
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 05, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Altera dispositivo na Lei Complementar N. 103, de 30 de 

setembro de 2011, que dispõe sobre a reformulação do Código 

de Obras e Edificações do Município de Lucas do Rio Verde e 

dá outras providências.  

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de Lei Complementar: 

Art. 1º. Altera o art. 96, §4º, na Lei Complementar nº 103, de 30 de setembro de 2011, com a 

seguinte redação: 

Art. 96 Na implantação dos passeios a que se refere o artigo anterior deverão 

ser observadas as seguintes exigências: 

§ 4º Fica proibida a construção de qualquer elemento sobre os passeios, tais 

como degraus ou rampas com variações bruscas, abaixo ou inferior a 2,60 

metros acima do nível dos mesmos, respeitando ainda invasão aérea de no 

máximo 30% (trinta por cento) da largura do passeio, para darem acesso às 

edificações ou às áreas de estacionamento de veículos no interior dos lotes. 

 

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

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

 

Lucas do Rio Verde – MT, Plenário João José Callai, 22 de setembro de 2017. 

 

Marcia Pelicioli 

Vereador 

 

 

Dirceu Cosma 

Vereador 
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Vereador 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 05, DE 22 DE 

SETEMBRO DE 2017 

Aos (às) 

Exmos (as). Senhores (as) 

VEREADORES E VEREADORAS 

 

Apresentamos o presente projeto de Lei Complementar, que tem objetivo de alterar 

dispositivo no Código de Obras e Edificações, garantindo aos comerciantes a possibilidade de 

instalação de placas de propaganda e/ou estacionamentos cobertos de seus estabelecimentos, 

com maior visibilidade/comodidade da população. 

O referido projeto também propicia aqueles comerciantes, que já instalaram placas ou 

coberturas de estacionamento, após a implantação da Lei Complementar, da desnecessidade 

de retirá-los. 

Desta forma, submete a apreciação dos Nobres Colegas para análise e deliberação com 

a certeza de que esta alteração legislativa trará inúmeros benefícios diretos e indiretos para o 

nosso município e população. 

Lucas do Rio Verde – MT, Plenário João José Callai, 22 de setembro de 2017. 

 

 

Marcia Pelicioli 

Vereador 

 

 

Dirceu Cosma 

Vereador 

Wagner Godoy 

Vereador 

 


