
 

DECRETO N. 2598, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 

Aprova o loteamento urbano denominado 

“Loteamento Urbano Jardim Europa II”. 

 

 

MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito Municipal em exercício 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 e suas alterações, 
 

 

DECRETA: 

 Art. 1o Fica aprovado o loteamento urbano denominado “Loteamento Urbano 

Jardim Europa II”, localizado na chácara 52, setor 03, Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, de propriedade do senhor Marcos Calza, brasileiro, solteiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n.º 6.426.469-9-SSP-PR, CPF n.º 809.093.299-15, e Juliana 

Krug,  brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º  6.692.053-4-SSP-PR, 

CPF n.º 014.592.739-31, ambos residentes e domiciliados na Avenida Natalino João 

Brescansin n.º 1883, Centro Sorriso-MT, imóvel registrado sob matrícula n.º 4.190 do 

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

43.575,00m²(quarenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco metros quadrados),  assim 

distribuídos: 
 

a) Área dos Lotes                        25.015,50m²                   57,41% 

b) Área Institucional             2.212,20m²                    5,08%  

c) Área Verde               4.360,00m²         10,00% 

d) Área de Arruamento          11.987,30m²                    27,51% 

e) Total da Área Loteada         43.575,00m²       100,000% 
 

 Art. 2o Descrição da área a ser loteada: Inicia-se a descrição deste perímetro no limite do 

Lote 51A do Setor 03 com a rua Renascença, deste segue á direita confrontando com a Rua 

Renascença com um ângulo interno de  90º00’00’’ e por uma distância de 105,00 metros  até o 

limite do lote 03 do Setor 03; deste, segue á direita confrontando com o a Rua Itanhangá e Rua  

Renascença, com um ângulo interno de 90º00’00’’ e por uma distância de 415,00 metros, sendo 

10,00 metros com a  Rua  Renascença e 405,00 metros com a Rua Itanhangá, até o limite com o 

Lote 01 da Quadra 178 do loteamento Urbano da Quadra 148; deste, segue á direita  confrontando 

com o Loteamento Urbano Quadra 148 com ângulo interno 90º00’00’’ por uma distância de 105,00 

metros sendo 25,00 metros com o lote 01 da Quadra 178,25,00 metros com o Lote 16 da Quadra 

178,15,00 metros com a rua  Ipiranga do Norte, 25,00 metros com o 01 da Quadra 179 e 

15,00metros com o  lote 16 da quadra 179, até chegar no Limite do Lote 51C do Setor 03; deste 

segue á  direita confrontando com os Lotes 51C, 51B , 51A do Setor 03 com ângulo Interno de 

90º00’00’’ e por uma distância de 415,00 metros, sendo 40,00 metros com o lote 51C do setor 03, 

75,00 metros com o Lote 51B do Setor 03 e 300,00 metros com o lote 51A do Setor 03, até chegar 

no limite da Rua Renascença fechando assim a 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 

Rômulo C. de Lima Matos 

Arquiteto e Urbanista 

CAU:A49784-3 

Edlaine Daniela D. Siriani 

Engenheira Civil 

CREA 260341716-9 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 



ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2.598, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

TERMO DE COMPROMISSO  

 

Aos dezenove dias do mês 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 Marcos Calza, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 

6.426.469-9-SSP-PR, CPF n.º 809.093.299-15 e a Juliana Krug, brasileira, solteira, 

portadora da Cédula de Identidade RG n. 6.692.053-4-SSP-PR, CPF n.º 014.592.739-31, 

ambos residentes e domiciliados na Avenida Natalino João Brescansin n.º 1883, Centro 

Sorriso-MT, firmaram o seguinte ajuste: 
 

Os  Loteadores acima identificados são proprietários de um imóvel denominado localizado 

no chácara 52, setor 03, Município de Lucas do Rio Verde/MT, imóvel matriculado sob o 

nº 4.190 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 43.575,00m² (quarenta  e 

três  mil, quinhentos e setenta e cinco metros quadrados), que recebeu a denominação de 

“Loteamento Urbano Jardim Europa II”. Por este TERMO o Loteador compromete-se, 

de acordo com os dispositivos da Lei Municipal Complementar nº 56/2007 e suas 

respectivas alterações 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: Os Loteadores compromete-se a transferir para o patrimônio 

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

área verde e área institucional, num total de 6.572,20m²(seis mil, quinhentos e setenta e 

dois metros quadrados e dois mil centímetros quadrados), bem como as áreas destinadas ao 

sistema viário do Loteamento, num total de  11.987,30m²(onze mil, novecentos e oitenta e 

sete metros quadrados e três  mil centímetros quadrados), e isso tão logo esteja ele 

devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis competente. 
 

Cláusula Segunda: Os Loteadores comprometem-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-estrutura: 

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, os Loteadores caucionarão à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 

Verde os seguintes imóveis: quadra 09, lotes 10 e 11; quadra 11, lotes 01, 02 e 03; quadra 

12, lotes 01, 02 e  03,  quadra 13, lotes 01, 02 e  03 e quadra 14, lotes 01, 02 e  03, ,todos 

do Loteamento Urbano Jardim Europa II, 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: Os Loteadores comprometem-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 

Rômulo Cesar de L. Matos 

Arquiteto e Urbanista 

CAU:A49784-3 

Edlaine Daniela D. Siriani 

Engenheira Civil 

CREA 260341716-9 

   

   

  Marcos Calza    Juliana Kruge 

       Proprietário                                             Proprietária 

Loteamento Urbano Jardim Europa II  

Loteadores 

 

Testemunhas: 

1. ______________________________  2.____________________________ 

RG:_____________________________  RG: _________________________ 

CPF: ____________________________  CPF: ________________________ 

 

 


