
 

 

Ofício nº 0003/2022 

 

Ao Exmo. Sr. Roni Magnani

Presidente do Poder Legislativo do Município de Rondonópolis

Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis

 

Assunto: Projeto de Lei nº 078, de 14 de fevereiro de 

do Solo no Município de Rondonópolis/MT.

 

Exmo. Senhor 

 

O Conselho de Entidades de Rondonópolis

representativas dos mais diver

desta respeitável Casa de Leis, com fundamento

Câmara Municipal de Rondonópolis

Lei nº 078, de 14 de fevereiro de 2022, que institui a Lei do

Município de Rondonópolis/MT.

Na data de 26 de abril de 2022, a Câmara Municipal, por intermédio da 

Comissão de Constituição, Justiça e Segurança Pública, realizou audiência pública relativa ao 

PL nº 78/2022, ocasião em que nos foi

referida minuta, a fim de aprimorar o texto encaminhado pelo Poder Executivo.

Convém salientar que as considerações aqui apresentadas buscam 

aperfeiçoar a redação, conciliando os interesses da socied

última análise, o desenvolvimento da Cidade de Rondonópolis.

Ademais, a manifestação ora apresentada não tem a intenção de esgotar o 

tema, cabendo esclarecer que, ao longo da tramitação perante as comissões desta Casa, 

poderão ser trazidas aos Nobres Vereadores questões capazes de enriquecer o debate.

 

                                                          
1 Compete, em comum, às comissões:

(...) 

III - receber sugestões e reclamações de qualquer cidadão;

IV - solicitar colaboração de órgãos e entidades da administração pública e da sociedade civil, para elucidação de matéria 

sujeita a seu pronunciamento; 

  

Rondonópolis/MT

Ao Exmo. Sr. Roni Magnani 

Presidente do Poder Legislativo do Município de Rondonópolis 

Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis 

Projeto de Lei nº 078, de 14 de fevereiro de 2022, que institui a Lei do Parcelamento 

do Solo no Município de Rondonópolis/MT. 

Senhor Presidente, 

O Conselho de Entidades de Rondonópolis – CER, formado por 

dos mais diversos seguimentos da sociedade rondonopolitana, ve

desta respeitável Casa de Leis, com fundamento no art. 69, III e IV, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Rondonópolis1, apresentar suas considerações/sugestões ao 

Lei nº 078, de 14 de fevereiro de 2022, que institui a Lei do Parcelamento do Solo no 

Município de Rondonópolis/MT. 

Na data de 26 de abril de 2022, a Câmara Municipal, por intermédio da 

Comissão de Constituição, Justiça e Segurança Pública, realizou audiência pública relativa ao 

PL nº 78/2022, ocasião em que nos foi solicitada a apresentação de manifestação a respeito da 

referida minuta, a fim de aprimorar o texto encaminhado pelo Poder Executivo.

Convém salientar que as considerações aqui apresentadas buscam 

aperfeiçoar a redação, conciliando os interesses da sociedade como um todo e buscando, em 

última análise, o desenvolvimento da Cidade de Rondonópolis. 

Ademais, a manifestação ora apresentada não tem a intenção de esgotar o 

tema, cabendo esclarecer que, ao longo da tramitação perante as comissões desta Casa, 

s aos Nobres Vereadores questões capazes de enriquecer o debate.

                   
Compete, em comum, às comissões: 

receber sugestões e reclamações de qualquer cidadão; 

solicitar colaboração de órgãos e entidades da administração pública e da sociedade civil, para elucidação de matéria 

/MT, 13 de maio de 2022. 

2022, que institui a Lei do Parcelamento 

CER, formado por entidades 

sociedade rondonopolitana, vem à presença 

no art. 69, III e IV, do Regimento Interno da 

, apresentar suas considerações/sugestões ao Projeto de 

Parcelamento do Solo no 

Na data de 26 de abril de 2022, a Câmara Municipal, por intermédio da 

Comissão de Constituição, Justiça e Segurança Pública, realizou audiência pública relativa ao 

solicitada a apresentação de manifestação a respeito da 

referida minuta, a fim de aprimorar o texto encaminhado pelo Poder Executivo. 

Convém salientar que as considerações aqui apresentadas buscam 

ade como um todo e buscando, em 

Ademais, a manifestação ora apresentada não tem a intenção de esgotar o 

tema, cabendo esclarecer que, ao longo da tramitação perante as comissões desta Casa, 

s aos Nobres Vereadores questões capazes de enriquecer o debate. 

solicitar colaboração de órgãos e entidades da administração pública e da sociedade civil, para elucidação de matéria 



 

1. Da imprescindibilidade do encaminhamento à Câmara, pelo Poder 

Executivo, das minutas referentes à atualização da legislação 

urbanística do Município

 

Conforme afirmado anteriormente, o 

fevereiro de 2022, diz respeito ao parcelamento do solo no Município.

Todavia, para a adequada análise da minuta, é imprescindível a avaliação do 

conjunto de normas concernente à atua

abrange o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano, Código de Obras e Edificações, Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, 

Lei do Limite do Perímetro Ur

Posturas do Município. 

No que tange especificamente ao Plano Diretor, há vários dispositivos no 

PL nº 78/2022 que fazem referência ao mencionado diploma, a exemplo dos arts. 1º, 3º, 12, 

47 e 91, adiante transcritos:

 

Art. 1º. O parcelamento do solo no Município realizado pelo Poder Pùblico ou pela 

iniciativa privada é regulado pela presente Lei, obedecidos aos princípios 

estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e em 

observância

 

Art. 3º. Não será

(...) 

IV – onde for inadequado para o zoneamento previsto no 

 

Art. 12. As zonas e áreas de interesse ambiental porventura 

serem parceladas devem atender às exigências contidas no Plano Diretor e no 

Código Ambiental de Rondonópolis e serão protegidas e preservadas 

permanentemente, prevalecendo e harmonizando com o desenvolvimento urbano 

ou rural. 

 

Art. 47. Examinada a documentação encontrada em ordem pelo departamento 

competente, será solicitado ao empreendedor como garantia hipotecária das obras 

de infraestrutura obrigatória no loteamento, a caução de imóvel que poderá ser 

mediante: 

  

Da imprescindibilidade do encaminhamento à Câmara, pelo Poder 

Executivo, das minutas referentes à atualização da legislação 

urbanística do Município 

Conforme afirmado anteriormente, o Projeto de Lei nº 078, de 14 de 

fevereiro de 2022, diz respeito ao parcelamento do solo no Município. 

Todavia, para a adequada análise da minuta, é imprescindível a avaliação do 

concernente à atualização do arcabouço urbanístico

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano, Código de Obras e Edificações, Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, 

Lei do Limite do Perímetro Urbano de Rondonópolis, Código Ambiental e Código de 

No que tange especificamente ao Plano Diretor, há vários dispositivos no 

PL nº 78/2022 que fazem referência ao mencionado diploma, a exemplo dos arts. 1º, 3º, 12, 

anscritos: 

O parcelamento do solo no Município realizado pelo Poder Pùblico ou pela 

iniciativa privada é regulado pela presente Lei, obedecidos aos princípios 

estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e em 

observância às diretrizes previstas na legislação federal pertinente.

