
DECRETO No 1.721, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007

Aprova  a  regularização  do  loteamento  urbano  
denominado “Loteamento Urbano da Quadra 148”.

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito  Municipal  do Lucas do Rio  Verde,  Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial no art. 54, IV, da Lei Orgânica e a 
Lei Complementar Municipal nº 56/2007:

DECRETA:

Art.  1o   Fica  aprovado  a  regularização  do  loteamento  urbano  denominado 
“Loteamento  Urbano  da  Quadra  148”,  de  propriedade  do  Município  de  Lucas  do  Rio 
Verde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 24.772.246/0001-
40, com sede administrativa na Avenida Pará, 109-E, bairro Cidade Nova, neste município, 
loteamento  este  localizado  no  imóvel  registrado  sob  matricula  nº  9.637 do Cartório  do 
Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, com área total de 89.587,06 m² (oitenta e nove 
mil, quinhentos e oitenta e sete metros e seis centímetros quadrados), assim distribuídos:

a)  Área dos Lotes 47.171,41m² 52,65%
b)  Área Verde 17.425,50m² 19,45%
c)  Área de Arruamento 24.990,15m² 27,90%
d) Total da Área Loteada 150.000,00m² 100,00%

Art. 2o  São os seguintes limites e confrontações e descrição do perímetro da área 
loteada:

I- Limites e Confrontações:
Norte: Chácaras N° 47/48, 49, 50, 51-B, 51-C, 52, 53-B e Avenida Sergipe
Leste: Avenida Goiás
Sul: Avenida Dr. Mauricio Cardoso
Oeste: Lotes 41/42/43-A do Setor 13 (Divisa do Perímetro Urbano)

II- Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição no vértice P-01A, situado na 
esquina da Avenida Sergipe com a Avenida Goiás, deste segue confrontando 
com a Avenida Goiás, com ângulo interno de 89°56’34” e por uma distância de 
97,49  m,  até  o  vértice  P-02,  situado  na  esquina  da  Avenida  Goiás  com a 
Avenida Dr. Mauricio Cardoso, deste, segue confrontando com a Avenida Dr. 
Mauricio Cardoso, com ângulo interno de 90°09’25” e por uma distância de 
887,55 m, até o vértice M-455,  situado no limite  da Avenida Dr.  Mauricio 
Cardoso com os Lotes 41/42/43-A do Setor 13 (Divisa do Perímetro Urbano) e 
por esta divisa segue com ângulo interno de 115°43’44” e por uma distância de 
110,02 m, até o vértice P-001, situado na divisa do perímetro urbano com a 
Chácara n° 47/48, deste, segue confrontando com a Chácara  47/48, com um 
ângulo interno de 64°10’17” e por uma distância de 96,27 m, até o vértice V-
01, situado no limite da Chácara n° 47/48 com a Chácara  n° 49, deste, segue 
confrontando com a Chácara n° 49, com um ângulo interno de 180°00’00” e 
por  uma  distância  de  105,00  m,  até  o  vértice  V-02,  situado  no  limite  da 



Chácara n° 49 com a Chácara n° 50, deste, segue confrontando com a Chácara 
n° 50 com um ângulo de 180°00’00” e por uma distância de 105,00 m, até o 
vértice V-03, situado no limite da Chácara n° 50 com a Chácara n° 51-B, deste, 
segue  confrontando  com  a  Chácara  n°  51-B,  com  um  ângulo  interno  de 
180°00’00”e por uma distância  de 15,00 m, até  o vértice  V-04,  situado no 
limite da Chácara n° 51-B com a Chácara n° 51-C, deste, segue confrontando 
com Chácara  n°  51-C,  com  um  ângulo  interno  de  180°00’00”  e  por  uma 
distância de 90,00 m, até o vértice V-05, situado no limite da Chácara n° 51-C, 
com a Chácara n° 52, deste, segue confrontando com a Chácara n° 52, com 
ângulo interno de 180°00’00” e por uma distância de 105,00 m, até o vértice V-
06, situado no limite da Chácara n° 53-B, deste,  segue confrontando com a 
Chácara n° 53-B, com um ângulo interno de 180°00’00” e por uma distância de 
105,00 m, até o vértice V-07, situado no limite  da Chácara n° 53-B com o 
limite da Avenida Sergipe, deste, segue confrontando com a Avenida Sergipe 
com ângulo interno de 180°00’00” e por uma distância de 314,31 m, até o 
vértice P-01-A, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Art. 3o  Este Decreto entrará  em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 12 de dezembro de 2007.
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