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CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº 1099/2004
DATA: 09 de novembro 2004.
SÚMULA: Desafeta área urbana da classe dos bens públicos de uso 
comum para os bens dominicais; autoriza a conceder o direito real de 
uso  uma  área  de  5.200,00m²  à  Associação  Pro  Construção  do 
Edifício do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 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 desincorporada da classe dos bens públicos de uso 
comum e transferidas para a dos bens dominiais do Município, parte da rua Paranapanema, 
uma  área  de  2.865,36m²(dois  mil,  oitocentos  e  sessenta  e  cinco  metros  e  trinta  e  seis 
centímetos quadrados), conforme mapa e memoral descritivo anexo I

Art. 2º- Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 
o  direito  real  de  uso,  a  título  gratuito  e  por  tempo  indeterminado,  independente  de 
concorrência, da área de 5.200,00m²(cinco mil e duzentos metros quadrados), denominada de 
lote urbano n.º.02, da Quadra 71-A, Bairro Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde - MT, 
devidamente  individualizada  no mapa e  momorial  descritivo indicado como anexo II,   a 
Associação Pró Construção do Edifício do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°05.944.339/0001-22.

Art.  3º-  A  presente  concessão  observará  as  seguintes  condições 
resolutórias:

I – que seja construído o edíficio do Fórum da Comarca de Lucas do 
Rio Verde, com área construída mínima de 1.119,98m²(um mil, cento e dezenove mil  metors 
e noventa e oito centímetros quadrados), em conformidade com as normas estabelecidas nas 
legislações pertinentes, em especial o Código Municipal de Obras;

II- que a construção acima referida  seja concluída no prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias após a vigência desta lei;

III- que o imóvel concedido seja utilizado única e exclusivamente 
para os fins a que se propõe, ou seja, para a construção do Edifício  do Fórum da Comarca de 
Lucas do Rio Verde.

IV- que a presente concessão não seja transferida a terceiros durante 
sua vigência, salvo se com autorização expressa do concedente.

§  1.°- O descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas 
nos incisos  I,  II,  III  e  IV,  deste  artigo,  ensejará  no retorno do imóvel  imediatamente  ao 
município,  ficando assegurado à  Concessionária  indenização pelas  benfeitorias  que tenha 
realizado.

§ 2°  Por  iniciativa e comum acordo das partes poderá ser  extinta a 
presente  concessão,  retornando  o  imóvel  ao  Município   com  o  ressarcimento  à  ora 
concessionária pelas benfeitorias realizadas.
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§3° O ressarcimento a que se refere o  §  2° deste artigo, deverá ter 

autorização legislativa;

Art. 4º- A partir da vigência desta Lei a Associação Pró-Constução 
do Edifício do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT fluirá plenamente do terreno e 
responderá por todos os  encargos civis,  administrativos,  tributários  e  previdenciários  que 
venham a incidir sobre o imóvel.

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

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

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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