Não será permitido o parcelamento do solo: 

onde for inadequado para o zoneamento previsto no 

Art. 12. As zonas e áreas de interesse ambiental porventura 

serem parceladas devem atender às exigências contidas no Plano Diretor e no 

Código Ambiental de Rondonópolis e serão protegidas e preservadas 

permanentemente, prevalecendo e harmonizando com o desenvolvimento urbano 

7. Examinada a documentação encontrada em ordem pelo departamento 

competente, será solicitado ao empreendedor como garantia hipotecária das obras 

de infraestrutura obrigatória no loteamento, a caução de imóvel que poderá ser 

 

Da imprescindibilidade do encaminhamento à Câmara, pelo Poder 

Executivo, das minutas referentes à atualização da legislação 

Projeto de Lei nº 078, de 14 de 

Todavia, para a adequada análise da minuta, é imprescindível a avaliação do 

lização do arcabouço urbanístico de Rondonópolis, que 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano, Código de Obras e Edificações, Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, 

bano de Rondonópolis, Código Ambiental e Código de 

No que tange especificamente ao Plano Diretor, há vários dispositivos no 

PL nº 78/2022 que fazem referência ao mencionado diploma, a exemplo dos arts. 1º, 3º, 12, 

O parcelamento do solo no Município realizado pelo Poder Pùblico ou pela 

iniciativa privada é regulado pela presente Lei, obedecidos aos princípios 

estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e em 

às diretrizes previstas na legislação federal pertinente. 

onde for inadequado para o zoneamento previsto no Plano Diretor; 

Art. 12. As zonas e áreas de interesse ambiental porventura existentes nas áreas a 

serem parceladas devem atender às exigências contidas no Plano Diretor e no 

Código Ambiental de Rondonópolis e serão protegidas e preservadas 

permanentemente, prevalecendo e harmonizando com o desenvolvimento urbano 

7. Examinada a documentação encontrada em ordem pelo departamento 

competente, será solicitado ao empreendedor como garantia hipotecária das obras 

de infraestrutura obrigatória no loteamento, a caução de imóvel que poderá ser 



 

I – caução de imóvel 

órgão municipal de avaliação corresponda, na época da aprovação, ao custo de 

todas as obras e serviços, de valores estimados em planilhas de que tratam os 

parágrafos 5º e 6º do art. 47 desta L

infraestrutura suplementar aos limites geográficos do plano urbanístico, 

previsto no Plano Diretor

 

Art. 91. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Lei, as 

propostas de alter

alguns dispositivos, serão analisados 

Permanente de Desenvolvimento Urbano (CODEUR).

Parágrafo único. 

regulamenta

do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) à 

luz do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

Rondonópolis

 

Como se vê, 

grande instrumento de planejamento urbano a ser aprovado pelo Municipio é o Plano Diretor.

Somente a partir da sua instituição será possível vincular formalmente 

setoriais (Código de Obras, 

etc). 

O Plano Diretor é instrumento constitucional de ordenamento do solo 

urbano previsto nos artigos 182 e 183 da 

para o cumprimento da funç

Como é a principal norma de ordenação do solo urbano, os demais planos 

setoriais, a exemplo da Lei de Parcelament

posteriormente à elaboração d

Assim como a Constituição, Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001) não deixa dúvida quanto à 

 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 

as diretrizes 

  

caução de imóvel fora do perímetro da área a ser loteada, cujo valor, a juízo do 

órgão municipal de avaliação corresponda, na época da aprovação, ao custo de 

todas as obras e serviços, de valores estimados em planilhas de que tratam os 

parágrafos 5º e 6º do art. 47 desta Lei, incluindo, se for o caso, necessárias obras de 

infraestrutura suplementar aos limites geográficos do plano urbanístico, 

previsto no Plano Diretor. 

Art. 91. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Lei, as 

propostas de alteração da mesma, bem como a regulamentação complementar de 

alguns dispositivos, serão analisados e fornecidos diretrizes pela Comissão 

Permanente de Desenvolvimento Urbano (CODEUR). 

Parágrafo único. As propostas de alteração desta Lei, bem como a 

regulamentação complementar de alguns dispositivos, deverão ter a avaliação 

do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) à 

luz do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

Rondonópolis. 

Como se vê, houve uma nítida inversão de ordem, já que o primeiro e 

grande instrumento de planejamento urbano a ser aprovado pelo Municipio é o Plano Diretor.

Somente a partir da sua instituição será possível vincular formalmente 

bras, Zoneamento, Parcelamento do solo, Posturas, 

O Plano Diretor é instrumento constitucional de ordenamento do solo 

urbano previsto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes 

para o cumprimento da função social da propriedade urbana e da função social das cidades. 

Como é a principal norma de ordenação do solo urbano, os demais planos 

a exemplo da Lei de Parcelamento, devem ser analisados conjuntamente ou

elaboração do Plano Diretor de cada município.   

Assim como a Constituição, Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001) não deixa dúvida quanto à importância e prevalência do Plano Diretor:

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 

as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 

fora do perímetro da área a ser loteada, cujo valor, a juízo do 

órgão municipal de avaliação corresponda, na época da aprovação, ao custo de 

todas as obras e serviços, de valores estimados em planilhas de que tratam os 

ei, incluindo, se for o caso, necessárias obras de 

infraestrutura suplementar aos limites geográficos do plano urbanístico, conforme 

Art. 91. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Lei, as 

ação da mesma, bem como a regulamentação complementar de 

e fornecidos diretrizes pela Comissão 

As propostas de alteração desta Lei, bem como a 

ção complementar de alguns dispositivos, deverão ter a avaliação 

do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) à 

luz do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

houve uma nítida inversão de ordem, já que o primeiro e 

grande instrumento de planejamento urbano a ser aprovado pelo Municipio é o Plano Diretor. 

Somente a partir da sua instituição será possível vincular formalmente os demais planos 

osturas, Meio Ambiente 

O Plano Diretor é instrumento constitucional de ordenamento do solo 

Federal, estabelecendo as diretrizes 

ão social da propriedade urbana e da função social das cidades.  

Como é a principal norma de ordenação do solo urbano, os demais planos 

devem ser analisados conjuntamente ou, ainda, 

Assim como a Constituição, Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

importância e prevalência do Plano Diretor: 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 



 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana

§ 1 O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plu

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

 

Neste sentido é a lição abaixo: 

 

Nesse contexto, compreende

resultado da pactuação das polític

tendo o plano diretor como instrumento principal,

setoriais e, quando for o caso, ao plano metropolitano. Isso garante a coesão do 

território e a redução das desigualdades urbanas.

(https://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/planejamento

integrado_estatuto

 

A título de exemplo, fazemos menção a

Município de Curitiba2 para a revisão de seu Plano Diretor e do conjunto normas, 

caracterizados de planos setoriais vinculadas ao Plano Diretor, como demonstra a informação 

prestada pelo IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

 

Está aberta no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(Ippuc) a consulta pública aos Planos Setoriais vinculados ao Plano Diretor. Até o 

fim deste mês, os cidadãos poderão 

portal do Instituto. Desde fevereiro os planos estão disponíveis à livre consul

site do Ippuc .

Os planos foram validados pelo Conselho da Cidade (Concitiba), em sua 63ª 

Reunião Ordinária, realizada em 9 de dezembro do ano passado, após as etapas de 

diagnóstico, definição do quadro de propostas, escolha e priorização de ações, 

todas elas aprovadas pelos conselheiros.

(...) 

Os Planos Setoriais integram os projetos e ações a serem implementadas pelo 

município, alinhados aos princípios, diretrizes e objetivos previstos no Plano 

Diretor. São sete planos: de Mobilidade; Habitação e Re

Fundiária; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Econômico; 

                                                          
2 Disponivel em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/consulta
do-mes/63280. Acesso  12 maio. 2022.

  

O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 

O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

Neste sentido é a lição abaixo:  

Nesse contexto, compreende-se que o processo de planejamento integrado 

resultado da pactuação das políticas de planejamento territorial existentes, 

tendo o plano diretor como instrumento principal, 

e, quando for o caso, ao plano metropolitano. Isso garante a coesão do 

território e a redução das desigualdades urbanas.

https://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/planejamento

integrado_estatuto-da-cidade) 

A título de exemplo, fazemos menção ao modelo adotado atualme

para a revisão de seu Plano Diretor e do conjunto normas, 

caracterizados de planos setoriais vinculadas ao Plano Diretor, como demonstra a informação 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba:

Está aberta no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(Ippuc) a consulta pública aos Planos Setoriais vinculados ao Plano Diretor. Até o 

fim deste mês, os cidadãos poderão consultar os planos e enviar contribuições

portal do Instituto. Desde fevereiro os planos estão disponíveis à livre consul

site do Ippuc . 

