
DECRETO Nº 2842, DE 12 DE MARÇO DE 2015. 

"Dispõe sobre a concessão de uso, a 

Título Precário, de Vias Públicas para o 

fechamento do Loteamento Reserva da 

Mata, e dá outras providências".  
 

  OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito de Lucas do Rio Verde, Estado 

de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e  

 

  CONSIDERANDO o pedido formulado pela Associação Residencial 

Reserva da Mata, representando os moradores / proprietários do loteamento, pleiteando 

concessão do uso de áreas públicas para fins de fechamento do “Loteamento Reserva da 

Mata” com a delimitação por muros, grades e edificações de guaritas;  

 

  CONSIDERANDO que o pedido de fechamento de loteamento, em tese, 

é permitido desde que solicitado pela maioria dos moradores e representados por 

associação regularmente constituída, uma vez de o dito fechamento se caracteriza 

apenas por controle de entrada de pessoas e veículos;  

 

  CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos termos dos Artigos 

30, VIII e 182, confere aos Municípios a competência para disciplinar sobre a ocupação 

e parcelamento do solo urbano, conferindo adequado fundamento e eficácia ao Decreto 

Municipal nº 2682/2014 que aprovou o Loteamento Reserva da Mata, e a Lei Municipal 

Complementar n. 108, de 29 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a implantação no 

Município de Lucas do Rio Verde de loteamento fechado para fins residenciais;  

 

  CONSIDERANDO ainda, que o Artigo 90, da Lei Orgânica do 

Município, estabelece que o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito 

mediante concessão, permissão ou autorização conforme o caso e quando houver 

interesse público devidamente justificado;   

 

  CONSIDERANDO que a presença do interesse público, na adoção de 

controle de acesso de pessoas e veículos, reside na conferência de nítida segurança aos 

moradores locais não causando qualquer estorvo à vida normal da cidade, além do que 

os logradouros e praças públicas não sofrerão descaracterização e continuarão sendo de 

uso comum do povo;  

  

  CONSIDERANDO que a requerente ficará responsável pelos serviços de 

manutenção, conservação, segurança, inclusive recolhimento de lixo e limpeza do 

Loteamento Reserva da Mata, DECRETA:  

 

  Art. 1º Fica concedida concessão de uso, a título precário, para fins de 

fechamento do loteamento denominado “LOTEAMENTO RESERVA DA MATA”, 



localizado no Município de Lucas do Rio Verde/MT, à ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 

RESERVA DA MATA, a qual passará a ter a referida concessão, conforme anexo único 

deste Decreto.  

  Parágrafo único. A concessão de uso tem por finalidade viabilizar a 

cooperação para que o concessionário possa construir muros, grades e guaritas sobre as 

vias públicas para o fechamento do “Loteamento Reserva da Mata”, sendo que tais 

benfeitorias se reverterão ao Patrimônio Público Municipal, independentemente de 

indenização.   

 

  Art. 2º Da concessão de uso da área constante no artigo anterior, fica a 

concessionária obrigada a:  

  a) Não alterar o objetivo da presente concessão, ou seja, que o uso de 

vias públicas ora concedida seja utilizada única e exclusivamente para fins de 

fechamento do “Loteamento Reserva da Mata” com a delimitação por muros, grades e 

edificação de guaritas;  

  b) Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza das vias e 

passeios do loteamento, pela jardinagem e arvorismo, pela segurança, pelo recolhimento 

de lixo e demais manutenções como da rede de iluminação pública, da rede de 

drenagem pluvial, da rede de esgoto, da rede de água, e realização de demais 

benfeitorias de uso comum dos moradores da associação;   

  c) Construir os muros, grades e guaritas em conformidade com o projeto 

de engenharia previamente aprovado pela municipalidade, dando amplo e total acesso à 

fiscalização por parte da concessionária, quando este entender conveniente;  

 

  Art. 3º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser realizada, mesmo com 

a anuência da concessionária, dentro da área constante deste Decreto, reverterá ao 

Patrimônio Público Municipal, independentemente de indenização.  

 

  Art. 4º A presente concessão de uso, a título precário, será por tempo 

indeterminado e poderá ser revogada a qualquer momento, a critério exclusivo da 

Administração Municipal, sem que caiba à concessionária qualquer tipo de indenização.

           

  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-

se as disposições em contrário.  

Lucas do Rio Verde, dia 12 de março de 2015. 

 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 
Publique-se. 

