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 LEI MUNICIPAL Nº. 1341/2021

“Autoriza o Poder Executivo a efetuar Cessão de Área Urbana Pública de Propriedade deste Município, por prazo
determinado, à Igreja Batista Nacional e dá outras providências.”

CÉSAR AUGUSTO PÉRIGO, Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes - MT, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Municipalidade autorizada a promover Cessão de Uso de Área Pública, objeto da Matrícula 7056,
Livro 2-AK, fls. 01, da Serventia de Nova Monte Verde/MT, pertencente ao Município de Nova Bandeirantes/MT,
com condições estabelecidas em termo de cessão de uso, que fica fazendo parte integrante desta lei.

Parágrafo único.  A permissão/cessão de uso, será parcial do imóvel sob matrícula 7056, localizado na Rua
Florentino de Mello, recaindo sob a parcela com dimensões: M1 ao M2 confrontando com a Rua João Florentino de
Mello uma distância de 20 metros, do M2 ao M3 confrontando com o lote AP 02/03 uma distância de 40 metros, M3
ao M4 confrontando com o lote AP 02/03 uma distância de 20 metros, do M4 ao M1, confrontando com o lote AP
02/03, uma distância de 40 metros. O M1 está localizado a uma distância de 77,5 metros da Rua São Paulo.

Art. 2º - Fica convencionado que no perímetro interno dos marcos M1, M2, M3, M4, a Cessão de Uso será apenas
para estacionamento, não podendo promover edificações.

Art. 3º - A cessionária compromete-se em fazer o uso adequado do bem para atividades Religiosas, sendo que em
caso de desvio de finalidade, ou repasse para terceiros, independente de notificação o bem retorna imediatamente
ao domínio do Município de Nova Bandeirantes/MT.

Art. 4º - A Concessão de Permissão/Cessão de uso será pelo período de 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado a
critério da Administração Municipal.

Art. 5º - Ocorrendo o término do prazo de cessão, as benfeitorias, seja ela existente no ato da Cessão ou edificadas
no transcorrer do período da Cessão, serão incorporadas ao patrimônio Municipal, não sendo devida pelo CEDENTE
qualquer indenização pelas benfeitorias eventualmente edificadas pelo CESSIONÁRIO.

Art. 6º  - O Termo de Cessão de Uso deverá ter como Cessionária a IGREJA BATISTA NACIONAL, inscrita sob
CNPJ/MF: nº 13.636.859/0001-33

Art. 7º - O Termo de Cessão de Uso reger-se-á por suas cláusulas e preceitos de Direito Público, conforme disposto
no art. 54 c/c o art. 116 de Lei Federal n°. 8.666/93, e pelas disposições contidas no Decreto Estadual 4.568, de 02 de
julho de 2002, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direitos
privado.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Bandeirantes-MT, 14 de dezembro de 2021.

CESAR AUGUSTO PERIGO

Prefeito Municipal


