
 LEI N. 2.492, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 

o uso, a título não oneroso, de imóvel urbano 
de propriedade deste Município ao Estado de 
Mato Grosso e dá outras providências. 

 
 O Prefeito em Exercício 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 Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de imóvel, a título 
não oneroso, com área 3.000,00m² (três mil metros quadrados), com 35,00m de testada, 
25,00m de fundo e 100,00m de lateral, parte da Quadra 139, Loteamento Cidade Nova, 
conforme mapa constante do anexo único, ao Estado de Mato Grosso, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ n. 03.507.415/0009-00, com sede na Rua Julio Domingos de 
Campos n. 100, Centro Politico Adsministrativo, Cuiabá-MT, com a finalidade de 
construção, instalação e funcionamento de unidade do Programa Ganha Tempo de 
Lucas do Rio Verde, conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel, anexo único. 
 

Art. 2º O prazo da presente cessão de uso de imóvel será de 15 (quinze) anos, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
 

Art. 3º A área descrita no artigo 1º desta lei será revertida ao Município de Lucas 
do Rio Verde, sem qualquer indenização: 
 

a) pelo término do prazo da cessão de uso; 
b) pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo cessionário. 

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

 Lucas do Rio Verde – MT, 02 de dezembro de 2015. 
 
 
 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 
Vice-Prefeito Municipal 

 



ANEXO ÚNICO 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 
QUE FAZEM, ENTRE SI, O ESTADO DE 
MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE LUCAS 
DO RIO VERDE. 

 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETAS, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede no Complexo do Palácio Paiaguás, Centro Político 
e Administrativo - CPA, s/n, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, inscrita no 
CPNJ sob o n.º 03.507.415/0009-00, neste ato representada pelo Secretário de Estado de 
Trabalho e Assistência Social, Sr. VALDINEY ANTÔNIO DE ARRUDA, doravante 
denominada “CESSIONÁRIO” e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida América do Sul, n.º 
2500-S, Parque dos Buritis, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 
CEP 78.455-000, inscrito no CPNJ sob o n.º 24.772.246/0001-40, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal, Sr. OTAVIANO OLAVO PIVETTA, doravante denominada 
“CEDENTE”, com interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – 
SEGES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Complexo do Palácio 
Paiaguás, Centro Político Administrativo – CPA, s/n, na cidade de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0004-97, doravante denominada 
“INTERVENIENTE”, neste ato representado pelo Senhor Secretário de Estado de 
Gestão, Sr. JÚLIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS têm entre si justo e acordado 
celebrar o presente Termo de Cessão de Bem Imóvel (“TERMO DE CESSÃO”), que se 
regerá pelas cláusulas e condições a seguir. 
 

As partes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão este ato em 
harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, pela Lei Municipal n. ______,  
bem como as demais normas sobre a utilização de imóveis do Patrimônio Municipal sob 
gestão da Administração Pública, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações. 
 
Cláusula 1.ª OBJETO 
 1.1. O presente instrumento tem por objeto a cessão, para o CESSIONÁRIO, de 

imóvel de propriedade do CEDENTE para a execução do escopo do projeto de 
parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa. 

 
1.2. O imóvel destina-se à implantação da unidade integrada de serviços públicos 

denominada GANHA TEMPO no município de Lucas do Rio Verde, sob 
responsabilidade do CESSIONÁRIO.  

 
1.3. O imóvel a ser cedido, nos termos descritos na subcláusula 1.1, acima, está 

localizado na Avenida Pará, município de Lucas do Rio Verde, conforme 



localização constante do anexo integrante do presente TERMO DE CESSÃO, e 
apresenta as seguintes características: 

 
“O imóvel possui uma área de 3.000,00m², localizado na Avenida Pará, n.º 
400, com 35m de testada, 25m de fundo, 100m de lateral, com frente para a 
Avenida Pará, fazendo limite com o imóvel onde está localizada a Câmara 
Municipal e limítrofe com áreas de propriedade do município, no bairro Cidade 
Nova.”  

 
1.4. O imóvel objeto deste instrumento será cedido para o CESSIONÁRIO, pelo 

CEDENTE, a título gratuito. 
 
1.5. O imóvel objeto deste instrumento será destinado na forma de concessão de 

uso não onerosa ao concessionário que vier a operar a unidade de atendimento 
do GANHA TEMPO, nos termos do contrato de concessão administrativa. 

