
 DE LEI N. 2.467, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015 
Poder Legislativo 

 

Dispõe sobre o desmembramento do solo urbano 
de Lucas do Rio Verde e dá outras providências. 
 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Considera-se desmembramento a subdivisão de lotes. 

 

Art. 2º Somente será admitido o desmembramento dos lotes daqueles que foram parcelados 

e comercializados antes da aprovação do Plano Diretor do Município. 

 

Art. 3º Determina-se que o desmembramento seja efetuado mediante apresentação do 

contrato de compra e venda, com firma reconhecida, ou apresentação de pedido de 

desmembramento, com data anterior de aprovação do Plano Diretor do Município, para possibilitar 

que os mesmos se tornem independentes e adquiram documentação própria. 

 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal, após a análise da documentação encaminhada pelo 

interessado, emitirá parecer técnico referente às exigências que deverão ser respeitadas pelos seus 

proprietários. 

 

Art. 5º As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. Se neste 

prazo o interessado não protocolar o pedido de aprovação final do desmembramento, as mesmas 

perderam a sua validade. 

 

Art. 6º Não caberá ao Poder Executivo Municipal qualquer responsabilidade pela diferença 

de medidas nos lotes que o interessado venha a encontrar, em relação às medidas constantes dos 

projetos aprovados. 

 

Art. 7º No caso de desmembramento em que o lote resultante dependa de posterior 

unificação a outro lote, o interessado deverá apresentar ambos os projetos, anexando para tal, toda a 

documentação exigida para todos os lotes envolvidos no processo. 

 

Art. 8º Aprovado o desmembramento, o interessado deverá submetê-lo ao registro de 

imóveis no prazo determinado pelo órgão competente, acompanhado dos documentos exigidos. 

 

Art. 9º Transcorrido o prazo e a conclusão do processo, emitir-se a o carnê de IPTU para 

ambos os proprietários. 

 

Art. 10. Fica sob responsabilidade do Executivo Municipal a ampla divulgação da presente 

lei, em todos os meios de comunicação, para que atinja o maior número de interessados. 

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de setembro de 2015. 
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