Os planos foram validados pelo Conselho da Cidade (Concitiba), em sua 63ª 

Reunião Ordinária, realizada em 9 de dezembro do ano passado, após as etapas de 

diagnóstico, definição do quadro de propostas, escolha e priorização de ações, 

odas elas aprovadas pelos conselheiros. 

Os Planos Setoriais integram os projetos e ações a serem implementadas pelo 

município, alinhados aos princípios, diretrizes e objetivos previstos no Plano 

. São sete planos: de Mobilidade; Habitação e Re

Fundiária; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Econômico; 

                   
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/consulta-publica-aos-planos

. Acesso  12 maio. 2022. 

O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

rianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

se que o processo de planejamento integrado é 

as de planejamento territorial existentes, 

 agregado aos planos 

e, quando for o caso, ao plano metropolitano. Isso garante a coesão do 

território e a redução das desigualdades urbanas. 

https://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/planejamento-

o modelo adotado atualmente pelo 

para a revisão de seu Plano Diretor e do conjunto normas, 

caracterizados de planos setoriais vinculadas ao Plano Diretor, como demonstra a informação 

Curitiba: 

Está aberta no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(Ippuc) a consulta pública aos Planos Setoriais vinculados ao Plano Diretor. Até o 

enviar contribuições pelo 

portal do Instituto. Desde fevereiro os planos estão disponíveis à livre consulta no 

Os planos foram validados pelo Conselho da Cidade (Concitiba), em sua 63ª 

Reunião Ordinária, realizada em 9 de dezembro do ano passado, após as etapas de 

diagnóstico, definição do quadro de propostas, escolha e priorização de ações, 

Os Planos Setoriais integram os projetos e ações a serem implementadas pelo 

município, alinhados aos princípios, diretrizes e objetivos previstos no Plano 

. São sete planos: de Mobilidade; Habitação e Regularização 

Fundiária; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Econômico; 

planos-setoriais-vai-ate-o-fim-



 

Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade; Defesa 

Social e Defesa Civil; e Saneamento Básico. Destes, o Plano de Saneamento 

Básico já foi revisado e aprovado, em 2

(https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/consulta

ate-o-fim-do

 

Para não restar dúvidas, destacamos 

recentíssima atualização da legislação urbanística de 

integrante da Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá:

 

1) Lei Municipal 4695 

2) Lei Municipal 4696 

3) Lei Municipal 4697 

4) Lei Municipal 4698 

Edificações;

5) Lei Municipal 4699 

6) Lei Municipal 4700

solo; 

7) Lei Municipal 4701 

 

Por todo o exposto e, buscando garantir a coerência lógica do debate perante 

esta Casa de Leis, pedimos o sobrestamento 

pelo Poder Executivo, das normas relativas à atualização do arcabouço urbanístico de 

Rondonópolis, a saber, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o Código 

de Obras e Edificações, a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Sol

Perímetro Urbano de Rondonópolis e o Código Ambiental e Código de Posturas do 

Município. 

 

2. Alterações propostas no 

 

Em primeiro lugar, sugerimos, caso não se entenda pelo 

proposto no Item 1, a exclusão das referências 

Plano Diretor e o Código Ambiental

 

2.1. Art. 4

  

Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade; Defesa 

Social e Defesa Civil; e Saneamento Básico. Destes, o Plano de Saneamento 

Básico já foi revisado e aprovado, em 2

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/consulta-publica-aos

do-mes/63280) 

Para não restar dúvidas, destacamos a sequência de leis que evidenciam a 

recentíssima atualização da legislação urbanística de Várzea Grande

integrante da Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá: 

Lei Municipal 4695 – 2021 – Plano Diretor Municipal;

Lei Municipal 4696 – 2021 – Perímetro Urbano; 

Lei Municipal 4697 – 2021 – Parcelamento do solo urbano;

Lei Municipal 4698 – 2021 – Código Municipal de Obras e 

Edificações; 

Lei Municipal 4699 – 2021 –  Código Municipal de Postura;

Lei Municipal 4700 - 2021 - Lei de Zoneamento de uso e ocupação do 

Lei Municipal 4701 – 2021 – Lei de Sistema Viário;

Por todo o exposto e, buscando garantir a coerência lógica do debate perante 

esta Casa de Leis, pedimos o sobrestamento PL nº 78/2022 até que ocorra 

pelo Poder Executivo, das normas relativas à atualização do arcabouço urbanístico de 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o Código 

de Obras e Edificações, a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Sol

Perímetro Urbano de Rondonópolis e o Código Ambiental e Código de Posturas do 

Alterações propostas no PL nº 78/2022 

Em primeiro lugar, sugerimos, caso não se entenda pelo 

, a exclusão das referências a normas pendentes de aprovação, tais como 

o Código Ambiental, em especial aquelas contidas nos arts. 

Art. 4º 

Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade; Defesa 

Social e Defesa Civil; e Saneamento Básico. Destes, o Plano de Saneamento 

Básico já foi revisado e aprovado, em 2017. 

aos-planos-setoriais-vai-

a sequência de leis que evidenciam a 

Várzea Grande/MT, município 

icipal; 

Parcelamento do solo urbano; 

Código Municipal de Obras e 

Código Municipal de Postura; 

Lei de Zoneamento de uso e ocupação do 

Lei de Sistema Viário; 

Por todo o exposto e, buscando garantir a coerência lógica do debate perante 

PL nº 78/2022 até que ocorra o encaminhamento, 

pelo Poder Executivo, das normas relativas à atualização do arcabouço urbanístico de 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o Código 

de Obras e Edificações, a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei do Limite do 

Perímetro Urbano de Rondonópolis e o Código Ambiental e Código de Posturas do 

Em primeiro lugar, sugerimos, caso não se entenda pelo sobrestamento 

a normas pendentes de aprovação, tais como o 

, em especial aquelas contidas nos arts. 1º, 3º, 12, 47 e 91. 



 

 

Pedimos, 

 

 

Da leitura do dispositivo, observa

ao Chefe do Poder Executivo Municipal para vetar empreendimentos imobiliários que julgar 

“inconvenientes”. Ou seja, após a aprovação do loteamento pela Comissão Técnica de 

Desenvolvimento Urbano, responsável, nos termos do Decreto Municipal nº 7.293/2014, por 

“representar o Poder Executivo Municipal na implementação e monitoramento do Plano 

Diretor Urbano e Ambiental”, poderá o prefeito simplesmente vetá

Embora os incisos do art. 4º 

indeferimento, fato é que tais dispositivos apresentam conceitos bastante abertos, tais como 

“aumento de investimentos excessivos” (inciso I), “elevação de lotes baldios e indesejáveis

(inciso II) e “empreendimento (...) não harmonizar e integrar à organização do tecido urbano 

da cidade” (inciso III). 

O que caracterizaria um investimento como “excessivo”? Existe uma 

quantidade (in)aceitável/(in)desejável de “lotes baldios”? O que seria

desarmonia na integração do tecido urbano da cidade?

