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MENSAGEM 046/2017 
Senhor Presidente,  

Senhores (as) Vereadores (as); 

 

Dirijo-me à Vossa Excelência e aos demais pares dessa Casa Legislativa para apresentar o 

Projeto de Lei de alteração na Lei 2861/2015 a qual regulamenta o uso e ocupação do solo urbano 

no Município de Colíder, através da definição de zoneamento e parâmetros de utilização. 

As alterações ora propostas visam melhor atender as demandas de ocupações urbanas, 

especialmente no tocante à áreas destinadas para a Zona Residencial de Chácaras – ZRC, bem 

como, a destinação de espaço para instalação de indústrias, comércios e serviços. 

A Lei atual apresenta o lado leste da Rodovia MT-320 com grande destinação à ocupação 

por loteamentos em chácaras de recreio e residências, quando possui características úteis para a 

instalação de empresas comerciais, de serviços e indústrias de pequenos impactos, além de se 

configurar área nobre para futuros loteamentos residenciais, assim que as Zonas Residenciais 1 e 2 

tornarem-se consolidadas. 

Para corrigir tal distorção, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano – CMPDU, regulamentado pela Lei 2931/2017, estamos propondo a 

destinação de outras áreas para a finalidade de ocupações por chácaras de residência e recreio, a 

saber, no lado sudoeste e oeste do eixo principal do perímetro urbano da sede, em direção ao Carapá 

e a captação de água, bem como, áreas posteriores ao Bairro Celídio Marques, a qual, pela 

proximidade com a Estação de Tratamento de Esgoto não atrai loteamentos residenciais 

tradicionais. Além destas razões, estas duas áreas mencionadas tendem às margens do Carapá, 

propiciando maiores alternativas de lazer e recreio, respeitadas as normas ambientais. 

Para que não ocorram ainda mais ocupações e construções sobre as áreas atualmente 

destinadas à chácaras na entrada da Cidade, urge-nos que aprovemos imediatamente as alterações 

propostas para que os eventuais vendedores e compradores de tais áreas possam ser notificados e 

autuados, orientados à preservarem as referidas áreas para destinações mais adequadas conforme 

propositura em Lei através do projeto ora encaminhado. 

Diante do exposto, solicitamos de Vossas Excelências, atenção especial ao presente Projeto 

de Lei, votando com celeridade, usando-se das premissas legais de tramitação urgente ou 

urgentíssima para este pleito. 

Sem mais para o momento, firmamos, na expectativa de sermos atendidos e reiteramos 

propósito de cordialidade e respeito mútuo. 

 

Atenciosamente. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 20 de dezembro de 2017. 

 

 

 

NOBORU TOMIYOSHI 

Prefeito Municipal   de Colíder-MT 
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Projeto de Lei nº 

Autoria do Executivo 
 

LEI Nº 

SÚMULA: “Altera a Lei 2861/2015 do 

Zoneamento de Uso e Ocupação do 

Solo Urbano do Município de 

Colíder”. 
 

O Excelentíssimo Senhor Noboru Tomiyoshi, Prefeito Municipal de Colíder, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Colíder aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

 

Artigo 1º - O Artigo 14 e 15 da Lei 2861/2015 passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art 14 A área urbana da Sede do Município de Colíder fica subdividida em 10 (dez) zonas, 

conforme Mapa de Zoneamento, em anexo I integrante da presente Lei, para as quais são 

estabelecidos índices urbanísticos de acordo com os padrões de uso e ocupação do solo 

desejáveis para cada área. 

Art 15 Ficam estabelecidas no perímetro urbano da Sede do Município as seguintes zonas: 

I - Zona Comercial e de Serviços 1 (ZCS 1); 

I - Zona Comercial e de Serviços 2 (ZCS 2); 

II -  Zona Comercial, Industrial e de Serviços (ZCIS); 

III - Zona Industrial 1 (ZI 1); 

IV - Zona Industrial 2 (ZI 2); 

V - Zona Residencial 1 (ZR 1); 

VI - Zona Residencial 2 (ZR 2); 

VII –  Zona Residencial 3 (ZR 3) 

VIII - Zona Residencial de Chácaras (ZRC); 

IX -  Zona de Preservação Ambiental (ZPA); 

X - Zona de Parques e Praças (ZPP). 

