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LEI Nº 416/2016LEI Nº 416/2016LEI Nº 416/2016LEI Nº 416/2016    
DE 28/12/2016 

 
 

“AUTORIZA CEDER À PESSOA 
JURIDICA QUE MENCIONA, 
IMÓVEL PARA A EDIFICAÇÃO DE 
SECADOR E ARMAZÉM DE GRÃOS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
 

 
 
 
O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL  de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e ele sancionou a seguinte Lei. 
 

 
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o bem imóvel 

relacionado na presente Lei para a Empresa OLIVEIRA E ORLANDO LTDA, protocolada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob número 16/851097-9, em data de 04/07/2016.  A Empresa 
tem sede na Estrada Novo Mundo a Cinco Mil, S/nº, Comunidade Cinco Mil, Novo Mundo-MT. 

  
Art. 2º . O bem objeto da presente lei que será cedido, trata-se de: 
 
I – Um imóvel localizado em frente ao Cemitério e ao local destinado ao depósito 

de resíduos sólidos, entre a Rua Ceará e a Avenida Cinco Mil, na Comunidade Cinco Mil. 
 
 
Art. 3º- A área tem como referência as coordenadas X-663398.9178 e Y 

8915864.2501 com área de 45.895.9163 m².   
  
Art. 4º . O prazo para a assunção do imóvel é de seis (06) meses, bem como a 

apresentação do projeto para o registro nos arquivos da Prefeitura Municipal, sendo que o inicio da 
construção deverá ocorrer em um prazo máximo de dois anos (02) da promulgação da presente lei. 

 
Art. 5º . Será de responsabilidade total do CESSIONÁRIO a manutenção e 

conservação do imóvel cedido, preservando as condições de higiene e limpeza, podendo executar às 
suas expensas, com previa autorização do CEDENTE, melhorias, livre de indenizações de qualquer 
espécie por parte do CEDENTE, bem como as despesas de manutenção de água, esgoto, energia, 
internet e todas as demais que incidam sobre o imóvel, ou seja, decorrentes de sua utilização, 
respondendo pelos prejuízos eventualmente causados a outrem ou mesmo em acidentes que 
possam ocorrer na utilização destes. 

 
Art. 6º . O bem imóvel ora cedido à supracitada empresa destina-se única e 

exclusivamente à instalação de um Secador com Armazém para secagem de 
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grãos, ficando expressamente proibida a alteração da atividade, bem como a transmissão onerosa ou 
não a outrem, até sua definitiva transferência. 

 
Art. 7º . A falta de cumprimento do disposto nesta lei, a modificação da finalidade, 

farão o imóvel, com todas as benfeitorias e instalações nele introduzidas reverter automaticamente e 
de pleno direito à posse do Município, as quais, como parte integrante daquele, não dará direito a 
nenhuma indenização ou compensação. 

 
Art. 8º . Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar, quando julgar 

necessário, as obras e instalações da comodatária. 
  
Art. 9º . As obrigações e responsabilidades atribuídas a comodante e ao 

comodatário constarão do contrato firmado entre ambos. 
  
Art. 10 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito, aos 28 de Dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE HÉLIO RIBEIRO DA SILVA 

Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