Vejam, Excelências, que a redação do art. 4º dá causa a incontáveis dúvidas, 

impondo grave insegurança jurídica aos setores públicos e privados

consubstanciando um desestím

Veja-se que, quando da solicitação de aprovação do Departamento 

Municipal de Aprovação de Loteamento

do empreendimento já são consideradas pelo Poder Público:

 

  

Pedimos, ainda, a supressão do art. 4º, cuja redação é a seguinte:

Da leitura do dispositivo, observa-se a atribuição de competência exclusiva 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal para vetar empreendimentos imobiliários que julgar 

“inconvenientes”. Ou seja, após a aprovação do loteamento pela Comissão Técnica de 

vimento Urbano, responsável, nos termos do Decreto Municipal nº 7.293/2014, por 

“representar o Poder Executivo Municipal na implementação e monitoramento do Plano 

Diretor Urbano e Ambiental”, poderá o prefeito simplesmente vetá-lo por “inconveniência”.

ora os incisos do art. 4º aparentemente crie critérios objetivos para o 

indeferimento, fato é que tais dispositivos apresentam conceitos bastante abertos, tais como 

“aumento de investimentos excessivos” (inciso I), “elevação de lotes baldios e indesejáveis

(inciso II) e “empreendimento (...) não harmonizar e integrar à organização do tecido urbano 

O que caracterizaria um investimento como “excessivo”? Existe uma 

quantidade (in)aceitável/(in)desejável de “lotes baldios”? O que seria

desarmonia na integração do tecido urbano da cidade? 

Vejam, Excelências, que a redação do art. 4º dá causa a incontáveis dúvidas, 

impondo grave insegurança jurídica aos setores públicos e privados

consubstanciando um desestímulo à atuação no setor imobiliário.  

se que, quando da solicitação de aprovação do Departamento 

Municipal de Aprovação de Loteamento (art. 43), todas as questões afetas à “conveniência” 

do empreendimento já são consideradas pelo Poder Público: 

ainda, a supressão do art. 4º, cuja redação é a seguinte: 

 

se a atribuição de competência exclusiva 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal para vetar empreendimentos imobiliários que julgar 

“inconvenientes”. Ou seja, após a aprovação do loteamento pela Comissão Técnica de 

vimento Urbano, responsável, nos termos do Decreto Municipal nº 7.293/2014, por 

“representar o Poder Executivo Municipal na implementação e monitoramento do Plano 

lo por “inconveniência”. 

aparentemente crie critérios objetivos para o 

indeferimento, fato é que tais dispositivos apresentam conceitos bastante abertos, tais como 

“aumento de investimentos excessivos” (inciso I), “elevação de lotes baldios e indesejáveis” 

(inciso II) e “empreendimento (...) não harmonizar e integrar à organização do tecido urbano 

O que caracterizaria um investimento como “excessivo”? Existe uma 

quantidade (in)aceitável/(in)desejável de “lotes baldios”? O que seria capaz de causa a 

Vejam, Excelências, que a redação do art. 4º dá causa a incontáveis dúvidas, 

impondo grave insegurança jurídica aos setores públicos e privados e ofendendo, 

se que, quando da solicitação de aprovação do Departamento 

(art. 43), todas as questões afetas à “conveniência” 



 

 

Portanto, não há justificativa para que, após a regular tramitação 

administrativa da solicitação, o empreendimento possa ser simplesmente vetado, sem critérios 

objetivos ou mesmo direito a contraditório. A redação proposta deixa margem ao desvio de 

finalidade e ao abuso de poder, condutas absolutamente incompatíveis com o Estado de 

Direito. 

Nesse sentido, sugere

inclusão de critérios objetivos, de caráter técnico, capazes de afastar a mera discricionariedade 

do gestor. 

 

2.2. Arts. 

 

Na sequência, pede

Zonas de Proteção Ambiental 1 (ZPA 1):

  

Portanto, não há justificativa para que, após a regular tramitação 

administrativa da solicitação, o empreendimento possa ser simplesmente vetado, sem critérios 

objetivos ou mesmo direito a contraditório. A redação proposta deixa margem ao desvio de 

ade e ao abuso de poder, condutas absolutamente incompatíveis com o Estado de 

Nesse sentido, sugere-se a exclusão do art. 4º ou, subsidiariamente, 

inclusão de critérios objetivos, de caráter técnico, capazes de afastar a mera discricionariedade 

 14 e 26 

Na sequência, pede-se exclusão integral do art. 14 da minuta, referente às 

Zonas de Proteção Ambiental 1 (ZPA 1): 

 

Portanto, não há justificativa para que, após a regular tramitação 

administrativa da solicitação, o empreendimento possa ser simplesmente vetado, sem critérios 

objetivos ou mesmo direito a contraditório. A redação proposta deixa margem ao desvio de 

ade e ao abuso de poder, condutas absolutamente incompatíveis com o Estado de 

se a exclusão do art. 4º ou, subsidiariamente, a 

inclusão de critérios objetivos, de caráter técnico, capazes de afastar a mera discricionariedade 

se exclusão integral do art. 14 da minuta, referente às 



 

 

O artigo 14 do Projeto de Lei prevê a instituição de Zonas de Proteção de 

Proteção Ambiental I (ZPA I), caractrizando

ao longo dos cursos d’agua que deverão ter as distância mínimas preservadas a partir de suas 

margens”. Além disso, o § 3º prevê que 

Ambiental I (ZPA I) são de domínio 

excluídas de indenização”.

O objeto do

Município de Rondonopolis e não de estabelecer “zoneamento” ou

municipal”. Ou seja, o disposit

urbanísticas. 

A definição do zoneamento e a sua devida espacialidade no contexto da 

cidade deve ocorrer no Plano Diretor, bem como na norma específica que definirá o novo  

Zoneamento de Rondonopol

Vejamos o regramento geral, instituído pela União, previsto na Lei Federal 

n. 6.766 de 1979, sobre parcelamento do solo:

 

Art. 1o. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.

  

O artigo 14 do Projeto de Lei prevê a instituição de Zonas de Proteção de 

Proteção Ambiental I (ZPA I), caractrizando-as como as “faixas bilaterais de terras contínuas 

ao longo dos cursos d’agua que deverão ter as distância mínimas preservadas a partir de suas 

Além disso, o § 3º prevê que “As faixas obrigaatórias da Zona de Proteção 

Ambiental I (ZPA I) são de domínio público, insuscetíveis de expropriação, bem como 

excluídas de indenização”. 

O objeto do PL nº 78/2022 é disciplinar o parcelamento do solo no 

Município de Rondonopolis e não de estabelecer “zoneamento” ou

municipal”. Ou seja, o dispositivo em questão encontra-se deslocado no contexto das normas 

A definição do zoneamento e a sua devida espacialidade no contexto da 

cidade deve ocorrer no Plano Diretor, bem como na norma específica que definirá o novo  

Zoneamento de Rondonopolis. 

Vejamos o regramento geral, instituído pela União, previsto na Lei Federal 

n. 6.766 de 1979, sobre parcelamento do solo: 

. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.

 

 

O artigo 14 do Projeto de Lei prevê a instituição de Zonas de Proteção de 

as “faixas bilaterais de terras contínuas 

ao longo dos cursos d’agua que deverão ter as distância mínimas preservadas a partir de suas 

“As faixas obrigaatórias da Zona de Proteção 

público, insuscetíveis de expropriação, bem como 

2022 é disciplinar o parcelamento do solo no 

Município de Rondonopolis e não de estabelecer “zoneamento” ou “areas de interesse 

se deslocado no contexto das normas 

A definição do zoneamento e a sua devida espacialidade no contexto da 

cidade deve ocorrer no Plano Diretor, bem como na norma específica que definirá o novo  

Vejamos o regramento geral, instituído pela União, previsto na Lei Federal 

. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 



 

Parágrafo único 

estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo 

municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e 

locais. 