Parágrafo único. Os usos do solo para aplicação dos dispositivos desta Lei, incluindo a 

classificação de usos admitidos e os parâmetros de ocupação do solo, estão especificados e 

relacionados nos anexos III e IV,e a delimitação das zonas está contida no anexo I. 

 

Artigo 2º - A Zona Residencial 3 (ZR3) corresponde às áreas de ocupação residencial pouco 

consolidadas, situadas entre a ZCIS e ZRC a leste da  rodovia MT-320, destinadas à ocupação 

residencial cuja densidade é inferior àquela da ZR1. 

Parágrafo único - Ficam estabelecidos os seguintes objetivos para esta zona: 

I - constituir áreas de menor densidade e maior permeabilidade do solo, quando na 

ocupação de áreas próximas das zonas ZPA e ZPP, de modo a garantir a capacidade natural 

de drenagem do solo e atenuar demais impactos ambientais; 

II - garantir a continuidade da ocupação, do sistema viário e das infraestruturas básicas, 

bem como a qualidade do desenho urbano de novos loteamentos; 

III - garantir a baixa densidade construtiva e as características ambientais e urbanísticas 

previstas pelos parâmetros; 
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IV -  somente haver ocupações quando pelo menos 70% da ZR1 estiver ocupada. 

Artigo 3º -  A Zona Comercial, Industrial e de Serviços (ZICS) corresponde às áreas indicadas à 

implantação de atividades comerciais, industriais de baixo e médio impacto e de serviços, situadas 

ao lado leste às margens da Rodovia MT-320.   

§ 1º - Para a ZICS ficam estabelecidos os objetivos combinados entre os das ZI1 e ZCS2. 

§ 2º - Ficam instituídas às unidades industriais da ZICS, divisadas com a ZR3, a obrigatoriedade de: 

I - realização de um Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, que condicionará a 

aprovação de funcionamento por parte do Conselho Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano - CMPDU; 

II - adoção de medidas de redução de impacto ambiental e social, aprovadas por órgão 

ambiental municipal; 

III - implantação de “cortinas verdes” ou arborização, nos recuos e afastamentos dos lotes 

confrontantes com zonas residenciais ou de comércio e serviços. 

 

Artigo 4º - O caput do Artigo 22 da Lei 2861/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 22 - A Zona Residencial de Chácaras (ZRC) corresponde às seguintes áreas, 

considerando a coexistência de usos urbanos e rurais de pequeno porte suportados por uma 

estrutura viária e fundiária rural: 

I - Localizadas a partir de 300 metros até o limite do perímetro urbano do lado leste da 

rodovia estadual MT-320; 

II – Localizadas a partir de 400 metros contados do eixo existente e projeção da Avenida 

Paraná sentido Sudoeste do referido eixo, até o limite do perímetro urbano e; 

III – Localizadas a oeste da Estrada Municipal Pinheirinho, a partir da divisa com o 

loteamento Celídio Marques até o limite do perímetro urbano. 

Parágrafo único – Ficam inalterados os demais parágrafos e dispositivos deste artigo. 

 

Artigo 5º - Seguem alterados como partes integrantes e complementares desta Lei os seguintes 

anexos: 

I - Anexo I - mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo da sede de Colíder; 

II - Anexo IV - tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo da sede de Colíder; 

 

Artigo 6º – Fica assegurada a continuação da implantação de loteamentos já existentes de forma 

regular nas áreas afetadas por esta Lei com base em regras anteriores. 

 

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em Contrário. 

 

 

 

      Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT em 20 de dezembro de 2017. 

 

 

 

NOBORU TOMIYOSHI 

Prefeito Municipal de Colíder-MT 

 


