
LEI N. 2.498, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 

o uso das instalações da Escola Municipal Eça 
de Queiróz para funcionamento do Polo de 
Apoio à Educação a Distância da 
Universidade Paranaense-Unipar 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 Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso das instalações da 
Escola Municipal Eça de Queiróz para o funcionamento do Polo de Apoio à Educação a 
Distância-EAD, da Universidade Paranaense-UNIPAR, à empresa Ema Cursos e 
Treinamentos Ltda., CNPJ n.10.590.283/0001-22, Rua Nonoai, n. 363-S, com sede em 
Lucas do Rio Verde-MT. 
 

§ 1º O prazo da presente cessão de uso será de 4 (quatro) anos, contados a partir 
da vigência da presente lei, podendo ser prorrogado com autorização legislativa. 

 
§ 2º A cessão de uso não poderá comprometer as atividades normais da unidade 

escolar. 
 § 3º A cessionária deverá arcar com as despesas de consumo de água, de energia 
elétrica, serviços e materiais de limpeza do prédio, materiais administrativos e 
pedagógicos, proporcionalmente ao seu uso, conforme aferido mensalmente pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 2º A presente cessão de uso observará as seguintes condições resolutórias: 
 I - o funcionamento do Polo de Apoio à Educação a Distância-EAD, da 
Universidade Paranaense-UNIPAR; 

II - o imóvel cedido será utilizado única e exclusivamente para os fins a que se 
propõe, ou seja, para o Polo de Apoio à Educação a Distância-EAD, da Universidade 
Paranaense-UNIPAR; 

III - a paralização das atividades por período superior a 120 (cento e vinte) dias é 
causa de resolução da cessão de uso. 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Lucas do Rio Verde - MT, 10 de dezembro de 2015. 
 
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
Prefeito Municipal 


