
LEI: 428/2010 

DATA:17 de Dezembro de 2010 
SÚMULA: Autoriza o poder executivo a 

receber em doação os bens 
pertencentes a ADERCC - Associação 

de Desenvolvimento Comunitário de 
Santa Carmem, e dá outras 

previdência. 
 

 
 

ALESSANDRO NICOLI, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 7º, inciso III da Lei 

Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele 
sanciona a seguinte lei: 

 
 

Art. 1° Fica autorizado o Poder 
Executivo a receber em doação não onerosa os bens móveis e 

imóveis pertencentes a ADERCC - Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Santa Carmem. 

 
Parágrafo Único. Os bens estão 

devidamente descritos e individualizados no anexo I, que passa a ser 
parte integrante desta Lei. 

 
Art. 2°. Fica determinado ao setor de 

patrimônio que promova sobre estes bens, no prazo de 60 dias, a 

avaliação, identificação e plaqueamento (quando se tratar de bens 
passíveis de tal determinação) e sua incorporação ao patrimônio do 

Município. 
 

Art. 3°. As despesas correntes da 
transferência dos bens ora recebidos, correrão por conta de dotação 

orçamentária própria do presente exercício e do seguinte, caso 
necessário. 

 
Art. 4º. Fica revogada a Lei Municipal 

044/1995 de 08 de março de 1.995, devendo ser reintegrado ao 
patrimônio municipal.  

 



Art. 5° - Esta lei entrara em vigor na 

data de sua publicação. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE  

SANTA CARMEM,  17 DE DEZEMBRO 2010 

 

 

ALESSANDRO NICOLI 
                   Prefeito Municipal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



ANEXO I 
 01 barracão grande 

 01 secador de grãos  fora de uso 

 01 barracão pequeno com uma máquina beneficiadora de arroz 

 02 balanças de cento e cinqüenta quilos 

 01 dalha elevadora de cereais 

 01 casa pequena para depósito  

 01 casa com 02 cômodos 

 01 grade aradora  de 10 ( dez ) discos 

 01 grade niveladora de 30 (trinta ) discos 

 01 mesa 

 01 cadeira 

 01 arquivo 

 01 computador 

 01 balança de pesar caminhões 

 01 plantadeira sem condições de uso 

 01 semeadeira  sem condições de uso 

 01 arado tombador 

 01 medidor de umidade de cereais sem funcionamento 

 01 bomba submersa 

 01 imóvel rural denominado  chácara nº166 (cento e sessenta  e seis) com 38 (trinta e 

oito )hectares  descrita no livro 396, folhas 049/051 do cartório do sexto ofício em 

Cuiabá 

 11 lotes sendo números de 01 ao 09 e 23,24 da quadra 46 C (46-C) conforme 

escritura 245 folhas 51 a 54 do Cartório sexto ofício de Cuiabá/MT 

 



 


