
 
 

 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
 

ROGERIO CAMPOS FERREIRA, Registrador 

Público do Cartório de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos, da Comarca de Colíder, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei etc... 

 

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em 

cumprimento ao disposto no Art. 19 da Lei Federal nº 6.766/79, que a empresa 

RESIDENCIAL EVEREST II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 30.966.940/0001-09, sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade de 

Colíder/MT, à Avenida Tancredo Neves nº 914, Sala 06, Setor Sul , Colíder/MT, depositou 

nesta Serventia Extrajudicial os documentos necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei 

Federal 6.766/79, para registro de um Loteamento denominado “RESIDENCIAL 

EVEREST II, relativo ao terreno com a área superficial de 109.237,00 m² (cento e nove mil e 

duzentos e trinta e sete metros quadrados), objeto da Matricula 26.220, 11.587,63 m² (onze 

mil e quinhentos e oitenta e sete metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados), 

objeto da Matricula 26.364, 300,26 m² (trezentos metros quadrados  e vinte e seis decímetros 

quadrados), objeto da Matricula 26.463, 4.875,60 m² (quatro mil e oitocentos e setenta e 

cinco metros quadrados e sessenta decímetros quadrados), objeto da Matricula 26.466 e 

1.624,87 m² (um mil e seiscentos e vinte e quatro metros quadrados e oitenta e sete 

decímetros), objeto da Matricula 26.219 do Livro 02, deste SRI, distribuído da seguinte 

forma: 12 (doze) Quadras, 266 (quarenta e quatro) Lotes:  244 (quarenta e quatro) Lotes 

Residenciais e 12 (lotes) Lotes Públicos, sendo 04 (quatro) áreas verdes, 02 (duas) áreas 

institucionais e 06 (seis) ruas . Divisão de Áreas: Lotes Residenciais: 78.186,24 m², 

correspondente a 61,26%, Ruas: 29.936,30 m², correspondente a 23,46%, Área Institucional: 

6.500,47 m², correspondente a 5,09%, e Área Verde: 13.003,21 m², correspondente a 10,19%. 

Este Loteamento destina-se a uma Zona Residencial, conforme Decreto de Aprovação nº 

037/2020 de 24/04/2020, revalidado pelo Decreto nº 059/2021 de 25/05/2021, da Prefeitura 

Municipal deste município e comarca de Colíder/MT, e demais repartições competentes. 

Segue anexo I com croqui de localização. E para que chegue ao conhecimento de todos, 

expediu-se este edital para publicação. As impugnações daqueles que se julgarem 

prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da terceira e última publicação do Edital, que 

será publicado por 03 (três) dias consecutivos, em um periódico regional, não havendo 

reclamação será feito o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados, nesta 

serventia. Colíder/MT, 08 de setembro de 2021. 
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