
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 10, DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2016. 
 
 

Acrescenta dispositivos na Lei Complementar n. 55, de 11 
de dezembro de 2007(Sistema Viário Básico do Município 
de Lucas do Rio Verde) e dá outras providências. 

 
 

   O Prefeito em Exercício 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: 

  Art. 1º Acrescenta os incisos III-A e III-B, ao art. 10, da Lei Complementar 
n. 55, de 11 de dezembro de 2007, que passarão a vigorar com a seguinte redação: 

 
 Art. 10. ...... 
 I.......... 
 II.......  
  III. ......... 

  
III-A- quando se tratar de via perimetral (oeste – Parque das Emas/MT 
449) –partindo da Linha 05/MT 449, Anexo II-A: 
a) caixa de via perimetral com largura mínima de 33,00m (trinta e três 
metros); 
b) duas pistas de rolamento da via perimetral - com largura mínima de 
9,50m (nove metros e meio), inclusos acostamentos, separadas por um 
canteiro longitudinal com largura mínima de 7,00m (sete metros), sendo 
3,00m (três metros) destinados a ciclovia e 2,00m (dois metros) de cada 
lado destinados à faixa de proteção; 
c) passeio público (interno a via perimetral) com largura mínima de 4,00m 
(quatro metros), incluso faixa de proteção longitudinal para mobiliário 
urbano e arborização com largura mínima de 1,50m (um metro e meio); e, 
passeio público (externo a via perimetral) com largura mínima de 3,00m 
(três metros), incluso faixa de proteção longitudinal para mobiliário urbano 
e arborização com largura mínima de 1,00m (um metro); 
d) não pode terminar em rua sem saída. 
 
III-B- quando se tratar de via perimetral (oeste –lado B-Tessele) – 
partindo da Rodovia BR 163/MT 449) Anexo II-B: 
a) caixa de via perimetral com largura mínima de 30,00m (trinta 
metros); 
b) duas pistas de rolamento da via perimetral - com largura 
mínima de 9,50m (nove metros e meio), inclusos acostamentos, 



c) faixa de proteção longitudinal para mobiliário urbano e 
arborização com largura mínima de 1,50m (um metro e meio); 
d) ciclovias com largura mínima de 3,00m (três metros); 
e) passeio público com largura de 2,50m (dois metros e meio); 
f) não pode terminar em rua sem saída. 

  Art. 2º Atualiza o Anexo I da Lei Complementar n. 159, de 30 de março de 
2016 de 2007, que passará a vigorar conforme Anexo I (mapa do Sistema Viário 
Básico do Município de Lucas do Rio Verde), desta Lei.  
 
  Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
      Lucas do Rio Verde, 02 de dezembro de 2016. 
 
 

 
MIGUEL VAZ RIBEIRO 

Prefeito Municipal em Exercício 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 10/2016 
Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores; 

Senhora Vereadora; 

Temos a honra de submeter à consideração dessa Augusta 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 

Complementar que trata nos instrumentos do Plano Diretor, pelos motivos a seguir 

expostos: 

O processo de implementação do Plano Diretor se inicia a partir de sua vigência 

em dezembro de 2007 com o Governo Municipal organizando um sistema de 

planejamento que avalia o conjunto de metas, planos e projetos propostos e, por 

consequência, avalia também os seus impactos físicos territoriais. 

Neste conjunto de análises, alterações setoriais do zoneamento do uso e ocupação 

do solo se apresentam urgentes e necessárias para melhorar o conjunto do processo.  

A presente alteração trata de ampliação do Perímetro Urbano na área 

compreendida no trecho entre Linha 5/MT 449/ BR 163 e, consequentemente, na Lei de 

Zoneamento do Uso e de Ocupação do Solo Urbano e Sistema Viário. 

Informamos que foram feitas as discussões com a equipe técnica, bem como 

audiência pública para discussão das propostas ora apresentadas. 

Colocamos à disposição nossa equipe técnica para os esclarecimentos 

necessários.  

Posto isso, sabedores de que Vossas Excelências sempre souberam priorizar as 

questões de interesse da coletividade, enviamos o presente projeto, na certeza de que 

podemos contar com a compreensão e apreciação do mesmo, aguardando que seja 

aprovado em seu inteiro teor. 

Atenciosamente, 

 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 
Prefeito Municipal em Exercício 

 



 
Anexo I 

(Mapa do Sistema Viário Básico do Município de Lucas do Rio Verde) 

 
 



 
Anexo II-A 

 Anexo II-B 

 
 


