
LEI N.º 951/2003
DATA:  19 de março de 2003.
SÚMULA:   Autoriza  o  Chefe   do  Executivo  a  adquirir   do  Sr. 
Willians Reinaldo de Andrade, imóvel com área  de 50,00 hectares, 
para fins  habitacionais,  e dá  outras providências.

                                    
OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas do 

Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 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 adquirir 
imóvel de posse e propriedade do Sr. Willians Reinaldo de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG sob o n.° 1255714-5-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.° 216.939.608-
00, assim discriminado:

                                  Parágrafo Único - Lote 44-C, Setor 13, com área de 50,00ha 
(cinqüenta  hectares),  com matrícula  n.°  11.278 do  Cartório  de  Registro  de  imóveis  de 
Sorriso-MT,   no valor  de R$ 550.000,00(quinhentos e  cinqüenta  mil  reais),  que serão 
pagos nas seguintes condições: 

                                  I- R$ 100.000,00(cem mil reais) no segundo dia após a aprovação 
desta Lei e o restante em 18(dezoito) parcelas no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil 
reais) cada, no dia 30 dos meses subseqüentes, corrigidas pelo IGPM/FGV.

                                  Art. 2º- O imóvel adquirido e descrito no art. 1º será destinado a 
Projeto Habitacional.

                                  Art. 3º - A aquisição do imóvel descrito no parágrafo único do art. 1º, 
será  em conformidade  com o  caput do  art.  25  da  Lei  n.°  8.666/93,  inexigibilidade  de 
licitação  por  inviabilidade  de  competição,   em  razão  da  área  ser  continua  a  projeto 
habitacional já iniciado.

                                  Art. 4º - Para atender as despesas da presente lei, será utilizado a 
dotação orçamentária n.º 09.001.0016.482.0058.1045.4590.61.00-aquisição de imóveis.
 
                                  Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação.

                                  Art. 6°- Ficam  revogadas as disposições em contrário.
          

                                   Gabinete do Prefeito, 19 de março de 2003.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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