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser 

ou desmembramento

estaduais e municipais pertinentes.

 

Ou seja, o 

zonas ambiental por meio da lei de parceam

tanto. 

O zoneamento é o ato ou efeito de zonear, dividir por zonas; divisão 

nacional de uma área urbana em setores reservados a certa atividade. No sentido próprio, a 

sua significação não difere muito da orientação comum.

Celso Antônio Bandeira de Mello

condicionadora do uso da propriedade imobiliária mediante a delimitação de áreas 

categorizadas em vista das utilizações urbanas nela admitidas.

Já o doutrinador José Afonso da Silva

procedimento urbanístico destinad

solo municipal ou a repartição do território municipal à vista da destinação da terra

uso do solo ou das características arquitetônicas.

De modo geral, quando se estabelece o Zoneamento pelo Município é 

necessário a delimitação das áreas e a categorização dos tipos de uso do solo, 

por duas partes: A delimitação das áreas e a categorização dos tipos de uso do solo são 

elementos sobre os quais dispõem o zoneamento.

Não se pode esquecer, no entanto, que a corporificação normativa de tais 

aspectos, antes de qualquer coisa

normalmente, é composta de duas partes: 

zonas nas quais é dividida a área total da comunidade e (b) um texto escrito 

                                                          
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza jurídica do 
4 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, 2ª ed., p. 121.

  

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os 

estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo 

municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento 

ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações 

estaduais e municipais pertinentes. 

Ou seja, o regramento geral não disciplina a possibilidade de se instituir 

por meio da lei de parceamento do solo, havendo legislação específica para 

oneamento é o ato ou efeito de zonear, dividir por zonas; divisão 

nacional de uma área urbana em setores reservados a certa atividade. No sentido próprio, a 

não difere muito da orientação comum. 

Celso Antônio Bandeira de Mello3 ressalta que 

condicionadora do uso da propriedade imobiliária mediante a delimitação de áreas 

categorizadas em vista das utilizações urbanas nela admitidas.  

doutrinador José Afonso da Silva4, tem o zoneamento como um 

procedimento urbanístico destinado a fixar os usos adequados para as diversas áreas do 

repartição do território municipal à vista da destinação da terra

características arquitetônicas. 

De modo geral, quando se estabelece o Zoneamento pelo Município é 

necessário a delimitação das áreas e a categorização dos tipos de uso do solo, 

A delimitação das áreas e a categorização dos tipos de uso do solo são 

os quais dispõem o zoneamento. 

Não se pode esquecer, no entanto, que a corporificação normativa de tais 

antes de qualquer coisa, assume no plano concreto a forma de lei. Esta, 

normalmente, é composta de duas partes: (a) um ou vários mapas mostrando as diferentes 

zonas nas quais é dividida a área total da comunidade e (b) um texto escrito 

                   
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza jurídica do zoneamento - efeitos. RDA, 147:23
SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, 2ª ed., p. 121.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo 

municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e 

feito mediante loteamento 

, observadas as disposições desta Lei e as das legislações 

não disciplina a possibilidade de se instituir 

, havendo legislação específica para 

oneamento é o ato ou efeito de zonear, dividir por zonas; divisão 

nacional de uma área urbana em setores reservados a certa atividade. No sentido próprio, a 

ressalta que é a disciplina 

condicionadora do uso da propriedade imobiliária mediante a delimitação de áreas 

tem o zoneamento como um 

fixar os usos adequados para as diversas áreas do 

repartição do território municipal à vista da destinação da terra, do 

De modo geral, quando se estabelece o Zoneamento pelo Município é 

necessário a delimitação das áreas e a categorização dos tipos de uso do solo, sendo composta 

A delimitação das áreas e a categorização dos tipos de uso do solo são 

Não se pode esquecer, no entanto, que a corporificação normativa de tais 

no plano concreto a forma de lei. Esta, 

(a) um ou vários mapas mostrando as diferentes 

zonas nas quais é dividida a área total da comunidade e (b) um texto escrito 

efeitos. RDA, 147:23-34 
SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, 2ª ed., p. 121. 



 

estabelecendo as regras aplicáveis a cada uma d

informações gerais sobre o regulamento

Nada disso 

Não bastasse, o § 3º do art. 14 promove a expropriação dos imóveis 

localizados em ZPA I, sem qualquer direito à indenização. A redação em questão ataca 

frontalmente a Constituição Federal, bem como us

rondonopolitanos, sem qualquer direito à indenização

desapropriação não prevista na Constituição, verdadeiro confisco, não sendo admitido pelo 

Poder Judiciário: 

 

 

Frise-se que, não obstante o 

Parcelamento, não há qualquer restrição à sua aplicação, alcançando a totalidade dos imóveis 

do Município, sejam eles loteamentos ou não.

Caso levada adiante, o art. 14 promete a interminável imbróglio, com a 

imposição de gravíssimos custos ao Município, haja vista a derrota certeira perante o Poder 

Judiciário e consequente dispêndio de valores incalculáveis a título de indenização.

No caso específico de Rondonópolis, essa discussão 

Proteção Ambiental I (ZPA I)

cidadão não foi suficiente e adequada, o que viola profundamente o direito fundamental de 

propriedade e da livre iniciativa, previsto

                                                          
5 SANTANA, Jair Eduardo. Ordenação do Solo Urbano e Zoneamento: Limites do direito adquirido ao uso e 
ocupação do solo. Disponível em: https://www.jairsantana.com.br/media/article
file/Ordena%C3%A7%C3%A3o-do
e_a3FEXIA.pdf 

  

estabelecendo as regras aplicáveis a cada uma das diferentes zonas e contendo 

informações gerais sobre o regulamento5. 

Nada disso se viu na presente proposta de Projeto de Lei.

Não bastasse, o § 3º do art. 14 promove a expropriação dos imóveis 

localizados em ZPA I, sem qualquer direito à indenização. A redação em questão ataca 

frontalmente a Constituição Federal, bem como usurpa o patrimônio de milhares de 

sem qualquer direito à indenização. Tal hipótese caracteriza 

desapropriação não prevista na Constituição, verdadeiro confisco, não sendo admitido pelo 

se que, não obstante o dispositivo esteja inserido na Lei de 

Parcelamento, não há qualquer restrição à sua aplicação, alcançando a totalidade dos imóveis 

do Município, sejam eles loteamentos ou não. 

Caso levada adiante, o art. 14 promete a interminável imbróglio, com a 

de gravíssimos custos ao Município, haja vista a derrota certeira perante o Poder 

Judiciário e consequente dispêndio de valores incalculáveis a título de indenização.

No caso específico de Rondonópolis, essa discussão 

(ZPA I) e todos os seus desdobramentos no direito de propriedade do 

suficiente e adequada, o que viola profundamente o direito fundamental de 

iniciativa, previstos na Carta Maior.  

                   
SANTANA, Jair Eduardo. Ordenação do Solo Urbano e Zoneamento: Limites do direito adquirido ao uso e 

o do solo. Disponível em: https://www.jairsantana.com.br/media/article
do-Solo-Urbano-e-Zoneamento-Limites-do-direito-adquirido

as diferentes zonas e contendo 

Projeto de Lei. 

Não bastasse, o § 3º do art. 14 promove a expropriação dos imóveis 

localizados em ZPA I, sem qualquer direito à indenização. A redação em questão ataca 

urpa o patrimônio de milhares de 

Tal hipótese caracteriza 

desapropriação não prevista na Constituição, verdadeiro confisco, não sendo admitido pelo 

 

dispositivo esteja inserido na Lei de 

Parcelamento, não há qualquer restrição à sua aplicação, alcançando a totalidade dos imóveis 

Caso levada adiante, o art. 14 promete a interminável imbróglio, com a 

de gravíssimos custos ao Município, haja vista a derrota certeira perante o Poder 

Judiciário e consequente dispêndio de valores incalculáveis a título de indenização. 

