
LEI N. 2.594, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 
Poder Executivo  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a rescindir o 
Termo de Cessão de Uso de Imóvel do Espaço do 
Empreendedor de Lucas do Rio Verde e a firmar 
novo Termo de Cessão de Uso de Imóvel do Setor 
Espaço do Empreendedor. 

. 
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 Lei: 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a rescindir o Termo de Cessão de Uso de 
Imóvel do Espaço do Empreendedor, firmado com a empresa Sonhar Construtora e 
Incorporadora Ltda, CNPJ 19.821.323/0001-74, com sede na Rua das Primaveras, 886-W, 
bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde-MT, referente ao lote 23, da quadra 02, com área de 
581,86m² (quinhentos e oitenta e um metros quadrados e oito mil e seiscentos centímetros 
quadrados), cujo pagamento realizado foi de R$ 42.241,80 (quarenta e dois mil reais, 
duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), termo rescisão anexo I.  

 
Art. 2º Procedido o disposto no artigo anterior, autoriza o Poder Executivo a utilizar o 

os valores pagos no Termo de Cessão de Uso de Imóvel mencionado no artigo anterior para 
compensar parte do pagamento do Termo de Cessão de Uso do Espaço do Empreendedor do 
lote 39, quadra 10, com área de 630,25m² (seiscentos e trinta metros quadrados e dois mil e 
quinhentos centímetros quadrados), no valor de R$ 50.330,34 (cinquenta mil, trezentos e 
trinta reais e vinte  e quatro centavos), termo cessão anexo II. 

§ 1º A empresa Sonhar Construtora e Incorporadora Ltda pagará o valor de R$ 8.088,54 
(oito mil, oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) pela diferença entre os imóveis 
mencionados no artigo 1º e neste artigo 2º, no ato da assinatura da rescisão do novo termo e 
assinatura do novo termo de cessão. 

§ 2º Autoriza a utilizar o valor da ULF- Unidade Fiscal de Lucas do Rio Verde do dia 
em que foi firmado o Termo de Cessão de Uso de Imóvel do Espaço do Empreendedor do lote 
23, da quadra 02, tendo em vista que a rescisão se deu por interesse do Município de Lucas do 
Rio Verde em desocupar a referida quadra para ampliação do Aeroporto Municipal.    

 
Art. 3º A presente Lei, entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2016. 
 
 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 
 



ANEXO I 
 

TERMO DE RESCISÃO DE  
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL DO ESPAÇO DO 

EMPREENDEDOR 
  

 Pelo presente Termo de Rescisão de Imóvel do Espaço do Empreendedor de 
Lucas do Rio Verde, o Município de Lucas do Rio Verde - MT, através de seu Secretária 
de Desenvolvimento Econômico de Lucas do Rio Verde, ______________, nos termos 
da Lei Complementar Municipal n.º 132 de 27 de março de 2014 e Lei Municipal n. 
_____/2016, e a empresa SONHAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, CNPJ 19.821.323/0001-74, endereço Rua das Primaveras, 886 W, Bairro 
Bandeirantes, neste município, representada neste ato por seu representante legal o Sr. 
Pedro dos Santos, brasileiro, casado, empresário, RG 0839362-1 SSP MT e CPF 
537.201.131-91, residente a Rua das Primaveras, 886 W, Bairro Bandeirantes, neste 
município, RESCINDEM o TERMO DE CESSÃO DE IMÓVEL DO ESPAÇO DO 
EMPREENDEDOR referente ao lote 23, da quadra 02, com área de 581,86m² 
(quinhentos e oitenta e um metros quadrados e oito mil e seiscentos centímetros 
quadrados), do Setor Industrial V, de Lucas do Rio Verde.  
 Cláusula Primeira. Os valores pagos de R$ 42.241,80 (quarenta e dois mil 
reais, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), serão compensados no 
pagamento peal cessão de uso de outro imóvel no esmo Espaço do Empreendedor, ou 
seja, o lote  39, da quadra 10, com área de 630,25m². 
 Cláusula Segunda. Não há edificação no imóvel lote 23, da quadra 02. 
 Clausula Terceira. As partes elegem o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, 
para dirimirem  
dúvidas porventura existentes. 
   

