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DECRETO Nº 1429/2017 

 

DECLARA PARA TODOS OS EFEITOS E 
DIREITOS, APROVAÇÃO DE 
DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL 
COM EXPANSÃO URBANO. 

 
 
O Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, Sr. JOSIMAR 
MARQUES BARBOSA, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal do Município de Paranatinga - MT e pelo inciso I e VII do artigo nº 42-B 
da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012:  

CONSIDERANDO: 

I – Que o Sr. JOSÉ AUGUSTO LONGHINI, brasileiro, convivente em união 
estável, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº 939.860 SSP-MT 
e inscrito no CPF/MF sob nº 550.439.841-04, residente e domiciliado na Rua 
Travessa Campos, nº 761, Jardim Primavera II, nesta Cidade de Paranatinga - MT, 
na qualidade de legítimo proprietário do imóvel situado no perímetro urbano do 
Município de Paranatinga – MT, denominado particularmente de Chácara Ipê 

Rosa, com área de 42,8465 hás, objeto da matrícula nº 17.026, do RGI de 
Paranatinga - MT, pretende realizar desmembramento/subdivisão do referido 
imóvel, destacando e o dividindo em duas parcelas, sendo uma com área de 
23,8109 hás (vinte e três hectares, oitenta e um  ares e nove centiares) e outra com 
15,0356 hás (quinze hectares, três ares e cinquenta e seis centiares), parcelas estas, 
que serão após seus desmembramentos alienadas à terceiros interessados, tudo em 
conformidade com as peças técnicas elaboradas pelo responsável técnico, Juracy 
Luiz Buriol, CREA-RN 1205921788 vinculadas as Anotações de Responsabilidade 
Técnica nº 2839227   e  2830341. 

II – Que conforme constante no registro imobiliário acima citado, o imóvel objeto 
em questão encontra-se dentro de um raio de 08 (oito) quilômetros, portanto 
dentro do perímetro urbano deste Município de Paranatinga – MT, conforme 
previsto na Lei Municipal nº 007/1.983. 

DECRETA: 

Artigo 1º.- Que fica desde já, aprovado e AUTORIZADO, ao Sr. JOSÉ AUGUSTO 
LONGHINI, acima qualificado, a realizar o desmembramento/subdivisão das 
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parcelas com áreas de 23,8109 hás (vinte e três hectares, oitenta e um ares e nove 
centiares) e 15,0356 hás (quinze hectares, três ares, e cinquenta e seis centiares), a 
serem destacadas e desmembradas do imóvel objeto da matrícula nº 17.026, do 
RGI de Paranatinga - MT, para futura alienação à terceiros interessados. 

Artigo 2º.- Que os desmembramentos acima autorizados, não caracterizam 
regularização de loteamento nem mesmo parcelamento de solo, conforme disposto 
na Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979. 

Artigo 3º.- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, aos 23 dias do mês de outubro 
de 2017. 

 
JOSIMAR MARQUES BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

ITAMAR RODRIGUES 
TESOUREIRO 

Portaria nº 199/2017  

 