No caso específico de Rondonópolis, essa discussão acerca da Zona de 

no direito de propriedade do 

suficiente e adequada, o que viola profundamente o direito fundamental de 

SANTANA, Jair Eduardo. Ordenação do Solo Urbano e Zoneamento: Limites do direito adquirido ao uso e 
o do solo. Disponível em: https://www.jairsantana.com.br/media/article-

adquirido-ao-uso-



 

A bem da verdade,

indenização pelo Executivo Municipal, 

dispositivos que afirmam justamente o contrário, como é o caso do § 3º

de Lei. 

Em resumo, o art. 14 carrega vícios formais e materias intransponíveis, os 

quais jusitificam a sua exclusão

Caso não se entenda pela supressão total do dispositivo do art. 14

sugerimos a segunte redação:

 

Art. 14. No Município de Rondonópolis, são consideradas como Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA I) as faixas bilaterais de terras contínuas ao longo dos cursos 

d’água, que deverá ter as distâncias mínimas preservadas a partir da borda de calha 

do leito regular, observ

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Brasileiro). 

 

Tal sugestão 

ambientais, sem, de outro lado, 

Assim sendo, com o propósito de promover 

Rondonópolis, os parâmetros

ser os mesmos das áreas de preservação permanente 

Lei Federal 12.651 de 2012

 

Art. 4º Considera

urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez

(cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de larg

                                                          
6 “§ 3ºAs faixas obrigatórios da Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I) são de domínio público, insuscetíveis de 
expropriação, bem como excluídas de indenização”.

  

A bem da verdade, haverá a expropriação do bem, passível de justa e prévia 

pelo Executivo Municipal, conforme preceito constitucional, não podendo conter 

afirmam justamente o contrário, como é o caso do § 3º

Em resumo, o art. 14 carrega vícios formais e materias intransponíveis, os 

icam a sua exclusão 

Caso não se entenda pela supressão total do dispositivo do art. 14

sugerimos a segunte redação: 

No Município de Rondonópolis, são consideradas como Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA I) as faixas bilaterais de terras contínuas ao longo dos cursos 

d’água, que deverá ter as distâncias mínimas preservadas a partir da borda de calha 

do leito regular, observadas as larguras míninas estabelecidas no art. 4º da Lei 

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Brasileiro). 

Tal sugestão repete a legislação federal, garantindo proteção dos bens 

ambientais, sem, de outro lado, ofender a propriedade privada ou onerar os cofres públicos.

Assim sendo, com o propósito de promover a sustentabilidade

Rondonópolis, os parâmetros e limites para a Zona de Proteção Ambiental

das áreas de preservação permanente – APP’S, já delimitadas pel

Lei Federal 12.651 de 2012, Código Florestal Brasileiro:  

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

, para os efeitos desta Lei: 

as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 

                   
“§ 3ºAs faixas obrigatórios da Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I) são de domínio público, insuscetíveis de 

expropriação, bem como excluídas de indenização”. 

haverá a expropriação do bem, passível de justa e prévia 

conforme preceito constitucional, não podendo conter 

afirmam justamente o contrário, como é o caso do § 3º6 do art. 14 do Projeto 

Em resumo, o art. 14 carrega vícios formais e materias intransponíveis, os 

Caso não se entenda pela supressão total do dispositivo do art. 14, 

No Município de Rondonópolis, são consideradas como Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA I) as faixas bilaterais de terras contínuas ao longo dos cursos 

d’água, que deverá ter as distâncias mínimas preservadas a partir da borda de calha 

adas as larguras míninas estabelecidas no art. 4º da Lei 

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Brasileiro).  

repete a legislação federal, garantindo proteção dos bens 

privada ou onerar os cofres públicos. 

sustentabilidade da cidade de 

a Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I) devem 

APP’S, já delimitadas pelo art. 4º da 

, em zonas rurais ou 

curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

“§ 3ºAs faixas obrigatórios da Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I) são de domínio público, insuscetíveis de 



 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos 

ambiental do empreendimento;

ADC Nº 42)

IV - as áreas no entorno das nascentes 

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizon

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

sempre em rel

por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 

ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,

seja a vegetação;

 

A salvaguarda ambiental que se pretend

n.º 78 de 2022 já está resguardada, conforme a Legislação Federal n. 12.651 de 2012.

Ainda em relação à ZPA I, sugere

termos: 

 

Art. 26. Após avaliação técnica do Instituto de Pesquisa de Planejamento de 

Rondonopolis, a

poderão ser limitadas por ruas ou avenidas marginais. 

  

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; 

as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

ADC Nº 42)            (Vide ADIN Nº 4.903) 

as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

dada pela Lei nº 12.727, de 2012).    (Vide ADIN Nº 4.903)

as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

os manguezais, em toda a sua extensão; 

as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizon

no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado 

por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 

ponto de sela mais próximo da elevação; 

as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,

seja a vegetação; 

A salvaguarda ambiental que se pretende com o artigo 14 do Projeto de Lei 

já está resguardada, conforme a Legislação Federal n. 12.651 de 2012.

Ainda em relação à ZPA I, sugere-se a alteração do art. 26, nos seguintes 

Art. 26. Após avaliação técnica do Instituto de Pesquisa de Planejamento de 

Rondonopolis, as faixas obrigatórias da Zona de Proteção 

poderão ser limitadas por ruas ou avenidas marginais.  

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

d’água naturais, na faixa definida na licença 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).     (Vide 

e dos olhos d’água perenes, qualquer que 

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação 

(Vide ADIN Nº 4.903) 

as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 

as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

ação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado 

por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 

as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 

e com o artigo 14 do Projeto de Lei 

já está resguardada, conforme a Legislação Federal n. 12.651 de 2012. 

se a alteração do art. 26, nos seguintes 

Art. 26. Após avaliação técnica do Instituto de Pesquisa de Planejamento de 

s faixas obrigatórias da Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I) 



 

 

2.3. Art. 38

 

Outro ponto de preocupação diz respeito ao art. 38, que cuida das áreas a 

serem disponibilizadas pelos loteadores a título de Reserva Municipal:

 

A destinação de áreas 

aprovação do parcelamento do solo urbano, para fins de constituição de áreas verdes e áreas 

institucionais, deve ser analisada conjuntamente com os percentuais obrigatórios para o 

sistema viário, também previstos para todas as formas de parcelamento

Além das exigências já citadas, também há a necessidade de se resguardar 

as áreas de proteção ambiental e outros requisitos básicos para a impla

ambiental. 

Dessa forma, os percentuais previstos no ar

2022, que trata de doação obrigatória de áreas para o ente Municipal, 

proposta, inviabilizará economicamente o negócio imobiliário no Município de Rondonópolis, 

tendo em vista que aumentará exorbitant

espalhar a cidade para áreas cada vez mais distantes do centro.

  

Art. 38 

Outro ponto de preocupação diz respeito ao art. 38, que cuida das áreas a 

serem disponibilizadas pelos loteadores a título de Reserva Municipal: 

A destinação de áreas reservadas para o Município no momento da 

aprovação do parcelamento do solo urbano, para fins de constituição de áreas verdes e áreas 

deve ser analisada conjuntamente com os percentuais obrigatórios para o 

, também previstos para todas as formas de parcelamento. 

