públicos de uso comum do 
povo, autoriza a efetuar o prolongamento da Rua 
Paranapanema 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 Altera a redação dos incisos XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XVIII, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIV do artigo 1º da Lei Municipal nº 
1534 de 19 de março de 2008 que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° ...
I- ...
II- ...
III- ...
IV- ...
V- ...
VI- ...
VII- ...
VIII- ...
IX- ...
X- ...
XI- ...
XII- ...
XIII- ...
XIV- Lotes 22 a 32 da quadra 33, cada um com área de 375,00m² (trezentos e setenta e cinco metros  

quadrados);
XV- Lotes 21 e 33 da quadra 33, com área de 437,50m² (quatrocentos e trinta e sete metros e  

cinqüenta centímetros quadrados);
XVI- Lotes  22  a  32  da  quadra  34,  com  área  de  375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco  metros  

quadrados);
XVII- Lotes 21 e 33 da quadra 34, com área de 437,50m² (quatrocentos e trinta e sete metros e  

cinqüenta centímetros quadrados);
XVIII- Lotes  21  a  32  da  quadra  35,  com  área  de  375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco  metros  

quadrados);
XIX- Lotes 21 e 33 da quadra 35, com área de 437,50m² (trezentos e trinta e sete metros e cinqüenta  

metros quadrados);
XX- ...
XXI- ...
XXII-
XXIII- ...
XXIV- ...
XXV- ...
XXVI- Lotes  02 a 12 da quadra 38A,  com área de  375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco metros  

quadrados);



XXVII-Lotes 01 e 13 da quadra 38B, com área de 437,50m² (quatrocentos e trinta e sete metros e  
cinqüenta centímetros quadrados);

XXVIII- Lotes  02 a 12 da quadra 38B,  com área de  375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco metros  
quadrados);

XXIX- Lotes 01 e 13 da quadra 38C, com área de 437,50m² (quatrocentos e trinta e sete metros e  
cinqüenta centímetros quadrados);

XXX- Lotes  02 a 12 da quadra 38C,  com área  de 375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco metros  
quadrados);

XXXI- Lotes 01 e 13 da quadra 42, com área de 437,50m² (quatrocentos e trinta e sete metros e  
cinqüenta centímetros quadrados);

XXXII- Lotes  02  a  12  da  quadra  42,  com  área  de  375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco  metros  
quadrados);

XXXIII- Lotes 01 e 13 da quadra 43, com área de 437,50m² (quatrocentos e trinta e sete metros e  
cinqüenta centímetros quadrados);

XXXIV- Lotes  02  a  12  da  quadra  43,  com  área  de  375,00m²  (trezentos  e  setenta  e  cinco  metros  
quadrados);

XXXV- ...
XXXVI- ...
XXXVII- ...”

Art. 2º Altera a redação dos incisos IV, XVIII e XXII do artigo 1º da Lei Municipal nº 
1447 de 12 de setembro de 2007 que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
I- ...
II- ...
III- ...
IV- Lotes 01, 03 e 15, da quadra 05, cada um com área de 428,15m² (quatrocentos e vinte e oito 

metros  e  quinze  centímetros  quadrado)  e  lote  13  da  quadra  05  com  área  de  428,16m²  
(quatrocentos e vinte e oito metros e dezesseis centímetros quadrados);

V- ...
VI- ...
VII- ...
VIII- ...
IX- ...
X- ...
XI- ...
XII- ...
XIII- ...
XIV- ...
XV- ...
XVI- ...
XVII- ...
XVIII- Lotes 19 e 20 da quadra 12, cada um com área de 282,00m² (duzentos e oitenta e dois metros  

quadrados);
XIX- ...
XX- ...
XXI- ...
XXII-  Lotes 19 e 20 da quadra 14, cada um com área de 282,00m² (duzentos e oitenta e dois metros  

quadrados);
XXIII- ...
XXIV- ...
XXV- ...
XXVI- ...”

Art. 3º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a desincorporar da classe dos 
bens dominiais do Município e transferir para a classe dos bens públicos de uso comum do 



povo o imóvel  denominado Lote 01D da quadra 71A, com área de 3.567,10m² (três mil 
quinhentos e sessenta e sete vírgula dez metros quadrados), e a efetuar no mesmo imóvel o 
prolongamento da Rua Paranapanema, conforme mapa anexo.

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

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 21 de maio de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
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