
LEI 0721/2018 
Data: 06 de Novembro de 2018.  
SÚMULA: “APROVA A CRIAÇÃO DO 
LOTEAMENTO POPULAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”  

 
 

RODRIGO AUDREY FRANTZ, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica aprovada a Planta do Loteamento (Projeto Urbanístico) 
denominado “LOTEAMENTO POPULAR”, dentro dos seguintes limites de 
confrontações – Partindo do marco de madeira de lei denominado M1, cravado 
as margens da Avenida Itororó, em comum com a Rua Carlos Gomes, segue 
no sentido Leste, pela Rua Carlos Gomes, encontrando-se com o Ponto M2; 
Segue do ponto M2ao ponto M3, confrontando com o Lote nº S/22-A; Segue 
então do ponto M3 ao Ponto M4, confrontando com o Lote nº S/22-A; Segue do 
Ponto M4 ao ponto M5 confrontando com o Lote nº S/22-A; Segue do ponto M5 
ao ponto M6, confrontando com a Rua Carlos Gomes; Segue do Ponto M6 ao 
ponto M7, confrontando com o Lote nº S/22 (Cemitério Municipal); Segue do 
ponto M7 ao ponto M8, confrontando com o Lote nº S/22 (Cemitério Municipal); 
Segue do ponto M8 ao ponto M9, confrontando com a Rua Melo Palheta; 
Segue do ponto M9 ao ponto M10, confrontando com a Avenida Itororó; Segue 
do ponto M10 ao Marco M1 (Ponto inicial deste caminhamento), confrontando 
com a Avenida Itororó. Setor Residencial, nesta cidade de Santa Carmem, com 
área total de 84.970,96 m² (Oitenta e quatro mil, novecentos e setenta vírgula 
noventa e seis metros quadrados), imóvel este devidamente registrado e 
matriculado sob nº 82.074, no CRI - Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício 
de Sinop/MT, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
inscrita no CNPJ sob nº 37.465.283/0001-57, com sede na Avenida Santos 
Dumont, 491, centro. 

 
Parágrafo primeiro: O loteamento será dividido em 108 (cento e oito) 

lotes aptos à construção das casas, dispersos em 09 (Nove) Quadras, que 
perfazem um total de 23.793,13 m² (Vinte e três mil setecentos e noventa e três 
vírgula treze metros quadrados);  

 
Parágrafo Segundo: A área remanescente totaliza 61.177,83 m² 

(sessenta e um mil, cento e setenta e sete vírgula oitenta e três metros 
quadrados), destinada áreas de Reservas Técnicas 1 e 2 e áreas de ruas, 
conforme o Projeto de Loteamento que integra a presente Lei.  



 
Art. 2º Tendo sido o Projeto de Loteamento submetido à apreciação do 

Departamento de Engenharia da Prefeitura de Santa Carmem, o qual emitiu 
parecer favorável à aprovação do Loteamento, deverá o Loteador efetuar a 
execução do Loteamento, conforme a Lei Municipal e Federal vigente: 

 
I - Não efetuar alteração do Projeto sem o expresso consentimento do 
Município;  
II - Executar todas as obras previstas no Projeto de Loteamento;  
III - Somente efetuar a comercialização dos lotes após estarem disponíveis os 
serviços de abastecimento de água e esgoto, bem como energia elétrica;  

 
Art. 3º Deverá o loteador submeter o Projeto de Loteamento ao Registro 

Imobiliário, e a partir da aprovação, entregar toda a infraestrutura do 
loteamento, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias.  

 
Art. 4º O início da comercialização dos terrenos somente será 

autorizada pela Prefeitura, após esta proceder, através de seu departamento 
próprio, a vistoria in loco do loteamento, atestando a completa realização de 
todas as obras de infraestrutura exigidas no Projeto de Loteamento.  

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Carmem. 
06 de Novembro de 2018 

 
 
 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