 

Lauro Miranda Filho 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras 

 



 

ANEXO ÚNICO DECRETO 2842/2015 

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE VIAS PÚBLICAS 

Termo de concessão de uso de vias públicas para 

fechamento do loteamento reserva da mata 

aprovado pelo decreto municipal nº 2682/2014, 

que celebram o município de lucas do rio verde e 

a Associação Residencial Reserva da Mata. 

  Por este instrumento particular de concessão de uso de vias públicas para 

fins de fechamento do loteamento Reserva da Mata, que entre si fazem, de um lado o 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América 

do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, na cidade de Lucas do Rio Verde, neste ato representado 

pelo seu Vice-Prefeito Municipal em exercício do Cargo de Prefeito Municipal, 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, de agora em diante simplesmente denominado de 

CONCEDENTE, e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DA 

MATA, neste ato representado por seu representante FLORI LUIZ BINOTTI, brasileiro, 

casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador do CPF nº383827090-

87, RG 7024343373 – SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade de Lucas do Rio 

Verde-MT, na Av. Mato Grosso, nº 1427/E, Apt. nº 02, Bairro Cidade Nova, de agora em 

diante simplesmente denominada de CONCESSIONÁRIA, tem certo e ajustado, o que se 

segue: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E OBJETIVO 

1.1 OBJETO: O objeto do presente termo é a cessão de uso pelo CONCEDENTE em 

favor do CONCESSIONÁRIO, a título gratuito, das vias públicas do “Loteamento Reserva 

da Mata” nos termos do projeto aprovado, anexo a este.  

1.2 OBJETIVO: O CONCEDENTE possui domínio das ruas do loteamento Reserva da 

Mata, o qual foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 2682/2014, desta forma a presente 

cessão de uso tem por finalidade viabilizar a cooperação para que o CONCESSIONÁRIO 

possa construir muros, grades e guaritas sobre as vias públicas para o fechamento do 

“Loteamento Reserva da Mata”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

2.1 PRAZO: O prazo da presente cessão de uso é por tempo indeterminado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 

3.1 DO CONCESSIONÁRIO: O CONCESSIONÁRIO, sob pena de resolução imediata 

do presente contrato de concessão, compromete-se a cumprir as seguintes condições 

resolutórias: 

I - que a cessão de vias públicas ora concedida seja utilizada única e exclusivamente para os 

fins a que se propõe, ou seja, para fins de fechamento do “Loteamento Reserva da Mata” 

com a delimitação por muros, grades e edificação de guaritas. 

II - que tal fechamento seja construído em conformidade com o projeto de engenharia 

anexo a este, dando amplo e total acesso à fiscalização por parte do CONCEDENTE, 



quando este entender conveniente. 

III - responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza das vias e passeios do 

loteamento, pela jardinagem e arvorismo, pela segurança, pelo recolhimento de lixo e 

demais manutenções como da rede de iluminação pública, da rede de drenagem pluvial, 

da rede de esgoto, da rede de água, e realização de demais benfeitorias de uso comum 

dos moradores da associação; 
 

3.2  DO CEDENTE: O CONCEDENTE, sob pena de resolução imediata do presente 

Termo de cessão, compromete-se a cumprir as seguintes condições resolutórias: 

I – conceder o uso das vias públicas para fechamento do “Loteamento Reserva da Mata”. 

II – fiscalizar a construção  dos muros, grades e guaritas, conforme projeto anexo, do 

loteamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 2682/2014. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS ENCARGOS 

4.1 DOS ENCARGOS: A partir da vigência do presente Termo de Concessão de Uso, o 

CONCESSIONÁRIO responderá única e exclusivamente por todos os encargos 

administrativos, trabalhistas e judiciais que acaso venham a ocorrer em razão do objetivo do 

presente termo. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES 

5.1 DOS TERMOS ADITIVOS: O presente instrumento poderá ser alterado e/ou 

prorrogado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO 

6.1 DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, para dirimir 

dúvidas oriundas deste contrato. 

E assim, certo e ajustados, firmam as partes este contrato, em três vias de igual forma e 

teor, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram e presenciaram, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Lucas do Rio Verde MT, 12 de março de 2015. 

 

 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Otaviano Olavo Pivetta 

Prefeito Municipal 

 

 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DA MATA 

Flori Luiz Binotti 

Representante 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1) Nome: _______________________   Nome: ________________________ 

 

 CPF: ________________________  CPF:__________________________ 


