
 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 01 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

 

Altera o caput e acrescenta o parágrafo único ao artigo 

129 A, na Lei complementar n 60/2008 que dispõem 

sobre a reformulação Código de Posturas do Município 

de Lucas do Rio Verde – MT. 

 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de Lei 

Complementar: 

 

 

Art. 1º Altera o caput e Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 129 A, da Lei 

Complementar n. 60, de 22 de abril de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

Art. 129A. Fica determinado que a distância mínima entre os Comércios de 

Abastecimento de Veículos será de 800 (oitocentos) metros de raio. 

 

Parágrafo único: Todas as solicitações já devidamente liberadas para o Uso e 

Ocupação do Solo, junto ao Poder Público, até a data da entrada em vigor da Lei Complementar 

165, de 27 de outubro de 2016 mesmo não havendo o início das obras, para este fim, anteriores 

a publicação desta lei, permanecem asseguradas 

 

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

 

Art. 3º Revogam-se as disposições ao contrário. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

AIRTON CALLAI 

Vereador-PSB 

 

 

 

  



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 01/2017 

 

 

Exmos. Srs. 

VEREADORES e VEREADORAS 

 

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, no estrito uso de minhas 

atribuições de legislador deste município, apresento para vossa apreciação e pretendida 

aprovação o presente Projeto de Lei Complementar propondo a alteração do caput e 

acrescentando o parágrafo único ao artigo 129A na Seção VI – Dos Inflamáveis e Explosivos, 

constante da Lei Complementar n. 60, de 22 de abril de 2008, pelos seguintes motivos: 

A necessidade, de estipular uma distância mínima entre estes comércios se dá em razão 

principal de segurança da população, uma vez que o armazenamento deste tipo de comércio é 

combustível altamente inflamável e capaz de grande destruição em caso de explosão. 

 O segundo motivo, é até mesmo para não termos uma grande concentração deste tipo 

de comércio em um só local, onde bairros de nossa cidade fiquem totalmente desassistidos 

tendo que percorrer enormes distâncias para efetuar um simples abastecimento. 

 Como o município tem a prerrogativa de legislar sobre o interesse local, não há nada de 

errado com uma lei que FIXE a distância mínima entre Postos de Combustíveis. Afinal, acima 

das questões de ordem econômica ou de interferência no livre comércio, está o interesse da 

comunidade de se preservar de riscos e ocupar melhor o solo para seu desenvolvimento 

harmônico e sustentável. 

 A lei visa primeiramente proteger a comunidade dos riscos representados por um 

depósito de material altamente inflamável. Em caso de vazamento ou derramamento de 

gasolina, por exemplo, as substâncias tóxicas podem colocar em risco a saúde da população e 

podendo até ocorrer a contaminação da água subterrânea. 

 Lembrando que todas as solicitações já devidamente liberadas para o Uso e Ocupação 

do Solo, junto ao Poder Público, mesmo não havendo o início das obras, para este fim, 

anteriores a publicação desta lei, permanecem asseguradas. 

 Sem mais, peço o apoio dos nobres pares para definirmos de maneira positiva sobre esta 

importante matéria apresentada. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

AIRTON CALLAI 

Vereador - PSB 
 


