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LEI Nº 1173, DE 10 DE MAIO DE 2019. 

 
 

“Revoga dispositivo da Lei nº 1.079/2016, de 
07.10.2016, reconhecendo a legitimidade de 
título registrado anteriormente ao registro 
da Prefeitura Municipal de Alto Garça/MT, 
em parte da área do Bairro Boa Esperança e 
dá outras providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou  e ele sanciona e faz publicar a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica revogada a letra “a” do artigo 2º da Lei 1.079/2016, de 07.10.2016, em vista 
da inexistência de litígio acerca de parte da área, com 69,5423 (sessenta e nove hectares, 
cinquenta e quatro ares e vinte e três centiares), havido por escritura publica de compra e 
venda lavrada no livro nº 059, às fls. 137/139, devidamente registrada na matricula nº 
4.127, do Registro de Imóveis da comarca de Alto Garças/MT. 
 
Art. 2º - Ficam reconhecidos como válidos todos os títulos da cadeia dominial de origem 
da matrícula 203, de ordem do Cartório de Registro de Imóveis – Cartório do 1º Ofício da 
Comarca de Alto Garças, em vista de que o documento do qual se originam foi expedido 
pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado do Mato Grosso em 10.05.1962, 
assinado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mato Grosso, portanto 
anterior ao da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 3º - Em razão do reconhecimento de validade de título de que trata o artigo 2º, o 
artigo 1º da Lei 1.079/2016, de 07.10.2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º - Fica instituído na cidade de Alto Garças, Município do mesmo nome, 
nos termos da Lei 6.015/73; da Lei 11.977/2009; da Lei 11.952/2009; do 
Provimento 044/2015 e Lei Municipal n.º 1.037/2015, de 25.8.2015, o  
Programa de Regularização Fundiária dos terrenos irregularmente ocupados 
no Bairro Boa Esperança, região leste, com cerca de 167ha. (cento e sessenta e 
sete hectares), a partir do registro constante no Cartório do 1º Ofício – Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos de Alto Garça,  com o seguinte teor: “Livro n.º 
3, ano 1966, fl. 100, TRANSCRIÇÃO DAS TRANSMISSÕES. NÚMERO DE ORDEM 
TRANSCRIÇÃO ANTERIOR 0.411 (quatrocentos e onze). ANTERIOR: não consta. 
DATA: em 02 de fevereiro de 1966. CIRCUNSCRIÇÃO: Município de Alto Garças. 
DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL: Lote suburbano”. 
 
Parágrafo único – Em razão do reconhecimento de inexistência de litígio sobre 
parte da área do Bairro Boa Esperança, na cidade de Alto Garças, as 
CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES da área sujeita à regularização fundiária 
passam a ser: um lote de terras, situado na zona de expansão urbana desta 
cidade, o qual tem a configuração de um polígono irregular e a superfície de 
167ha (cento e sessenta e sete hectares). 
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Art. 4º - O artigo 7º da Lei 1.079/2016, de 07.10.2016, passa a vigorar com a seguinte 
redação, mantida a redação de seu parágrafo único: 
 

“Art. 7º - O Município, na execução da regularização fundiária de interesse 
social de que trata essa Lei poderá lavrar auto de demarcação urbanística, com 
base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na 
caracterização da ocupação, de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 
11.977, de 2009.”  

 
Art. 5º - Fica declarada como área de expansão urbana a área de 237 ha, compreendida 
nos seguintes limites e confrontações: CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES: “um lote 
de terras, situado na zona suburbana desta cidade, o qual tem a configuração de um 
polígono irregular e a superfície de 237ha (duzentos e trinta e sete hectares), achando-
se os respectivos marcos colocados: o primeiro MP, está situado na margem do córrego 
Lageadinho e comum com terras de Jorge Fraga e junto da BR-31; o segundo MP, está 
situado  a 1.840m do primeiro MP, ao rumo magnético de 6º30’NW, junto da BR-31, 
comum com Jorge Fraga e divisando com perímetro de Alto Garças; o terceiro MP, está 
situado a 1.100m do segundo MP, ao rumo magnético de 69º00’NW, divisando com 
perímetros de Alto Garças e comum com Idelfonso Brandespim; o quarto MP, está situado 
a 1.536m e 178m do terceiro e primeiro MP, com os rumos magnéticos de 28º45’SE e 
60º39’SW, situado na margem  no Córrego Lageadinho e comum com Idelfonso 
Brandespim.” 
 
Parágrafo único – A inserção da área como de expansão urbana é indispensável à 
realização da regularização fundiária nos termos do disposto no art. 47, caput e incisos I e 
II da Lei 11.977/2009.  
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – MT, em 10 
de Maio de 2018. 
 
 
 

CLAUDINEI SINGOLANO 
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT 

 

 


