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LEI N° 394/2015. 
De 10 de Dezembro de 2015. 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE A 
AUTORIZAÇÃO AO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL PARA 
DESTINAR ÁREA À POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

   O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato 
Grosso, Sr. JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe confere o cargo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a destinar ao 

Estado de Mato Grosso em favor da Polícia Judiciária Civil, CNPJ. 
37.465.432/0001-88, para fins únicos e exclusivos de instalação e 

funcionamento da Delegacia Judiciária Civil em Novo Mundo, área de 
terreno de propriedade do município, medindo 804m² (oitocentos e quatro 

metros quadrados), situado na Rua Castelo Branco, Quadra 15, Lote 10 do 

Bairro Setor I, Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, devidamente 
registrado no Cartório Geral de Imóveis desta Comarca, 1ª Zona, sob a 

matrícula nº 4469, bem como as edificações erigidas no citado local. 
 

Art. 2º – O donatário ficará obrigado a:  

I – utilizar a área exclusivamente para a finalidade prevista 

no artigo 1º desta lei, sendo impedido de vendê-la, ou transferir sua 
posse a outrem seja de forma onerosa ou gratuita;  

III – iniciar a instalação da Delegacia assim que for 

providenciada a documentação da destinação da área bem como do prédio 
em favor da Polícia Judiciária Civil. 

Art. 3º – A alteração da finalidade da área, a inobservância 
das condições estabelecidas nesta lei, o inadimplemento de qualquer 

prazo fixado implicará restituição de pleno direito da doação, revertendo o 
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imóvel ao domínio do Município, incorporando-se ao seu patrimônio todas 

as edificações, acessões e benfeitorias erigidas, mesmo que necessárias, 
sem direito a retenção e independentemente de qualquer indenização por 

parte da Municipalidade, seja a que título for. 

Art. 4º - Fica assegurado à Prefeitura do Município de Novo 

Mundo o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações estatuídas 
nesta lei, os prazos a serem observados e a cláusula de reversão, em caso 

de inadimplemento. 

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, se 
houver, correrão à conta de dotação orçamentária própria, podendo ser 

suplementada, se for necessário. 
 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito, Novo Mundo/MT, 10 de Dezembro de 2015.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




