
DECRETO Nº 2.304, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

Afeta para classe dos bens de uso comum do povo o  
lote  05,  da quadra 14,  que compõe o traçado da  
Avenida Mato Grosso e dá outras providências.

MARINO JOSE FRANZ, prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 54, IV e art. 59, inciso I, alínea 
“K”, da Lei Orgânica;

Considerando o disposto na Lei nº 636, de março de 1999, que dispõe sobre aquisição 
de área para prolongamento da Avenida Mato Grosso ate a Avenida Amazonas;

Considerando a necessidade de regularizarmos os imóveis que compõe o traçado da 
Avenida  Mato  Grosso,  haja  vista  tratar-se  de  via  coletora  e  que  faz  parte  integrante  do 
Sistema Viário do Município (Lei Complementar Municipal nº 55/2007 que compõe o Plano 
Diretor do Município);

Considerando  especificamente  que  o  lote  urbano nº  05,  da  quadra  14,  situado  no 
Loteamento  Cidade Velha,  Lucas  do  Rio  Verde-MT, matrícula  nº  11.301 do Cartório  de 
Registro de Imóveis de Sorriso-MT, compõe o traçado da Avenida Mato Grosso; 

DECRETA:

Art. 1º  Fica afetado para a classe dos bens de uso comum do povo como parte da 
Avenida  Mato  Grosso,  o  imóvel  denominado  lote  urbano  nº  05,  da  quadra  14,  do 
Loteamento  Cidade  Velha,  com  área  de  1.615,90m²(um  mil  seiscentos  e  quinze  metros 
quadrados e nove mil centímetros quadrados), matriculado sob o nº 11.301 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sorriso-MT, conforme mapa em anexo, traçado este que já integra o 
Sistema Viário vigente, Lei Complementar nº 55/2007.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 17 de janeiro 2012.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Vera Lucia Miquelin
Secretária de Planejamento e Coordenação
Registre-se Publique-se


