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DECRETO N.º 247/ 2013. 
 
 

Aprova o Projeto do Loteamento 
“LOTEAMENTO JARDIM TRES 
AMERICAS”, de propriedade de JOSE LUIZ 
MARQUES CARDOSO, e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, HERMES 
LOURENCO BERGAMIM, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 83, inciso III, 
da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista 
o disposto no art. 9.º, parágrafo único, da 
Lei Municipal n.º 021/84, que dispõe sobre 
loteamentos, desmembramentos, 
remembramentos e arruamentos no 
Município de Juína-MT, e demais leis, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica aprovado o projeto de loteamento denominado “LOTEAMENTO 
JARDIM TRES AMERICAS”, de propriedade do Senhor, JOSE LUIZ MARQUES 
CARDOSO, localizado na unificação do lotes 44 e 45 com 7.38 HÁ , PROJETO 
JUINA 1 FAZE, “PARA-RURAL”, no Município de Juína-MT, constituído de 89 
(oitenta e nove) Lotes, e com: 

 
I - Área total: 73.800,00 m²; 
 
II - Área de lotes: 51.520,50 m²; 
 
III - Sistema viário: 10.242,00 m²; e, 
 
IV- Área Verde: 4.557,50 m², e, 
 
V- Área Institucional: 7.480,00 m². 
 
Art. 2.º A área de terras do Loteamento está matriculada sob o n.º 8.804, no 

Livro 02, às Fls. 01, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juína-MT, 
conforme planta, memorial descritivo, certidões e pareceres técnicos constantes do 
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Processo Administrativo n.º 398/2013, do Departamento de Controle Urbano, da 
Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Juína-MT. 

 
Art. 3.º O loteamento é composto de 05 (tres) Quadras, com o seguinte 

número de lotes: 
 
I - Quadra n.º 01, com 16 (dezesseis) lotes; 
 
II - Quadra n.º 02, com 04 (quatro) lotes; 
 
III - Quadra n.º 03, com 22 (vinte e dois) lotes;  
 

 
Art. 4.º As vias públicas que dão acesso ao loteamento são as seguintes: 
 
I – Rua Lisboa; 
 
II - Rua Brasil; 
 
III – Travessa Carlos Henrrique Garcia Cardoso; 
 
IV – Rua Missionario Gunar Vingre; 
 
V – Caminho Vicinal - 02; 
 

 
Art. 5.º As áreas públicas, cujo percentual é igual ou superior a 30,19% (trinta 

virgula dezenove por cento) da área total, destinados ao sistema viário e áreas 
institucionais: 
 

Art. 6.º O loteamento destina-se à construção de edificações residenciais, nos 
termos da legislação municipal vigente e atinente à espécie. 

 
Art. 7.º Para os efeitos da legislação que dispõe sobre o zoneamento de uso e 

ocupação do solo urbano Fica o loteamento ora aprovado enquadrado na Zona de 
Ocupação Restrita - ZOR, em conformidade com o Plano Diretor do Município. 

 
Art. 8.º O loteador empreendedor obriga-se a executar no loteamento ora 

aprovado, no prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação deste 
decreto, as obras de infra-estrutura constantes de rede coletora de esgoto, rede de 
distribuição de água, galeria de águas pluviais, terraplenagem/pavimentação, rede 
de energia elétrica, iluminação pública e arborização das vias públicas, de 
conformidade com os projetos aprovados pelo Departamento de Controle Urbano, da 
Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Juína-MT. 
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Art. 9.º Em garantia das obras referidas no artigo anterior do presente Decreto, 

o loteador se compromete perante o município, executá-las no prazo estipulado no 
artigo 8º. 

 
Art. 10. Passam a constituir bens de domínio do Município de Juína-MT, nos 

termos do art. 22, da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de novembro de 1979, as áreas de 
equipamentos comunitários e urbanos, praça, vias públicas e espaços livres, 
constantes do Projeto aprovado e memorial descritivo do empreendimento. 

 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário 
 
Edifício da prefeitura municipal de Juina/MT, aos 13 de dezembro de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

HERMES LOURENCO BERGAMIM 
Prefeito Municipal 

 
 
 

REGISTRADO e PUBLICADO em local costume nesta data. 


