
 
         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

 
 

LEI Nº. 1660

“

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, DE AREA DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA, BEM 

ASSIM

URBANA NA PLANTA DE LOTEAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE JACIARA

E A 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA, À 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA 

PROVIDÊNCIAS”.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, ADEMIR GASPAR DE 

LIMA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica incluído no perímetro urbano, uma área descrita como 

sendo parte da Gleba São Nicolau, de 

desmembrada, conforme mapa e memorial que são parte integrante desta Lei, 

e Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, medindo 

novecentos e trinta e sete metros 

R/15.353 de 29.04.2010, do Livro nº 2

por parte dos lotes 86-A e 86-B  da Gleba São Nicolau, partindo do marco M O1A, cravado na 

divisa com as terras de Antônio Borges David, segue confrontando com o mesmo, numa 

distância de 64,70 m e azimute de 160°2’30”, até

terras do Município de Jaciara numa distância de 2

Marco 01B, deste ponto segue na mesma confrontação, numa distânci

247º01’07, até encontrar o P02, des

57,54 m e azimute de 246°20’27”, até encontrar o 

terras de Antonio Borges David, 
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1660/2015, DE 12 DE MARÇO DE 2015. 

 

 

“AUTORIZA A DESAFETAÇÃO, DE SUAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, DE AREA DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA, BEM 

ASSIM, A INCLUSÃO DE ÁREA SUBURBANA EM 

URBANA NA PLANTA DE LOTEAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE JACIARA,  O DESMEMBRAMENTO 

E A DOAÇÃO COM ENCARGO DE IMÓVEL DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA, À 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA – COMAJUL  E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, ADEMIR GASPAR DE 

LIMA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a 

Fica incluído no perímetro urbano, uma área descrita como 

sendo parte da Gleba São Nicolau, de propriedade do Município de Jaciara, a parte a ser 

desmembrada, conforme mapa e memorial que são parte integrante desta Lei, situada na cidade 

e Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, medindo 17.937,32 m² (dezessete mil

os quadrados e trinta e dois centímetros ) matricula sob 

de 29.04.2010, do Livro nº 2AAC, fls. 153 e vº, remanescente da área compreendida 

B  da Gleba São Nicolau, partindo do marco M O1A, cravado na 

divisa com as terras de Antônio Borges David, segue confrontando com o mesmo, numa 

m e azimute de 160°2’30”, até o M01A, deste marco segue margeando as 

numa distância de 297,61 m m e azimute de 247°01’07

, deste ponto segue na mesma confrontação, numa distância de 45,25m e azimute de 

, até encontrar o P02, deste ponto segue na mesma confrontação, numa distância de 

57,54 m e azimute de 246°20’27”, até encontrar o 05A, deste ponto segue confrontando com as 

 numa distância de 45,74m e azimute de 63°39
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AUTORIZA A DESAFETAÇÃO, DE SUAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, DE AREA DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA, BEM 

SUBURBANA EM 

URBANA NA PLANTA DE LOTEAMENTO DO 

O DESMEMBRAMENTO 

DE IMÓVEL DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACIARA, À 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

COMAJUL  E DÁ OUTRAS 

PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, ADEMIR GASPAR DE 

LIMA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a 

Fica incluído no perímetro urbano, uma área descrita como 

o Município de Jaciara, a parte a ser 

situada na cidade 

dezessete mil, 

matricula sob nº 

remanescente da área compreendida 

B  da Gleba São Nicolau, partindo do marco M O1A, cravado na 

divisa com as terras de Antônio Borges David, segue confrontando com o mesmo, numa 

1A, deste marco segue margeando as 

07”, até o 

m e azimute de 

te ponto segue na mesma confrontação, numa distância de 

deste ponto segue confrontando com as 

39’04”, até 
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encontrar o marco 6, segue na mesma confrontação,numa distância de 

45º05’16”, até encontrar o marco 07

e azimute de 67°17’17”, até encontrar o

distância de 61,80 m e azimute de 

memorial, onde deu-se início esse encaminhamento

   Art. 2.º O Município de Jaciara fica autorizado a 

bens de uso comum do povo para a categoria de bens

Encargo, uma área de seu patrimônio, de 

sete metros quadrados e trinta e dois centímetros )

hectares, quatrocentos e vinte e quatro 

do livro 2 AAC, fls 153. no RGI de Jaciara.

   Art. 3º - A doação de que trata o artigo anterior fica condicionada ao projeto e à 

construção das instalações físicas, por parte d

                 § 1º – O Projeto e a Construção de que trata o 

concluídos no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, contado da data da assinatura da 

respectiva escritura de doação, que dever

entrada em vigor desta Lei, podendo, no entanto, por motivo devidamente justificado, serem 

estes prazos prorrogados, mediante autorização legislativa.

                   § 2º – Caso não sejam cumpridas todas as condições 

doado reverterá em favor do DOADOR

independentemente de indenização sobre benfeitorias e acessões edificadas sobre o imóve

doado, ficando a DONATÁRIA obrigada a conceder

DOAÇÃO ou, quaisquer documentos para a efetivação deste retorno, sob pena de, em não o 

fazendo, de forma amigável, efetuar

ATA NOTARIAL, da ausência do 

averbada perante o Cartório do Registro de Imóveis.