Além das exigências já citadas, também há a necessidade de se resguardar 

as áreas de proteção ambiental e outros requisitos básicos para a impla

Dessa forma, os percentuais previstos no art. 38 do Projeto de Lei n. 78 de 

2022, que trata de doação obrigatória de áreas para o ente Municipal, n

inviabilizará economicamente o negócio imobiliário no Município de Rondonópolis, 

tendo em vista que aumentará exorbitantemente o valor do metro quadrado na cidade

espalhar a cidade para áreas cada vez mais distantes do centro. 

Outro ponto de preocupação diz respeito ao art. 38, que cuida das áreas a 

 

 

reservadas para o Município no momento da 

aprovação do parcelamento do solo urbano, para fins de constituição de áreas verdes e áreas 

deve ser analisada conjuntamente com os percentuais obrigatórios para o 

 

Além das exigências já citadas, também há a necessidade de se resguardar 

as áreas de proteção ambiental e outros requisitos básicos para a implantação urbanística e 

t. 38 do Projeto de Lei n. 78 de 

na forma originalmente 

inviabilizará economicamente o negócio imobiliário no Município de Rondonópolis, 

emente o valor do metro quadrado na cidade, além de 



 

A Lei Federal n. 6.766 de 1979 (

determina como deve ser a análise dos parcelamentos para fins de destina

públicas obrigatórias (art. 4º, inciso I)

 

Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a 

urbano e comunitário

proporcionais à densidade de ocupação

por lei municipal para a zona em que se situem.

 

A norma federal, de modo expressa, elege 

proporcionalidade e da densidade de 

municipal, sempre observando o Plano Diretor ou 

Pois bem

ocupação” estudado para a cidade de Rondonópolis, 

situem tais áreas públicas, já que a proposta não está materializada no Plano Diretor, muito 

menos na Lei de Zoneamento.

Vejamos o exemplo do Município de Cuiabá, que estabeleceu diretrizes 

uniformes e gerais para os 

previstas na Lei Complementar n.º 389 de 2015, em seus artigos 99 e 108:

 

Art. 99. Da área total objeto de desmembramento de glebas, será considerada 

apenas uma matrícula para cada parcelamento, e 

cento) serão destinados às áreas públicas, obedecidas as seguintes proporções

I - mínimo de 5% (cinco por cento

públicos comunitários;

II - mínimo de 10% (dez por cento)

público. 

 

Art. 108. Da área total, objeto de loteamento, desde que considerada somente uma 

matrícula para aprovação, pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) serão 

destinadas às seguintes áreas públicas:

I - mínimo de 5% (cinc

públicos comunitários;

II - mínimo de 10% (dez por cento

público; 

  

A Lei Federal n. 6.766 de 1979 (Lei de parcelamento do solo urbano) 

determina como deve ser a análise dos parcelamentos para fins de destina

públicas obrigatórias (art. 4º, inciso I): 

. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento 

urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público

proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada 

por lei municipal para a zona em que se situem. 

A norma federal, de modo expressa, elege critério

densidade de ocupação como adequados à definição da reserva 

municipal, sempre observando o Plano Diretor ou lei municipal para a zona em que se situem.

Pois bem, não sabemos qual foi o critério técnico de “densidade de 

ocupação” estudado para a cidade de Rondonópolis, muitos menos a zona urbana em que se 

situem tais áreas públicas, já que a proposta não está materializada no Plano Diretor, muito 

menos na Lei de Zoneamento. 

Vejamos o exemplo do Município de Cuiabá, que estabeleceu diretrizes 

uniformes e gerais para os casos de desmembramento e loteamentos, conforme diretrizes 

previstas na Lei Complementar n.º 389 de 2015, em seus artigos 99 e 108:

Art. 99. Da área total objeto de desmembramento de glebas, será considerada 

apenas uma matrícula para cada parcelamento, e pelo menos 15% (quinze por 

cento) serão destinados às áreas públicas, obedecidas as seguintes proporções

mínimo de 5% (cinco por cento) da área total destinados a equipamentos 

públicos comunitários; 

mínimo de 10% (dez por cento) da área total destinados a áreas livres de uso 

Art. 108. Da área total, objeto de loteamento, desde que considerada somente uma 

matrícula para aprovação, pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) serão 

destinadas às seguintes áreas públicas: 

mínimo de 5% (cinco por cento) da área total destinados a equipamentos 

públicos comunitários; 

mínimo de 10% (dez por cento) da área total destinados a áreas livres de uso 

parcelamento do solo urbano) 

determina como deve ser a análise dos parcelamentos para fins de destinação das áreas 

. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 

implantação de equipamento 

livres de uso público, serão 

prevista pelo plano diretor ou aprovada 

critérios técnicos da 

como adequados à definição da reserva 

lei municipal para a zona em que se situem. 

não sabemos qual foi o critério técnico de “densidade de 

muitos menos a zona urbana em que se 

situem tais áreas públicas, já que a proposta não está materializada no Plano Diretor, muito 

Vejamos o exemplo do Município de Cuiabá, que estabeleceu diretrizes 

casos de desmembramento e loteamentos, conforme diretrizes 

previstas na Lei Complementar n.º 389 de 2015, em seus artigos 99 e 108: 

Art. 99. Da área total objeto de desmembramento de glebas, será considerada 

pelo menos 15% (quinze por 

cento) serão destinados às áreas públicas, obedecidas as seguintes proporções 

) da área total destinados a equipamentos 

inados a áreas livres de uso 

Art. 108. Da área total, objeto de loteamento, desde que considerada somente uma 

matrícula para aprovação, pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) serão 

) da área total destinados a equipamentos 

) da área total destinados a áreas livres de uso 



 

III - mínimo de 20% (vinte por cento)

§ 1º Em loteamentos industriais

mil metros quadrados), deverá ser obedecido o estabelecido nos incisos I e II do 

caput deste artigo e a área destinada ao sistema circulação 

mínimo de 10% (dez po

 

Oportuna, ainda, a menção a

Cidade de Várzea Grande, que estabeleceu regramento específico para a destinação de áreas 

públicas, de acordo com os artigos 26 e 27 da Lei Municipal n. 4.697 de 2021:

 

Art. 26. Os projetos de loteamentos devem destinar áreas para Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos, para Áreas Verdes Públicas e para o Sistema 

Viário. 

§ 1º A localização das áreas aqui referidas deverá atender às diretrizes urbanísticas 

emitidas, sendo objeto de indicação no respectivo projeto e sujeitas à aprovação do 

Poder Público Municipal.

§ 2º No ato da aprovação do loteamento, as áreas de que trata este artigo serão 

cedidas ao Município, independentemente de sua efetiva implantação, passando 

integrar o respectivo domínio.

 

Art. 27. A dimensão das áreas a que se refere o artigo anterior deve obedecer ao 

mínimo de:

I - 5% (cinco por cento) da área total de parcelamento, destinada aos Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos;

II - 10% (dez 

Públicas; e

III - 20% (vinte por cento) da área total, destinada ao Sistema Viário.

§ 1º Admite

porém, nesse caso, a

Públicos Comunitários e Urbanos e às Áreas Verdes Públicas.

§ 2º No cômputo da área total de parcelamento de que trata este artigo excluem

as Áreas de Preservação Permanente 

faixas de servidão de equipamentos urbanos e a faixa 

§ 3º Na hipótese de existência de Área de Preservação Permanente no loteamento 

observar-se

para o cômputo de áreas exigidas no inciso II.

  

mínimo de 20% (vinte por cento) destinadas ao sistema de circulação viária.

loteamentos industriais, cujos lotes forem maiores que 15.000m2 (quinze 

mil metros quadrados), deverá ser obedecido o estabelecido nos incisos I e II do 

caput deste artigo e a área destinada ao sistema circulação 

mínimo de 10% (dez por cento). 

