
 
LEI Nº.348, de 11 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 
 

Autoriza a retificação da metragem de imóveis 
constantes do parágrafo único do artigo 5º da 
Lei Municipal nº.042, de 24.10.1997 e dá outras 
providências correlatas.   

 
A Câmara Municipal de Campos de Júlio, Estado de Mato 

Grosso, aprovou e eu, JOSÉ ODIL DA SILVA , Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte LEI:  

 
 Art. 1º  Fica retificada a área do imóvel cadastrado no lote nº. 19 

da quadra nº. 08 (antiga quadra 10), com a área superficial de 800 m² 
(oitocentos metros quadrados), com benfeitorias, situado no loteamento 
urbano de Campos de Júlio, constante do anexo I da Lei Municipal nº. 
042, de 24.10.1997, matriculado sob nº.1.468, no 1º Serviço Registral de 
Imóveis de Comodoro/MT, para acrescer a metragem de 110,00 m², 
passando assim a contar com a área de 910,00 m², dentro dos seguintes 
limites e confrontações: FRENTE (Leste) confrontando com a Av. Zelino 
Agostinho Lorenzetti por 20,00 metros, LADO DIREITO(Sul)  com o lote 
20 por 45,50 metros; FUNDOS (Oeste) com o lote 04 por 20,00 metros, 
LADO ESQUERDO (Norte), com o  lote  18 por 45,50 metros, em 
conformidade com o memorial descritivo e croqui anexos. 

 
Art. 2º A fração acrescida ao lote urbano descrito no art. 1º será 

desmembrada do imóvel identificado como lote nº.4, da quadra 08, 
pertencente ao Município de Campos de Júlio, objeto da matricula nº. 
13.991 do Registro Imobiliário de Comodoro/MT, passando este a contar 
com área remanescente de 690m², de um todo maior de 800 m², dentro 
dos seguintes limites e confrontações: FRENTE confrontando para a Av. 
Adelino José Zamo por 20,00 metros; LADO DIREITO (NORTE) com o 
lote 05, por 34,50 metros; FUNDOS (LESTE), com o lote 19 por 20,00 m; 
LADO ESQUERDO (SUL) com o lote 03 por 34,50 metros, conforme  o 
memorial descritivo e croqui  anexos. 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 11 de dezembro de 2007. 

 

José Odil da Silva 
Prefeito Municipal 


