
 LEI N. 2.500, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 
 Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar, 

afetar e a dar em pagamento os imóveis que 
menciona 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 desafetar da classe dos bens de 
uso comum do povo e a afetar para a classe dos bens dominiais o imóvel denominado 
Lote 32-A, Quadra 999, com área de 34.572,11m² (trinta e quatro mil, quinhentos e 
setenta e dois metros quadrados e um mil e cem centímetros quadrados), matrícula n. 
22.666, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
 Parágrafo único. Procedido o disposto no caput deste artigo, fica autorizado o 
Poder Executivo Municipal a dar em pagamento, nos termos do art. 17, I, “a”, da Lei 
Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, o imóvel de propriedade do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, denominado Lote 32-A, Quadra 999, com área 
de 34.572,11m² (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois metros quadrados e um 
mil e cem centímetros quadrados), matrícula n. 22.666, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, à empresa Agropecuária Dalmaso Ltda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 12.279.363/0001-97, pela dívida no 
valor de R$ 691.442,20 (seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois 
reais e vinte centavos), que seria efetuada através de execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica, com base, sub base, capa asfáltica, meio-fio e sarjeta, na via 
perimetral projetada, com pista de 12 (doze) metros de largura, com área de 
12.100,32m² (doze mil e cem metros quadrados e três mil e duzentos centímetros 
quadrado), disposta no termo de Acordo Administrativo de Indenização por 
Desapropriação, firmado em 11 de abril de 2012 e Escritura Pública de Desapropriação 
Amigável lavrada em 1º de junho de 2012, no Cartório Felipetto Malta - 2º Oficio, 
Lucas do Rio Verde-MT, e registrada às margens da matricula n. 22.666 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 Art. 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar da classe dos bens de 
uso comum do povo e a afetar para a classe dos bens dominiais o imóvel denominado 
Lote 03-A10, Setor 02, com área de 0,6868ha (sessenta e oito ares e sessenta e oito 
centiares), matricula n. 25.469 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio 
Verde-MT. 

Parágrafo único. Procedido o disposto no caput deste artigo, fica autorizado o 
Poder Executivo Municipal a dar em pagamento, nos termos do art. 17, I, “a”, da Lei 
Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, o imóvel de propriedade do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, denominado Lote 03-A10, Setor 02, com área de 
0,6868ha (sessenta e oito ares e sessenta e oito centiares), matrícula n. 25.469 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, ao Senhor Ivo Jose Dotto, 



casado com Almerinda Zenira Pivetta Dotto, ele brasileiro, agricultor, portador da 
Cédula de Identidade RG n. 867.892-SSP/PR e CPF n. 127.481.299-20, ela brasileira, 
do lar, portadora da Cédula de identidade RG n. 1.757.946 - SSP/PR e CPF n. 
630.919.681-20, residentes na Avenida Vitória Régia, n. 366-W, Bairro Bandeirantes, 
Lucas do Rio Verde-MT, pela dívida no valor de R$ 137.360,00 (cento e trinta e sete mil 
trezentos e sessenta reais), que seria efetuada através de execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica, com base, sub base, capa asfáltica, meio-fio e sarjeta, na via 
perimetral projetada, com pista de 12 (doze) metros de largura, com área de 3.135,93m² 
(três mil, cento e trinta e cinco metros quadrados e nove mil e trezentos centímetros 
quadrados), disposta no termo de Acordo Administrativo de Indenização por 
Desapropriação, firmado em 11 de abril de 2012 e Escritura Pública de Desapropriação 
Amigável lavrada em 11 de maio de 2012, no Cartório Felipetto Malta - 2º Oficio, 
Lucas do Rio Verde-MT e registrada às margens da matricula n. 25.469 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 

Art. 3º Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar da classe dos bens de 
uso comum do povo e a afetar para a classe dos bens dominiais o imóvel denominado 
Lote 33B, Quadra 999, com área de 24.193,00m² (vinte e quatro mil, cento e noventa e 
três metros quadrados), matrícula n. 25.471, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Lucas do Rio Verde-MT. 

