
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI N.º 1118/2004
DATA: 22 de dezembro de 2004.
SÚMULA: Autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial 
no orçamento para o exercício financeiro de 2005; cancelar a concessão 
de direito real de uso de imóvel e ressarcir a Associação Pró-Construção 
do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde; a concluir a  construção 
do Edifício do Fórum e a doá-la ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 
dá  outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

Art. 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial  incluindo  elemento  de  despesa  no  projeto  n°  1.004-44909300(indenizações  e 
restituições), do orçamento para o exercício financeiro de 2005, no valor de R$ 357.968,10 
(trezentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
Cod.Geral: 03.00100.02.061.0010.1004-44.90.93.00

Construção  do Prédio  do  Fórum da Comarca de  Lucas  do  Rio 
Verde

Indenização e Restituição 357.968,10

Art. 2º - Para atender o crédito aberto no artigo anterior serão anuladas 
parcialmente as seguintes dotações  do orçamento para o exercício financeiro de 2005: 
Código Geral:  05:001.00.26.782.0085.1017- 44.90.51.00
Obras e Instalações.                            357.968,10

Art. 3° Fica cancelada a concessão de direito real de uso do Lote 02 da 
Quadra 71-A, concedida a Associação Pró-Construção do Fórum da Comarca de Lucas do 
Rio Verde, autorizada pela Lei Municipal n.° 1.099/2004, retornando o referido imóvel com 
a benfeitoria na fase de execução em que se encontra, ao Município de Lucas do Rio Verde. 

Art. 4º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a ressarcir nos 
termos do § 2°, art. 3° da Lei 1099/2004, o valor de R$ 357.968,10(trezentos e cinqüenta e 
sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos) a Associação Pró-Construção do 
Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, pessoa jurídica inscrita  no CNPJ sob o 
n.°05.944.339/0001-22, referente a obra que está em execução do Edifício do Fórum, no lote 
02,  da  quadra  71-A,  com área  total  de  1.119,98m²,  com as  seguintes  etapas  concluídas: 
fundação, vedação com bloco cerâmico, laje, cobertura e revestimento parcial da alvenaria 
com argamassa de cimento, cal e areia, conforme laudo técnico parte integrante desta lei, 
bloco cerâmico anexo I.

Art. 5º - Para atender as despesas com o ressarcimento mencionado no 
artigo 1° da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária do orçamento para o 

Av. Pará, 109 E  * Cidade Nova * Telefax: (65) 3549-1212  * CEP  78.455-000 * 
Lucas do Rio Verde –  MT

E-mail: pmlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
exercício  financeiro  de  2005:  n.º  03.00100.02.061.0010.1004-44.90.93.00-(indenizações  e 
restituições).

Art.  6º  - Fica autorizado  o  Chefe  do  Poder  Executivo  a  concluir  a 
construção do Edifício do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conforme projetos 
técnicos vinculadas a ART N° 33M 263677; 75R0008437; 75R 0008438, e realizar a doação 
gratuita do referido imóvel e benfeitora ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 22 de dezembro de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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