   Art. 4º - Fica autorizada o desmembramento de 17.937,32 m

novecentos e trinta e sete metros quadrados e trinta e dois centímetros )

( um hectare setecentos e noventa e três ares e dois centiares) de uma área total de 11.4249 

(onze hectares, quatrocentos e vinte e quatro ares e nove centiares)

Município de Jaciara, matriculada sob nº R/15.353, do livro 2 AAC, fls 153. no RGI 
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gue na mesma confrontação,numa distância de 44,03 m e azimute de 

07, segue na mesma confrontação, numa distância de 

7”, até encontrar o marco 08, segue na mesma confrontação, numa 

m e azimute de 66°05’33”, até encontrar o marco 01, ponto de partida do 

se início esse encaminhamento 

.º O Município de Jaciara fica autorizado a DESAFETAR da categoria de 

bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais, para fins de DOAÇÃO com 

, uma área de seu patrimônio, de 17.937,32 m² (dezessete mil, novecentos e trinta e 

sete metros quadrados e trinta e dois centímetros ) de uma área total de 11.4249 ( onze 

hectares, quatrocentos e vinte e quatro ares e nove centiares) há, matriculada sob nº R/15.353, 

do livro 2 AAC, fls 153. no RGI de Jaciara. 

de que trata o artigo anterior fica condicionada ao projeto e à 

construção das instalações físicas, por parte da Donatária, no imóvel a ser doado. 

O Projeto e a Construção de que trata o caput do artigo 1º deverão ser 

no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, contado da data da assinatura da 

respectiva escritura de doação, que deverá ser lavrada em, até, 06 (seis) meses, contados da 

entrada em vigor desta Lei, podendo, no entanto, por motivo devidamente justificado, serem 

estes prazos prorrogados, mediante autorização legislativa. 

Caso não sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, o imóve

em favor do DOADOR MUNICÍPIO, sem qualquer ônus para este, 

independentemente de indenização sobre benfeitorias e acessões edificadas sobre o imóve

doado, ficando a DONATÁRIA obrigada a conceder a escritura pública de RESILIÇÃO DE 

quaisquer documentos para a efetivação deste retorno, sob pena de, em não o 

fazendo, de forma amigável, efetuar-se o retorno mediante simples constatações, por meio de 

 cumprimento do disposto nesta Lei, que será devidamente 

averbada perante o Cartório do Registro de Imóveis. 

Fica autorizada o desmembramento de 17.937,32 m² (dezessete mil, 

novecentos e trinta e sete metros quadrados e trinta e dois centímetros )  ou seja, 1.7932 há, 

tare setecentos e noventa e três ares e dois centiares) de uma área total de 11.4249 

(onze hectares, quatrocentos e vinte e quatro ares e nove centiares), de propriedade do 

Município de Jaciara, matriculada sob nº R/15.353, do livro 2 AAC, fls 153. no RGI de Jaciara
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zimute de 

, segue na mesma confrontação, numa distância de 150,34m 

, segue na mesma confrontação, numa 

ponto de partida do 

da categoria de 

DOAÇÃO com 

² (dezessete mil, novecentos e trinta e 

de uma área total de 11.4249 ( onze 

matriculada sob nº R/15.353, 

de que trata o artigo anterior fica condicionada ao projeto e à 

do artigo 1º deverão ser 

no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, contado da data da assinatura da 

até, 06 (seis) meses, contados da 

entrada em vigor desta Lei, podendo, no entanto, por motivo devidamente justificado, serem 

estabelecidas, o imóvel 

, sem qualquer ônus para este, 

independentemente de indenização sobre benfeitorias e acessões edificadas sobre o imóvel 

e RESILIÇÃO DE 

quaisquer documentos para a efetivação deste retorno, sob pena de, em não o 

se o retorno mediante simples constatações, por meio de 

, que será devidamente 

² (dezessete mil, 

1.7932 há, 

tare setecentos e noventa e três ares e dois centiares) de uma área total de 11.4249 

, de propriedade do 

de Jaciara 
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  Art.5º - O encargo da presente Doação 

seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)

com a prospecção da área quando da aquisição para a instalação do 

construção das lagoas de afluentes, 

repassará ao Município para fazer face ao restante das despesas com a prospecção já 

mencionada, sobre os 17.937,32 m

quadrados e trinta e dois centímetros )

citada. 

                      Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na

especialmente a Lei  1636/2014 de 26.11.2014

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

                   EM,     12   DE   
 

 
 
 

               

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas
 

Registrada e publicada de acordo com a legislação 
nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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O encargo da presente Doação é no valor de R$ 66.348,40 (sessenta e 

seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) que é parte do valor despendido 

com a prospecção da área quando da aquisição para a instalação do Aterro Sanitário e 

, sendo que parte o Município despendeu e parte a Donatária 

repassará ao Município para fazer face ao restante das despesas com a prospecção já 

17.937,32 m² (dezessete mil, novecentos e trinta e sete metros 

quadrados e trinta e dois centímetros ) devidamente desmembrada da área maior acima 

.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

especialmente a Lei  1636/2014 de 26.11.2014. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DE   MARÇO   DE    2.015 

  
 ADEMIR GASPAR DE LIMA 

               PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas 

 
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação 

nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

 ADEMIR GASPAR DE LIMA 
              PREFEITO MUNICIPAL 
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R$ 66.348,40 (sessenta e 

parte do valor despendido 

Aterro Sanitário e 

que parte o Município despendeu e parte a Donatária 

repassará ao Município para fazer face ao restante das despesas com a prospecção já 

s e trinta e sete metros 

desmembrada da área maior acima 

data de sua publicação, revogando 

  

vigente, com afixação 

  


