
DECRETO Nº 088/2009 
DATA:   19 de junho de 2009 
SÚMULA: Aprova a regularização do loteamento 

fechado denominado “CAMPING CLUB 2ª 
ETAPA". 

 
 

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, 
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 

 
 
D E C R E T A: 
 

 
Art. 1º. Fica aprovado a regularização do loteamento 

fechado denominado “CAMPING CLUB 2ª ETAPA” de propriedade de IVANILDO 
RAMOS VIEIRA, CPF sob no 206.046.881-72, com sede na Avenida Matrinchã, 
loteamento fechado Camping Club, Sinop - MT, localizado na área de terra denominada 
lote 80, Bairro Lidia, Gleba Celeste, 3a Parte, Sinop - MT, com área total escriturada 
1.606.300,00 m² (um milhão, seiscentos e seis mil, trezentos metros quadrados), levantado 
em campo de 1.375.154.00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, cento e cinqüenta e 
quatro metros quadrados), e loteada na 2ª Etapa de 523.568,01 (quinhentos e vinte e três 
mil, quinhentos e sessenta e oito metros quadrados e um decímetros quadrado), assim 
distribuídos: 
 

a) Área de quadra                                   337.949,99 m² 
b) Área de arruamento                            111.867,75 m² 
c)  Área Institucional                                 37.942,42 m² 
d) Área verde                                            35.807,85 m² 
 Área total                                            523.568,01 m² 

 
 
Art. 2º. Dentro dos seguintes limites e confrontações da 

área loteada na 2ª Etapa: 
 

Partindo do marco 04, confrontando-se com o eixo da Rua 
Tilápia, rumo magnético 25º30´ NE, à distância de 1.121,76 
metros encontra-se o marco 03, daí confrontando-se com o 
Córrego Faustina com diversos rumos e medidas encontra-se 
o marco 09, daí confrontando-se com o eixo da Rua Cachara, 
loteamento fechado Camping Club 3ª Etapa, rumo magnético 
25º30´NE, à distância de 890,30 metros, daí confrontando –
se com a Rua Projetada da Chácara 97 - A, à distância de 
531,88 metros, encontra-se o marco 04, inicio deste  
encaminhamento.  

 
 



Art. 3º. O proprietário terá 180 (cento e oitenta) dias, para 
registrar o empreendimento junto ao CRI de Sinop – MT, com pena de revogação do 
Decreto. 
 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, 
ESTADO DE MATO GROSSO. 
EM, 19 de junho de 2009 
 
 

 

JUAREZ COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
Registre-se e Publique-se 
 Cumpra-se 
 
 
 
Mauri Rodrigues de Lima 
Secretário da Cidade 


