
 



 



 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 08 DE AGOSTO DE 2016 
 

Acrescenta o inciso I, ao § 3º do artigo 1º, da Lei 
Complementar n. 108 de 29 de dezembro de 2011. 

 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Acrescenta o inciso I ao § 3º, do artigo 1º da Lei n. 108, de 29 de dezembro de 

2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 1º.... 
§ 3º..........  

I- As vias locais poderão ter caixa de via com largura mínima de 12,00m (doze 
metros), sendo:  
a) pista de rolamento com largura mínima de 6,00m (seis metros); 
b) passeio com largura mínima de 3,00m (três metros). 
c) permite-se terminar em rua sem saída, desde que possua bolsa de retorno. 

  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 3º.  Revoga-se as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito de Lucas do Rio Verde, 08 de agosto de 2016. 
 

 
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 07/2016 

 

  Senhor Presidente; 

    Senhores Vereadores, 

 

Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio de 

Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos 

que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a acréscimo 

do inciso I ao § 3º do artigo 1º, da Lei Complementar n. 108, de 29 de dezembro de 2011, pelos 

motivos a seguir expostos: 

No Brasil vige o princípio da autonomia municipal, o Município, respeitadas normas 

gerais de nível federal, pode planejar e comandar seu próprio processo de urbanização. 

 
O loteamento fechado vem surgindo como uma nova realidade no nosso país, sendo 

admitido se previsto em lei municipal. A doutrina de Hely Lopes Meirelles admite a formação 

de loteamentos fechados: 

"‘Loteamentos especiais’ estão surgindo, principalmente nos arredores 

das grandes cidades, visando a descongestionar as metrópoles. Para esses 

loteamentos não há, ainda, legislação superior específica que oriente a sua 

formação, mas nada impede que os Municípios editem normas urbanísticas 

locais adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados ‘loteamentos 

fechados’, ‘loteamentos integrados’, ‘loteamentos em condomínio’, com 

ingresso só permitido aos moradores e pessoas por eles autorizadas e com 

equipamentos e serviços urbanos próprios, para auto-suficiência da 

comunidade. Essas modalidades merecem prosperar. Todavia, impõe-se um 

regramento legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas (que em tais 

casos não são bens públicos de uso comum do povo) e os encargos de 

segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos equipamentos de uso 

coletivo dos moradores, que tanto podem ficar com a Prefeitura como com os 

dirigentes do núcleo, mediante convenção contratual e remuneração dos 



serviços por preço ou taxa, conforme o caso" (in "Direito Municipal Brasileiro", 

11ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 468/469). 

Admite a instituição de loteamento fechado, quando previsto em lei municipal, como 

uma nova espécie de loteamento, produto híbrido resultante do "cruzamento" do condomínio 

edilício horizontal do artigo 8º da Lei Federal n. 4.591/64, com o parcelamento regulado pela 

Lei Federal n. 6.766/79.  

A Lei Municipal Complementar n. 108/2011 trata dos Loteamentos Fechados para fins 

residenciais, de tal modo, pretendemos acrescentar regra ao sistema viário, especificamente as 

vias locais destes empreendimentos, visando adequá-las a funcionamento destes 

empreendimentos.  

Colocamos toda nossa equipe de profissionais, bem como a Secretaria de 

Planejamento, à disposição para esclarecimentos e demais informações que se fizerem 

necessários. 

Isto posto, apresentamos o incluso projeto de lei complementar, esperando que esta 

matéria mereça singularidade de atendimento desta Augusta Casa de Leis.  

Atenciosamente, 

 

 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 
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