 
Cláusula 2.ª PRAZO 
 2.1. A vigência do presente TERMO DE CESSÃO será pelo prazo de 15 (quinze) 

anos, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
2.2. O TERMO DE CESSÃO, poderá ter o seu prazo de vigência modificado em 

decorrência de eventuais alterações no contrato de concessão administrativa, 
mediante anuência do CEDENTE. 

 
Cláusula 3.ª CONDIÇÕES DA CESSÃO 
 3.1. A CESSIONÁRIO obriga-se a: 
 3.1.1. Utilizar o bem cedido única e exclusivamente para a execução do objeto 

do contrato de concessão administrativa vinculado à implantação da 
unidade de atendimento do GANHA TEMPO, vedado o seu uso para 
qualquer outra finalidade; 

 3.1.2. Zelar pela conservação da área cedida, devolvendo-a ao CEDENTE nas 
mesmas condições de operação em que lhe foi entregue, ao término do 
contrato de concessão administrativa; 

 3.1.3. Assumir as despesas decorrentes de utilização da área, especialmente as 
referentes ao fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, que serão 
pagas diretamente às concessionárias dos serviços; 

 3.1.4. Ocupar o imóvel e assumir integral responsabilidade por ele em prazo 
não superior a 180 dias, contado da data de assinatura do TERMO DE 
CESSÃO; 

 



3.1.5. O CESSIONÁRIO responderá, às suas expensas, pela limpeza, 
conservação e higiene do imóvel cedido, de forma que atenda 
plenamente às finalidades estabelecidas no contrato de concessão 
administrativa decorrente da concorrência pública para implantação da 
unidade de atendimento do GANHA TEMPO. 

 
Cláusula 4.ª BENFEITORIAS 
 4.1. Quaisquer benfeitorias, sejam estas úteis, necessárias ou voluptuárias, bem 

como plantações e acessões, consentidas ou não, que o CESSIONÁRIO vier a 
fazer na área cedida, ficarão a ela incorporada, não cabendo ao 
CESSIONÁRIO qualquer direito de retenção e/ou indenização. 

 
Cláusula 5.ª RESCISÃO 
 5.1. Constituirão causas para extinção do presente TERMO DE CESSÃO: (i) 

manifestação de não haver mais interesse por parte do CESSIONÁRIO; (ii) o 
uso do imóvel em fim diverso daquele previsto neste termo; (iii) o término do 
prazo estipulado na cláusula terceira. 

 5.2. A rescisão deste TERMO DE CESSÃO implicará na necessidade de imediata 
desocupação e restituição, pelo CESSIONÁRIO, da área cedida, nos termos do 
artigo 926 seguintes, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

 5.3. Quando do término do TERMO DE CESSÃO por advento de seu prazo 
estabelecido na cláusula segunda, a área cedida deverá reverter ao CEDENTE, 
sem que caiba ao CESSIONÁRIO qualquer direito de indenização. 

 
Cláusula 6.ª ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 
 6.1. O imóvel permanecerá isento de tributos municipais durante a vigência da 

presente cessão. 
 
Cláusula 7.ª CASOS OMISSOS 
 7.1. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se façam necessários em decorrência 

da presente cessão serão resolvidos, de comum acordo, entre as partes, 
lavrando-se Termo Aditivo. 

 
Cláusula 8.ª FISCALIZAÇÃO 
 8.1. A fiscalização da execução do objeto da presente cessão caberá ao CEDENTE 

e ao CESSIONÁRIO, que a desempenharão conjuntamente. 
 
Cláusula 9.ª PUBLICAÇÃO 
 



9.1. O CEDENTE e o CESSIONÁRIO providenciarão a publicação do presente 
TERMO DE CESSÃO, em resumo, no Diário Oficial Municipal e no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso, respectivamente, dentro de 20 (vinte) dias 
contados da assinatura. 

 
Cláusula 10.ª FORO 
 10.1. O Foro para dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias sobre o presente 

TERMO DE CESSÃO será a comarca da capital do Estado de Mato Grosso, 
excluído qualquer outro. 

 E, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo 
nomeadas. 
 

[--], [--] de [--] de 2015. 
 
 

_____________________________________________________ 
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETAS 

 
 ____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
 
 

______________________________ 
SECRETARIA DE GESTÃO – SEGES  

Testemunhas: 
_________________________   _________________________ 
Nome:       Nome: 
RG:       RG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA LOCALIZAÇÃO 
 
Foto 01 – Mapa com o Polígono de Lucas do Rio Verde 
 

  
  Foto 02 – Mapa com a localização do imóvel 
 

  
Foto 03 - Vista da Rua Pará (frente do Imóvel) 

 



 

  
Foto 04 – Vista do Imóvel 

  
 
 


