
LEI MUNICIPAL N° 601/ 2015 

Data: 24 de Setembro de 2015. 

Sumula: Define os limites da zona de expansão 
urbana da cidade de Santa Carmem, e dá outras 
providencias. 

Alessandro Nicolli, Prefeito Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei: 

Art. 1. O perímetro de Expansão Urbano de Santa Carmem fica delimitado num 
raio de 10.000 metros (dez mil metros) partindo do centro da praça municipal 
Emilio Malinski, com as coordenadas geográficas de Latitude 12° 58’ – S e 
Longitude 55° 16’ – W.  

Parágrafo único – O perímetro citado no caput fica limitado às divisas 
geográficas com os municípios circunvizinhos. 

Art. 2. Caberão aos proprietários interessados na inclusão de seus respectivos 
imóveis dentro dos benefícios desta Lei, os ônus com a averbação junto ao 
registro de imóveis competente, bem como as despesas decorrentes das 
exigências e requisitos desta Lei. 

Art. 3º - São requisitos fundamentais para a inclusão no perímetro urbano: 

I. Laudo técnico fornecido por Engenheiro Florestal constatando os 
seguintes dados: 

a) Nome e qualificação do proprietário; 

b) Nome do imóvel e sua descrição; 

c) A competente anotação de responsabilidade técnica – ART – do 
CREA devidamente recolhida; 

d) Croqui de localização do imóvel com coordenadas geográficas 
certificando sua adaptabilidade às exigências desta Lei. 

II. Requerimento devidamente assinado pelo (a) proprietário (a) e 
seu cônjuge no caso de pessoa física e pelo representante legal, 



no caso de pessoa jurídica, ou por seus procuradores, solicitando 
a (o) Oficial de Registro de Imóveis a competente averbação à 
margem da matricula do Imóvel.  

Art. 4º Os imóveis que mantenham nascentes e cursos d’água obedecerão aos 
preceitos legais de acordo com a legislação ambiental dos órgãos competentes 
(SEMA/IBAMA). 

 

Art. 5. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art.6. Revogam-se as disposições contrarias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Carmem 

Em 24 de Setembro de 2015 

 

 Alessandro nicoli 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