Lucas do Rio Verde – MT,´__ de  __ de 2016 
 
 
 
 
  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
 

  
 
 

Pedro dos Santos 
Sonhar Construtora e Incorporadora Ltda 

 
 
 



ANEXO II 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL DO 
ESPAÇO DO EMPREENDEDOR DE LUCAS DO 
RIO VERDE QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE MT E      
SONHAR CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA 

Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Imóvel do Espaço de Empreendedor de Lucas 
do Rio Verde, destinado as empresas que receberão os benefícios da Lei Complementar 
Municipal nº 132/2014, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, através da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, neste ato representada por seu 
secretário o Sr. ____________, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, 
nos termos da Lei Complementar Municipal nº 132/2014, resolve conceder o direito de 
uso como de fato concedido tem, à empresa SONHAR CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, CNPJ 19.821.323/0001-74, endereço Rua das 
Primaveras, 886 W, Bairro Bandeirantes, neste município, representada neste ato por 
seu representante legal o Sr. Pedro dos Santos, brasileiro, casado, empresário, RG 
0839362-1 SSP MT e CPF 537.201.131-91, residente a Rua das Primaveras, 886 W, 
Bairro Bandeirantes, neste município, de imóvel do Espaço do Empreendedor de Lucas 
do Rio Verde, nos termos da Lei Complementar 132/2014 e suas alterações e Lei 
Municipal n. ___/2016,  mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
Cláusula primeira: objeto O MUNICÍPIO, por ser de seu interesse no remanejamento das empresas adquirentes 
dos lotes da quadra 02, neste ato cede a EMPRESA o direito de uso do(s) seguinte(s) 
imóvel(is) do Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde: 
I – Lote 39, quadra 10, área de 630,25 m² (seiscentos e trinta metros quadrados e vinte e 
cinco centímetros quadrados), localizado no Setor Industrial V, Lucas do Rio Verde, 
mapa e memorial descritivo parte integrante deste instrumento. 
 
Cláusula segunda: obrigações da empresa I- A EMPRESA, no caso de parcelamento do valor do imóvel, deve efetuar o pagamento 
das parcelas nas datas aprazadas, sob pena de rescisão independentemente de 
notificação ou interpelação, conforme previsto no artigo 11, da Lei Complementar nº 
132/2014; 
II- A EMPRESA deverá executar no imóvel acima especificado integralmente o projeto 
aprovado no Processo nº ______/______, iniciando e concluindo a obra no prazo 
aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme 
cronograma parte integrante deste independente de sua transcrição, observando todas as 
normas técnicas exigidas; 
III- A EMPRESA deverá prestar todas as informações solicitadas pelo Poder Público 
Municipal, permitindo o livre acesso as suas instalações; 
IV- A EMPRESA deverá cumprir as legislações Federais, Estaduais e Municipais 
pertinentes, quanto as Municipais especialmente: A Política de Proteção Ambiental (Lei 
Comp. N. 44/2006), Código Municipal de Edificação e Obras (Lei Comp. n. 103/11), 



Lei Municipal de Parcelamento de Solo Urbano (Lei Comp. 56/2007), Lei Municipal de 
Zoneamento do Solo Urbano (Lei Comp. n. 57/2007); 
V- A EMPRESA deverá requerer perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 
o seu regular funcionamento o Licenciamento Ambiental nos temos do artigo 121 da Lei 
Complementar n. 44/2006 a qual dispõe sobre a Política de Proteção Ambiental do 
Município de Lucas do Rio Verde, ficando obrigada ainda ao tratamento dos resíduos 
por ventura existentes. 
VI- A EMPRESA deverá atender, para seu regular funcionamento, todas as normas de 
Prevenção Contra Incêndio. 
VII- A EMPRESA não poderá construir nenhuma edificação residencial no imóvel. 
Caso seja indispensável para o funcionamento do empreendimento, haverá apenas 
alojamento de trabalhadores enquanto a empresa estiver em atividade, sob pena de 
descumprimento das condições para aquisição do imóvel e aplicável o disposto no 
inciso II, do artigo 11, da Lei Complementar nº 132/2014.VIII- A EMPRESA deverá 
executar a pavimentação do passeio público de fronte ao seu imóvel, conforme 
especificações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; 
IX- A EMPRESA deverá manter a arborização e a jardinagem existente de fronte ao seu 
imóvel; 
X- A EMPRESA que parcelar o pagamento do imóvel não poderá locar o imóvel, sob 
pena de aplicação do disposto no inciso II, do artigo 11, da Lei Complementar nº 
132/2014.  
XI- A EMPRESA deverá anualmente solicitar a renovação dos benefícios fiscais, 
mediante requerimento com a apresentação de relatório contendo as informações 
dispostas no Anexo VII da Lei Complementar nº 132/2014. 
 
