
LEI N. 2.578, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016  
Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 

doação, a título gratuito, a área de terras que 
menciona, e a declarar o imóvel como Zona 
Especial de Interesse Social 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 receber em doação, a título gratuito e 
sem encargos, a área de 63.746,00m² (sessenta e três mil, setecentos e quarenta e seis metros 
quadrados), desmembrada da matrícula n. 6.558 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas 
do Rio Verde, com área total de 83.759,00m² (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove 
metros quadrados), conforme mapa e memorial do anexo I, da Associação de Moradores 
Bom Jesus, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ n. 12.337.647/0001-
92, com sede na Avenida Goiás, s/n, Lucas do Rio Verde-MT. 
 

Art. 2º Fica declarada como Zona Especial de Interesse Social, nos termos do art. 2º, 
do § 6º da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e do art. 47, inciso V da Lei n. 11.977, de 
7 de julho de 2009, a área de 63.746,00m² (sessenta e três mil, setecentos e quarenta e seis 
metros quadrados), desmembrada da matrícula n. 6.558 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Lucas do Rio Verde, com área total de 83.759,00m² (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta 
e nove metros quadrados), conforme mapa e memorial do anexo I. 
 

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, na área mencionada no art. 2º 
desta lei, nos termos do art. 2º, inciso XIV da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, a reduzir 
o percentual de áreas destinadas ao uso público, constantes na Lei Complementar Municipal 
n. 56, de 11 de dezembro de 2007. 
 

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 
 

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

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

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de agosto de 2016. 
 

 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 



ANEXO I 
 

MAPA E MEMORIAL DE LOCALIZAÇÃO 

 



 


