
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº 1091/2004

DATA: 19 de outubro de 2004. 
SÚMULA:  Autoriza  o  Executivo  Municipal  a  receber  em  Dação  em 
Pagamento, os lotes urbanos para quitação de tributos municipais em nome da 
Associação Atlética do Banco do Brasil de Lucas do Rio Verde e abre crédito 
suplementar no valor de R$ 44.840,74 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 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber em 
dação em pagamento de tributos municipais lançados em nome da AABB -Associação Atlética 
do Banco do Brasil, inscrita no CNPJ 24.977.720/0001-70 o lote urbano denominado Lote 02, da 
Quadra 70-A, Loteamento Cidade Velha com área de 2.208,00m².

Art.  2º-  O  imóvel  descrito  no  artigo  anterior  será  recebido  em  dação  em 
pagamento, para quitação de tributos municipais lançados em nome da Associação Atlética do 
Banco do Brasil de Lucas do Rio Verde, com vencimento até 30/10/2004, até o valor de R$ 
44.840,74 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

Art. 3º - A baixa da inscrição em  dívida do Município, no limite do valor do 
imóvel recebido em pagamento, será providenciada após a aprovação desta Lei.

Art.  4º-  O  imóvel  recebido  em  pagamento  incorpora-se  ao  patrimônio  do 
Município, a partir da aprovação desta Lei, lavrando-se o respectivo instrumento público. 
  

Art. 5.° Para formalização do objeto desta lei fica autorizado o Chefe do Poder 
Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 44.840,74(quarenta e quatro mil, oitocentos 
e  quarenta  reais  e  setenta  e  quatro centavos),  no orçamento  vigente,  para atender  a  seguinte 
dotação orçamentária: 06.001.00.18.541.0060.1022.44.90.61.00.00-aquisição de imóveis.

Art. 6º -Para atender o crédito aberto no artigo anterior será usada a redução das 
seguintes dotações orçamentárias:
-09.002.08.122.0010.2048
Manutenção do Fundo de Assistência  Social
 33.90.30.00.00-Material de consumo                                                           R$ 20.000,00
-33.90.32.00.00-Material de distribuição gratuita                                         R$ 20.000,00
-33.90.36.00.00-Outros serviços de terceiro pessoa física                             R$   4.484,74

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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