Cláusula terceira: valor  À VISTA: A EMPRESA pagará pela presente cessão de uso do(s) lote(s) especificado(s) 
na cláusula primeira, o valor de 6.953,61 (seis mil, novecentos e cinquenta e três com 
sessenta e uma) UFL´s, equivalente a R$ 71.900,34 (setenta e um mil, novecentos reais 
e trinta e quatro centavos) com cada UFL ao preço de R$ 10,34 (dez reais e trinta e 
quatro centavos) no ano de 2015, ano da primeira negociação, com o desconto de 30% 
conforme estabelece a Lei Complementar nº 132/2014, no seu Artigo 10º, parágrafo 1º, 
inciso I, alínea “c”, ficando um valor líquido total de 4.867,53 (quatro mil, oitocentos e 
sessenta e sete com cinquenta e três) UFL´s equivalente a R$ 50.330,24 (cinquenta, 
trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). 
Utilizado o valor da UFL de 17/07/2015, por autorização da Lei Municipal n.  __2016. 
Será compensado o valor de R$ 42.241,79 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta 
e um reais e setenta e nove centavos), referente a devolução do lote 23 da quadra 02, 
ficando o valor restante de R$ 8.088,45 (oito mil e oitenta e oito reais e quarenta e 
cinco centavos) que será pago à vista. 
 
Cláusula quarta: da rescisão: No caso de parcelamento do pagamento do imóvel, o descumprimento do disposto nos 
artigos 9º, 10 e 13 da lei Complementar nº 132/2014, implicará à empresa: 
I - o não pagamento de 03 (três) parcelas é causa de rescisão do Termo de Cessão de 
Uso de Imóvel do Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde, independentemente 



de qualquer aviso ou interpelação, retornando o imóvel imediatamente à posse do 
Município de Lucas do Rio Verde e: 
a) quanto às benfeitorias porventura existentes no imóvel, após a desocupação do 
imóvel, será realizada avaliação pelo Departamento de Engenharia do Município, e o 
pagamento desta ficará condicionada expressamente a existência de interessado, na 
aquisição do imóvel e nas condições que este assumirá as benfeitorias; 
b) quanto aos valores pagos referente ao Termo de Cessão de Uso de Imóvel, não serão 
restituídos às empresas que gozaram ou estiverem gozando do benefício de isenção 
fiscal do Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde, como compensação pelos 
benefícios fiscais recebidos e pelo uso do imóvel, às demais empresas, após a retomada 
do imóvel e sua desocupação pela empresa, serão restituídos os valores pagos no prazo 
de até 30 (trinta) dias da desocupação do imóvel. 
 
II - o não cumprimento do cronograma de execução aprovado será notificado pelo 
Município para adequação no prazo de até 30 (trinta) dias e a não adequação no prazo 
estabelecido é causa de rescisão do Termo de Cessão de Uso de Imóvel do Espaço do 
Empreendedor de Lucas do Rio Verde, retornando o imóvel imediatamente à posse do 
Município de Lucas do Rio Verde e: 
a) quanto as benfeitorias porventura existentes no imóvel, após a desocupação do 
imóvel, será realizada avaliação pelo Departamento de Engenharia do Município, e o 
pagamento desta ficará condicionado expressamente a existência de interessado, na 
aquisição do imóvel e nas condições que este assumirá as benfeitorias; 
b) quanto aos valores pagos referente ao Termo de Cessão de Uso de Imóvel, não serão 
restituídos às empresas que gozaram ou estiverem gozando do benefício de isenção 
fiscal do Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde, como compensação pelos 
benefícios fiscais recebidos e pelo uso do imóvel, às demais empresas, após a retomada 
do imóvel e sua desocupação pela empresa, serão restituídos os valores pagos no prazo 
de até 30 (trinta) dias da desocupação do imóvel. 
III- as obrigações assumidas pela empresa beneficiária se transferem aos seus herdeiros 
e sucessores, em qualquer caso deverá haver a expressa anuência do Município de 
Lucas do Rio Verde 
IV- enquanto houver o parcelamento, não será permitida a locação do imóvel, e caso 
haja, a empresa beneficiária terá dado causa a rescisão do Termo de Cessão de Uso de 
Imóvel e será procedido de acordo com o inciso II desta cláusula.  
 
Cláusula quinta: As obrigações assumidas pela empresa beneficiária se transferem aos seus herdeiros e 
sucessores, em qualquer caso deverá haver a expressa anuência do Município de Lucas 
do Rio Verde. 
 
Cláusula sexta: Quitado o imóvel o MUNICÍPIO outorgará a escritura definitiva, mediante a 
comprovação das exigências legais para transferência de imóveis. 
 
Cláusula sétima: O presente termo se regerá pela Lei Complementar Municipal nº 132/2014, os casos 



omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Econômico 
ad referendum do CODEL - Conselho de Desenvolvimento Econômico de Lucas do Rio 
Verde. 
 
Cláusula oitava: As partes elegem o foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, para dirimirem as questões 
porventura suscitadas decorrentes de termo. 
Firmam o presente as na presença de duas testemunhas, em três vias de igual teor, para 
que produza os devidos efeitos legais. 

 
Lucas do Rio Verde, __ de ___ de 2016. 

 
    
 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
  

Pedro dos Santos 
Sonhar Construtora e Incorporadora Ltda 

  
Testemunhas: 
 
 
1-___________________________  2-___________________________ 
      352.406.601-15                       03



 

 


