
DECRETO N. 2.596, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

 

Aprova o loteamento urbano denominado 

“Loteamento Urbano Vida Nova I”. 

 

 

MIGUEL VAZ RIBEIRO,  Prefeito em Exercício do Município de 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 o loteamento urbano denominado “Loteamento Urbano 

Vida Nova I”, localizado no Lote 39-J, Quadra 999, Setor 35, Avenida das Nações, 

Município de Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade do senhor Paulo Vicente Venturini, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 1013155302 SSP/RS e CPF nº 

CPF 374.539.120-91, residente e domiciliado na rua Getulio Vargas, n. 409-E, Centro, 

Município de Lucas do Rio Verde-MT, no imóvel registrado sob matrícula n. 28.036 do 

Cartório do Cartório do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, com área total de 

710.694,67m²(setecentos e dez mil, seiscentos e noventa e quatro metros quadrados e seis 

mil e setecentos centímetros quadrados),  assim distribuídos: 
 

a) Área dos Lotes           368.946,72m²                51,91% 

b) Área Institucional             35.980,07m²                 5,06%  

c) Área Verde               76.362,66m²      10,75% 

d) Área de Arruamento           229.405,22m²                32,28% 

e) Total da Área Loteada          710.694,67m²     100,00% 
 

 

 

Art. 2o A descrição do perímetro da área loteada é a seguinte: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice P-01 de coordenadas N 244.525,892m e E 152.613,634m, localizado no limite 

do Lote 39 e 40 – Fazendo Vigolo com a Avenida das Nações, deste, segue confrontando com a 

Avenida das Nações, com azimute de 134°46’15” e distância de 20,17m, até o vértice P-11 de 

coordenadas N 244.511,692m e E 152.627,948m, deste, segue confrontado com o Lote 39K, com 

os seguintes azimutes e distâncias: 224°46’15” e 355,00m, até o vértice P-12 de coordenadas N 

244.259,667 e E 152.377,931m; 134°46’15” e 74,26m, até o vértice P-13 de coordenadas N 

244.207,368m e E 152.430,650m; 44°46’15” e 154,00m, até o vértice P-14 de coordenadas N 

244.316,697m e E 152.539,109m; 134°46’15” e 367,24m, até o vértice P-15 de coordenadas N 

244.058,059m e E 152.799,823m, deste, segue confrontando com o Lote 39G, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 224°46’15” e 54,00m, até o vértice P-06 de coordenadas N 244.019,723m e 

E 152.761,792m; 314°46’15” e 215,00m, até o vértice P-05 de coordenadas N 244.171,142m e E 

152.609,157m; 224°46’15” e 599,16m, até o vértice P-04 de coordenadas N 243.745,780m e E 

152.187,183m, deste, segue confrontando com o Lote 38-A, com azimute de 262°29’19” e 

distância de 675,38m, até o vértice P-08 de coordenadas N 243.657,492m e E 151.517,595m, 

deste, segue confrontando com o Lote 39I, com os seguintes azimutes e distâncias: 344°09’47” e 

324,52m, até o vértice P-09 de coordenadas N 243.969,696m e E 151.429,034m; 292°07’18” e 

413,60m, até o vértice P-10 de coordenadas N 244.125,446m e E 151.045,885m, deste, segue 

confrontando com o Lote 39 e 40 – Fazenda Vigolo, com azimute de 75°40’17” e distância de 

1.618,08m, até o vértice P-01 de coordenadas N 244.525,892m e E 152.613,634m, vértice inicial 

da descrição deste perímetro.  



 

Art. 3o Faz parte integrante deste decreto o Anexo Único. 

  

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde, 19 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 MIGUEL VAZ RIBEIRO  

Prefeito Municipal em 

Exercício 

 

   

Alan Togni 

Sec. Mun. Interino  de 

Infraestrutura e Obras 

Tomaz Leporaci do Couto 

CAU:A45734-5 

Edlaine Daniela D. Siriani 

Engenheira Civil 

CREA 260341716-9 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 



ANEXO ÚNICO DO DECRETO N. 2.596, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

TERMO DE COMPROMISSO  

 

Aos dezenove de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso, na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de 

Mato Grosso, na presença do Prefeito Municipal  em Exercício Miguel Vaz Ribeiro e o 

Senhor Paulo Vicente Venturini, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 

n. 1013155302 SSP/RS e CPF nº CPF 374.539.120-91, residente e domiciliado na rua 

Getulio Vargas, n. 409-E, Centro, Município de Lucas do Rio Verde, firmaram o seguinte 

ajuste: 
 

O Loteador acima identificado é proprietário de um imóvel denominado Lote 39-J, Quadra 