Oportuna, ainda, a menção ao modelo legislativo recentemente adotado pela 

Cidade de Várzea Grande, que estabeleceu regramento específico para a destinação de áreas 

públicas, de acordo com os artigos 26 e 27 da Lei Municipal n. 4.697 de 2021:

Art. 26. Os projetos de loteamentos devem destinar áreas para Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos, para Áreas Verdes Públicas e para o Sistema 

§ 1º A localização das áreas aqui referidas deverá atender às diretrizes urbanísticas 

sendo objeto de indicação no respectivo projeto e sujeitas à aprovação do 

Poder Público Municipal. 

§ 2º No ato da aprovação do loteamento, as áreas de que trata este artigo serão 

cedidas ao Município, independentemente de sua efetiva implantação, passando 

integrar o respectivo domínio. 

Art. 27. A dimensão das áreas a que se refere o artigo anterior deve obedecer ao 

mínimo de: 

5% (cinco por cento) da área total de parcelamento, destinada aos Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos; 

10% (dez por cento) da área total de parcelamento, destinada às Áreas Verdes 

e 

20% (vinte por cento) da área total, destinada ao Sistema Viário.

§ 1º Admite-se a hipótese de o sistema viário não atingir os 20% (vinte por cento), 

porém, nesse caso, a área remanescente deve ser acrescida aos Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos e às Áreas Verdes Públicas.

§ 2º No cômputo da área total de parcelamento de que trata este artigo excluem

as Áreas de Preservação Permanente - APP, as faixas de domí

faixas de servidão de equipamentos urbanos e a faixa non aedificandi

§ 3º Na hipótese de existência de Área de Preservação Permanente no loteamento 

se-á o contido na Lei Nacional nº 12.651/2012, não podendo ser utilizada 

para o cômputo de áreas exigidas no inciso II. 

destinadas ao sistema de circulação viária. 

, cujos lotes forem maiores que 15.000m2 (quinze 

mil metros quadrados), deverá ser obedecido o estabelecido nos incisos I e II do 

caput deste artigo e a área destinada ao sistema circulação viária deverá ser no 

recentemente adotado pela 

Cidade de Várzea Grande, que estabeleceu regramento específico para a destinação de áreas 

públicas, de acordo com os artigos 26 e 27 da Lei Municipal n. 4.697 de 2021: 

Art. 26. Os projetos de loteamentos devem destinar áreas para Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos, para Áreas Verdes Públicas e para o Sistema 

§ 1º A localização das áreas aqui referidas deverá atender às diretrizes urbanísticas 

sendo objeto de indicação no respectivo projeto e sujeitas à aprovação do 

§ 2º No ato da aprovação do loteamento, as áreas de que trata este artigo serão 

cedidas ao Município, independentemente de sua efetiva implantação, passando a 

Art. 27. A dimensão das áreas a que se refere o artigo anterior deve obedecer ao 

5% (cinco por cento) da área total de parcelamento, destinada aos Equipamentos 

por cento) da área total de parcelamento, destinada às Áreas Verdes 

20% (vinte por cento) da área total, destinada ao Sistema Viário. 

se a hipótese de o sistema viário não atingir os 20% (vinte por cento), 

área remanescente deve ser acrescida aos Equipamentos 

Públicos Comunitários e Urbanos e às Áreas Verdes Públicas. 

§ 2º No cômputo da área total de parcelamento de que trata este artigo excluem-se 

APP, as faixas de domínio das rodovias, as 

non aedificandi. 

§ 3º Na hipótese de existência de Área de Preservação Permanente no loteamento 

/2012, não podendo ser utilizada 



 

§ 4º Os Equipamentos Públicos Comunitários, os Equipamento

e as Áreas Verdes Públicas devem se situar em locais de fácil acesso, articulados às 

vias existentes ou planejadas, levando em conta os princípios da mobilidade e 

acessibilidade.

 

Como se vê, o art. 38 afigura

à legislação comparada. 

Da forma como 

confisco, sobretudo no caso dos “Loteamentos Especiais de Interesse Social

uma doação superior a 50% da gleba.

Sobre o assunto, os 

vez que a doação é colocada como condição para a aprovação dos loteamentos, 

 

 

A fim de superar as inconstitucionalidades/ilegalidades indicadas acima, 

sugere-se a seguinte redação para o art.

 

Art. 38. 

Municipais conforme destinação urbanística abaixo:

I – 15% (quinze por cento) 

Institucional da área útil loteada nos Loteamentos 

Agrícolas;

II – 10% (

Institucional da área útil loteada nos 

 

  

§ 4º Os Equipamentos Públicos Comunitários, os Equipamento

e as Áreas Verdes Públicas devem se situar em locais de fácil acesso, articulados às 

vias existentes ou planejadas, levando em conta os princípios da mobilidade e 

acessibilidade. 

Como se vê, o art. 38 afigura-se absolutamente desproporc

Da forma como apresentada, a norma proposta caracteriza

confisco, sobretudo no caso dos “Loteamentos Especiais de Interesse Social

50% da gleba. 

Sobre o assunto, os Tribunais vêm decidindo que se assemelha a confisco, 

vez que a doação é colocada como condição para a aprovação dos loteamentos, 

A fim de superar as inconstitucionalidades/ilegalidades indicadas acima, 

se a seguinte redação para o art. 38: 

 Nos loteamentos, deverão ser disponibilizadas áreas de Reservas 

Municipais conforme destinação urbanística abaixo: 

15% (quinze por cento) de Área Verde e 5% (cinco por cento) de Área 

Institucional da área útil loteada nos Loteamentos Rurais Sítios de Recreio e/ou 

Agrícolas; 

10% (dez por cento) de Área Verde e 5% (cinco por cento) de 

Institucional da área útil loteada nos demais loteamentos. 

§ 4º Os Equipamentos Públicos Comunitários, os Equipamentos Públicos Urbanos 

e as Áreas Verdes Públicas devem se situar em locais de fácil acesso, articulados às 

vias existentes ou planejadas, levando em conta os princípios da mobilidade e 

se absolutamente desproporcional em relação 

resentada, a norma proposta caracteriza verdadeiro 

confisco, sobretudo no caso dos “Loteamentos Especiais de Interesse Social”, que totalizará 

Tribunais vêm decidindo que se assemelha a confisco, 

vez que a doação é colocada como condição para a aprovação dos loteamentos, verbis: 

 

 

A fim de superar as inconstitucionalidades/ilegalidades indicadas acima, 

deverão ser disponibilizadas áreas de Reservas 

5% (cinco por cento) de Área 

Rurais Sítios de Recreio e/ou 

5% (cinco por cento) de Área 



 

Requeremos, por fim, o encaminhamento do presente

Competentes e reiteramos que esta m

que, ao longo da tramitação 

pontos capazes de enriquecer o debate

Desde já agradecemos a atenção e reiteramos nossos protestos

consideração. 

 

Atenciosamente,

 

 

________________________________________

Conselho de Entidades de Rondonópolis

  

Requeremos, por fim, o encaminhamento do presente

e reiteramos que esta manifestação não intentar exaurir 

, ao longo da tramitação legislativa, poderão ser trazidos aos Nobres Vereadores 

capazes de enriquecer o debate. 

Desde já agradecemos a atenção e reiteramos nossos protestos

Atenciosamente, 

________________________________________

Conselho de Entidades de Rondonópolis 

Thiago Luis Sperança 

Requeremos, por fim, o encaminhamento do presente Ofício às Comissões 

intentar exaurir o tema, de modo 

s aos Nobres Vereadores 

Desde já agradecemos a atenção e reiteramos nossos protestos de estima e 

________________________________________ 


