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LEI MUNICIPAL Nº. 838/2015. 

 

 
SÚMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO DE 
TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
aprovou e eu, ANTONIO DOMINGO RUFATTO, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei,  

 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 
– INTERMAT, cuja finalidade é a implementação de ação de regularização fundiária de 
lotes inseridos no perímetro urbano do Município de Paranaíta/MT, conforme TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA em anexo, cuja minuta é parte integrante da presente 
Lei.  

  
Art. 2º - As despesas porventura oriundas com o presente Termo de 

Cooperação Técnica ocorrerão à conta do orçamento vigente programado para o 
corrente exercício, em dotação orçamentária especifica. 

 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.   
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 
Em, 23 de janeiro de 2015. 

 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 
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MINUTA - COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ........../20.... 
 
 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 
GROSSO – INTERMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAITA - MT, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 
INSERIDOS NO PERÍMETRO URBANO – MUNICÍPIO DE 
PARANAITA, NESTE ESTADO.  

 
O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, CNPJ 

N.º 03.831.971/0001-71, localizado no Centro Político Administrativo, Edifício n.º 03, na 
cidade de Cuiabá - MT, CEP n.º 78.050-900, doravante denominado simplesmente 
INTERMAT, neste ato representado pelo seu Presidente,  AFONSO DALBERTO, 
residente  e  domiciliado à Rua  José Rodrigues do Prado, 540 – AP 51 Ed. Campo 
D’Ourique – Bairro Santa Rosa, na cidade  de  Cuiabá - MT, portador do RG n.º 
1242528-1 - SSP/SP  e CPF n.º  284.672.990-53 e, O MUNICÍPIO DE 
PARANAITA/MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Alceu 
Rossi, s/n, Centro, inscrita no CNPJ/MT sob o nº. 03.239.043/0001-12, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Senhor ANTONIO DOMINGO RUFATTO, 
brasileiro, casado, portador do RG nº. 3224208 SSP/PR e do CPF/MF nº. 451.418.009-
20, residente à Avenida Mato Grosso, nº. S/N, Cidade de Paranaita, Estado de Mato 
Grosso,  com a interveniência do GOVERNO DO ESTADO, sediado no Palácio 
Paiaguás, situado no Centro Político Administrativo, neste ato representado pelo seu 
Governador, ......................................., resolvem firmar o presente Termo de 
Cooperação Técnica, obrigando às partes ao cumprimento em todos os termos nele 
contidos, e, conforme disposto na Lei Estadual nº. 3.922/77, Decreto Estadual nº. 
1.260/78, Lei nº. 10.257/01 (Estatuto das Cidades), Medida Provisória nº. 2.220/01, Lei 
n° 11.977/09 e Lei nº. 8.666/93, no que couber, tendo entre si justos e acordados, 
mediante cláusulas abaixo pactuadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente Termo tem como objeto a promoção de ações de Regularização 
Fundiária jurídico-patrimonial, bem como a elaboração de projetos necessários para a 
efetividade de aproximadamente de 51 lotes urbanos originários da matrícula n° 
16.126, Livro 2-CB, localizados no Município de Paranaíta/MT. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
 

Para a execução do objeto pactuado caberão às partes as seguintes atribuições: 
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I – PREFEITURA DE PARANAITA/MT. 
 
a) Constituir uma equipe de trabalho interdisciplinar para desenvolver, sob a 
orientação e supervisão do INTERMAT, atividades relacionadas com a 
regularização fundiária urbana, tais como a realização da aplicação do cadastro 
físico-social e requerimento padronizado, ficando a cargo desta todo apoio 
logístico e administrativo necessário; 
b) Identificar a situação fundiária da área de intervenção, assim como 
providenciar toda a documentação necessária para a elaboração do Projeto do 
Partido Urbanístico, e acompanhar procedimentos de abertura de matrículas 
Juno ao competente CRI e órgãos correlatos; 
d) Realizar o cadastro físico-social, assim como recolhimento da documentação 
dos ocupantes, necessária aos procedimentos de titulação definitiva dos lotes, 
com perímetro e parcelas, em articulação com entidades afins e as comunidades 
envolvidas no processo de regularização fundiária;  
e) Efetuar levantamento cartorial da área de intervenção; 
f) Definir as formas de participação da comunidade: interlocução e parcerias 
como mobilização social, capacitação da população sobre o processo, 
audiências públicas, divulgação, oficina de trabalho; 
g) Estabelecer parcerias e interlocução com outros segmentos sociais; 
h) Estabelecer prioridades do assentamento a ser objeto de regularização; 
i) Elaborar o levantamento topográfico das áreas de intervenção; 
j) Aprovação dos projetos técnicos junto a Prefeitura e Serviço Notarial; 
k) Proceder ao registro do loteamento em cartório de imóveis; 
l) Instituir Lei ou decreto estabelecendo um programa municipal; 
n) Sistematização das informações e sugestões coletadas; 
 
II – INTERMAT 
 
a) Constituir uma equipe de trabalho interdisciplinar para orientação e 
supervisão das atividades relacionadas com a regularização fundiária urbana, 
tais como a realização de cadastro físico-social, pesquisas cartoriais e outras 
orientações necessárias; 
b) Acompanhar, orientar e supervisionar o levantamento topográfico das áreas 
de intervenção; 
c) Acompanhar, orientar e supervisionar a elaboração dos projetos técnicos: 
urbanísticos, infra-estrutura, recuperação ambiental e áreas de preservação, etc; 
d) Acompanhar aprovação dos projetos técnicos junto a Prefeitura e Serviço 
Notarial; 
e) Emitir em conjunto com a Prefeitura Municipal os devidos instrumentos de 
Transferência de domínio/propriedade dos lotes aos ocupantes/moradores 
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localizados em assentamentos objeto deste Termo e mediante critérios de 
destinação estabelecidos, através de lei municipal; 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS 
 Os recursos financeiros necessários à execução do presente Termo de 
Cooperação Técnica correrão por conta de cada dotação orçamentária vigente das 
partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA –  DA VIGÊNCIA 
 O prazo de vigência deste instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
 O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido de comum 
acordo entre os partícipes, ou denunciado, mediante notificação escrita, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
  Este Termo poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo entre as 
partes, mediante termo aditivo, exceto no tocante o seu objetivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá para dirimir qualquer dúvida do 
presente Termo, denunciando-o a qualquer custo por mais privilegiada que seja. 

 E por estarem de acordo, assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor, 
para que produza entre si os efeitos legais, na presença das testemunhas que também 
o subscrevem. 

 

....................................... 

Presidente do INTERMAT 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO 

Prefeito Municipal de Paranaíta/MT 

 

 

Intervenientes: 

....................................................... 

Governador do Estado de Mato Grosso 

TESTEMUNHAS:         __________________________   __________________________ 

 RG nº.:    RG nº 

 CPF nº.:    CPF nº.: 