999, Setor 35, Avenida das Nações, Município de Lucas do Rio Verde/MT, imóvel 

matriculado sob o nº 28.036 do CRI de Lucas do Rio Verde, tendo solicitado à Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde, a aprovação de um Loteamento, com área total de 

710.694,67m²(setecentos e dez mil, seiscentos e noventa e quatro metros quadrados e seis 

mil e setecentos centímetros quadrados), que recebeu a denominação de “Loteamento 

Urbano  Vida Nova I”. Por este TERMO o Loteador compromete-se, de acordo com os 

dispositivos da Lei Municipal Complementar nº 56/2007 e Lei Federal nº 6.766 de 19 de 

dezembro de 1.979, a dar fiel cumprimento às seguintes obrigações estabelecidas nas 

cláusulas a saber: 
 

Cláusula Primeira: O Loteador compromete-se a transferir para o patrimônio municipal, 

sem qualquer ônus para os cofres públicos, as áreas indicadas no projeto como área verde  

num total de 76.362,66m²(setenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois metros quadrados e 

seis mil e seiscentos centímetros quadrados) e área institucional, num total de  

35.980,07m²(trinta e cinco mil, novecentos e oitenta metros quadrados e setecentos 

centímetros quadrados), bem como as as áreas destinadas ao sistema viário do Loteamento, 

num total de 229.405,22m²(duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinco metros 

quadrados e dois mil e duzentos centímetros quadrados), e isso tão logo esteja ele 

devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis competente. 

 

Cláusula Segunda: O Loteador compromete-se a executar, às próprias custas, dentro do 

prazo de dois (02) anos, a contar da aprovação do Loteamento, tudo de acordo com os 

projetos apresentados perante a Prefeitura Municipal, em estrita conformidade com o 

“cronograma físico financeiro em anexo”, as seguintes obras de infra-estruturas: 

2.1. Abertura de vias de circulação, com quadras e lotes devidamente demarcados; 

2.2. Execução de Terraplanagem;  

2.3. Implantação de galerias e obras complementares para escoamento de águas pluviais; 

2.4. Implantação de rede de esgotamento sanitário; 

2.5. Implantação de rede de abastecimento de água potável; 

2.6. Implantação de rede de abastecimento de energia elétrica e rede de iluminação 

pública; 

2.7. Execução de pavimentação asfáltica, meio-fio com sarjetas; 

2.8. Execução da arborização das vias públicas e do projeto paisagístico; 

2.9. Implantação das placas de nomenclatura das vias públicas. 

 



 

Cláusula Terceira: Para garantia da execução das obras de infra-estrutura de que trata a 

cláusula segunda retro, a Loteadora caucionará à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 

Verde, os imóveis denominados: quadra 87,  sendo do lote 01 ao lote 28;  quadra 88, sendo 

do lote 01 ao lote 50;  quadra 100, sendo do lote 01 ao lote 32; quadra 85, sendo do lote 01 

ao lote 09; quadra 99, sendo do lote 01 ao lote 15; quadra 77, sendo do lote 01 ao lote 22; 

quadra 78, sendo do lote 01 ao lote 32; quadra 98, lote 01; quadra 108, sendo do lote 13 ao 

21; quadra 111, sendo do lote 23 ao lote 29, todos do Loteamento Urbano Vida Nova I, 

Lucas do Rio Verde os quais será objeto de escritura pública de caução mediante garantia 

hipotecária, lavrada no prazo de 30(trinta) dias após o registro do loteamento. 

 

Cláusula Quarta: O Loteador compromete-se, cível e criminalmente, a registrar o 

referido loteamento e a abrir as matrículas dos respectivos lotes  no cartório competente,. 

 

Estando assim justos e contratados, assinam o presente Termo ma presença de duas 

testemunhas, maiores, capazes, aqui domiciliadas e residentes. 

Lucas do Rio Verde,  19 de dezembro de 2013. 

 

 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

 Miguel Vaz Ribeiro 

Prefeito Municipal em 

Exercício   

 

  

 

 

 

   
Alan Togni 

Sec. Mun. Interino de 

Infraestrutura e Obras 

Tomaz Leporaci do Couto 

CAU:A45734-5 

Edlaine Daniela D. Siriani 

Engenheira Civil 

CREA 260341716-9 

   

 

 
             Paulo Vicente Venturini                       Lucinda Vigolo Venturini 

Loteador                                           Esposa 

 

 

 

     

Testemunhas: 

1. ______________________________  2.____________________________ 

RG:_____________________________  RG: _________________________ 

CPF: ____________________________  CPF: ________________________ 
 

 

 