 
 Parágrafo único. Procedido o disposto no caput deste artigo, fica autorizado o 
Poder Executivo a dar em pagamento, nos termos do art. 17, I, “a”, da Lei Federal n. 
8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, o imóvel de propriedade do Município 
de Lucas do Rio Verde-MT, o imóvel denominado Lote 33B, Quadra 999, com área de 
24.193,00m² (vinte e quatro mil, cento e noventa e três metros quadrados), matrícula n. 
25.471, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, a empresa J.l. 
Imobiliária e Incorporadora Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n. 00.059.299/0001-50, com sede na Avenida Vitória Regia, n. 633-W, Bairro 
Bandeirantes, Lucas do Rio Verde-MT, pela dívida no valor de R$ 483.860,00 
(quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e sessenta reais), que seria efetuada através 
de execução dos serviços de pavimentação asfáltica, com base, sub base, capa asfáltica, 
meio-fio e sarjeta, na via perimetral projetada, com pista de 12 (doze) metros de largura, 
com área de 9.774,94m² (nove mil, setecentos e setenta e quatro metros quadrados e 
nove mil e quatrocentos centímetros quadrados), disposta no termo de Acordo 
Administrativo de Indenização por Desapropriação, firmado em 11 de abril de 2012 e 
Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada em 14 de maio de 2012, no 
Cartório Felipetto Malta - 2º Oficio, Lucas do Rio Verde-MT e registrada às margens da 
matrícula n. 25.471 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 

Art. 4º Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar da classe dos bens de 
uso comum do povo e a afetar para a classe dos bens dominiais o imóvel denominado 
Lote 04-D, Quadra 999, com área de 9.680,56m² (nove mil, seiscentos e oitenta metros 
quadrados e cinco mil e seiscentos centímetros quadrados), matrícula n. 25.493 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 



 Parágrafo único. Procedido o disposto no caput deste artigo, fica autorizado o 
Poder Executivo Municipal a dar em pagamento, nos termos do art. 17, I, “a”, da Lei 
Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, o imóvel de propriedade do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, o imóvel denominado Lote 04-D, Quadra 999, 
com área de 9.680,56m² (nove mil, seiscentos e oitenta metros quadrados e cinco mil e 
seiscentos centímetros quadrados), matrícula n. 25.493 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, à empresa Parque das Emas Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 
05.565.079/0001-11, com sede na Avenida Universitária n. 500-W, Loteamento Parque 
das Emas, Lucas do Rio Verde-MT, pela dívida no valor de R$ 193.600,00 (cento e 
noventa e três mil e seiscentos reais), que seria efetuada através de execução dos 
serviços de pavimentação asfáltica, com base, sub base, capa asfáltica, meio-fio e 
sarjeta, na via perimetral projetada, com pista de 12 (doze) metros de largura, com área 
de 4.566,63m²(quatro mil, quinhentos e sessenta e seis metros quadrados e seis mil e 
trezentos centímetros quadrados), disposta no termo de Acordo Administrativo de 
Indenização por Desapropriação, firmado em 11 de abril de 2012 e Escritura Pública de 
Desapropriação Amigável lavrada em 19 de junho de 2012, no Cartório Felipetto Malta- 
2º Oficio, Lucas do Rio Verde-MT e registrada às margens da matrícula n. 25.493 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
 Art. 5º Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar da classe dos bens de 
uso comum do povo e a afetar para a classe dos bens dominiais o imóvel denominado 
Lote 3-B, Quadra 999, com área de 38.215,35m² (trinta e oito mil, duzentos e quinze 
metros quadrados e três mil e quinhentos centímetros quadrados), matrícula n. 25.473 
do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
 Parágrafo único. Procedido o disposto no caput deste artigo, fica autorizado o 
Poder Executivo Municipal a dar em pagamento, nos termos do art. 17, I, “a”, da Lei 
Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, o imóvel de propriedade do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, o imóvel denominado Lote 3-B, Quadra 999, 
com área de 38.215,35m² (trinta e oito mil, duzentos e quinze metros quadrados e três 
mil e quinhentos centímetros quadrados), matrícula n. 25.473 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, ao senhor Ilvo Daga, casado com Elci Fatima 
Dotto Daga, ele portador da Cédula de Identidade RG n. 15.432/SSP-RS e inscrito no 
CPF n. 139.696.849-00 e ela portadora da Cédula de Identidade RG n. 1.742.624.9 SSP-
PR e inscrita no CPF n. 826.409.399-04, residentes e domiciliados em Lucas do Rio 
Verde-MT, pela dívida no valor de R$ 764.307,00 (setecentos e sessenta e quatro mil e 
trezentos e sete reais), que seria efetuada através de execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica, com base, sub base, capa asfáltica, meio-fio e sarjeta, na via 
perimetral projetada, com pista de 12 (doze) metros de largura, com área de 
11.058,35m²(onze mil e cinquenta e oito metros quadrados e três mil e quinhentos 
centímetros quadrados), disposta no termo de Acordo Administrativo de Indenização 
por Desapropriação, firmado em 11 de abril de 2012 e Escritura Pública de 
Desapropriação Amigável lavrada em 13 de junho de 2012, no Cartório Felipetto Malta  
 

 



 2º Oficio, Lucas do Rio Verde-MT e registrada às margens da matrícula n. 
25.473 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a arcar com as despesas 
referente as transferências dos imóveis. 
 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de dezembro de 2015. 
 
 
 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 
Prefeito Municipal em Exercício 


