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Projeto de Lei n°.  
Autoria: Poder Executivo 
 

LEI Nº 
 
SÚMULA: “ALTERA O PERÍMETRO 
URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
COLIDER, ESTABELECIDO LEI 
2.860/2015". 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER, Estado de Mato Grosso aprovou e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art 1º O Art. 3º da Lei 2.860/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º - A área urbana da Sede do Município de Colíder passa a apresentar nova 

delimitação, de acordo com o memorial descrito abaixo e Anexo I - MAPA DO 

PERÍMETRO URBANO DA SEDE DE COLÍDER, parte integrante desta Lei: 

  

 DESCRIÇÃO DA ÁREA URBANA DA SEDE 

 

Inicia em 0PP (668.327; 8.811.921 UTM) na interseção da rodovia estadual MT-320 com 

a Estrada vicinal localizada à norte do Aeroporto, conforme Sistema de Coordenadas 

UTM, Fuso 21 Sul, GCS WGS 1984; deste ponto, percorre 900 metros no sentido 

nordeste até alcançar o ponto P01 (669.213; 8.812.078 UTM); deste ponto, deflete em 

linha reta e seca sentido sudeste por 676 metros até encontrar a Estrada vicinal, 

materializando o ponto P02 (669.318; 8.811.410 UTM); deste ponto, segue em linha reta 

paralela a 900 metros do eixo da MT-320 (sentido sul/sudeste) até alcançar a Estrada 

vicinal no ponto P03 (669.657; 8.809.179 UTM); em seguida, percorre cerca de 2.290 

metros em paralelo ao eixo da MT-320 até alcançar a Estrada CO 05 (continuidade da Av. 

Ulisses de Guimarães) no ponto P04 (670.707; 8.807.162 UTM); deste ponto, segue em 

linha reta e seca por 1.388 metros até alcançar a Estrada vicinal no ponto P05 (670.917; 

8.805.790 UTM); no mesmo sentido, segue por cerca de 1.110 metros até a Estrada CTG 

no ponto P06 (671.083; 8.804.688 UTM) cruzando o curso do Rio Jaracatiá; continua no 

mesmo sentido por mais 435m até o ponto P07 (671.147; 8.804.257 UTM) na divisa entre 

propriedades; deste ponto, segue em linha reta e seca por cerca de 1.410 metros no 

sentido sudeste, em paralelo ao eixo da MT-320 até ponto P08 (672.362; 8.803.542 UTM) 

na Estrada vicinal; deste ponto, deflete a sudoeste por linha reta e seca de 550 metros até 

a interseção da Estrada vicinal com a MT-320, no ponto P09 (672.028; 8.803.100 UTM); a 

partir deste ponto, manter o sentido por linha reta e seca até o ponto P10 (671.804; 

8.802.768 UTM) a 400 metros da MT-320; deste ponto, segue em linha reta paralela à 
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rodovia estadual por 990m (sentido noroeste) até materializar o ponto P11 (670.950; 

8.803.274 UTM) na divisa entre propriedades; em seguida, deflete no sentido sudoeste 

até atingir os pontos referentes aos limites do Residencial Everest - P12 (670.476; 

8.802.993 UTM) e ponto P13 (670.354; 8.803; 025 UTM); do ponto P13, seguir pelos 

limites do Residencial Everest até encontrar a Rua Sibéria no ponto P14 (670.260; 

8.803.171 UTM); segue pela Rua Sibéria por cerca de 565 metros no sentido sudoeste 

até o ponto P15 (669.774; 8.802.883 UTM); a partir deste ponto, manter o alinhamento do 

eixo da via por uma distância de cerca de 719 metros até atingir a Estrada vicinal no 

ponto P16 (669.155; 8.802.517 UTM); deste ponto, segue até o ponto P17 (667.086; 

8.801.303 UTM); a partir deste ponto, segue pela linha até alcançar o eixo do Rio Carapá 

no ponto P18 (666.927; 8.801.602 UTM); deste ponto, acompanhar o curso do Rio Carapá 

até alcançar a estrada vicinal correspondente à continuidade da Rua Bandeirante 

Bernardo da Costa, no ponto P19 (666.649; 8.801.820 UTM); deste ponto, percorre o eixo 

do Rio Carapá no sentido nordeste até o ponto da interseção deste curso d’água com a 

Estrada vicinal no P20 (666.774; 8.802.569 UTM); deste ponto, segue sentido nordeste 

por linha reta e seca de cerca de 1.686 metros, pela continuidade da Rua Luiz Rodrigues 

Joaquim, até alcançar o ponto P21 (668.222; 8.803.432); a seguir, segue por linha reta e 

paralela à Av. Paraná no sentido noroeste, por cerca de 2.191 metros até atingir o ponto 

P22 (667.105; 8.805.317 UTM); deste ponto, segue por linha reta, paralela  e contínua à 

Av. São Paulo, por cerca de 664 metros, no sentido sudoeste, até atingir o ponto P23 

(666.535; 8.804.977 UTM), no eixo do curso do Rio Carapá; no sentido noroeste, 

acompanha o curso do Rio Carapá até sua interseção com a Estrada Planalto (CO 06) no 

ponto P24 (665.626; 8.805.898 UTM); deste ponto, acompanhar o eixo do Rio Carapá até 

atingir a Estrada Pinheirinho no ponto P25 (667.273; 8.808.421 UTM); continua pelo eixo 

do Rio Carapá no sentido nordeste até o ponto da divisa entre propriedades no ponto P26 

(667.699; 8.809.424 UTM); após, segue linha reta e seca no sentido noroeste por cerca 

de 2.350 metros, paralelamente ao eixo da MT-320 e distando 1.000 metros desta 

rodovia, até alcançar a Estrada vicinal no ponto P27 (667.342; 8.811.748 UTM); deste 

ponto, segue pela Estrada vicinal à nordeste até atingir o ponto de origem 0PP, 

perfazendo a área total do perímetro urbano de 32.212.212 m² (trinta e dois milhões, 

duzentos e doze mil, e duzentos e doze metros quadrados). 

 

  Parágrafo único. Faz parte do perímetro urbano da Sede de Colíder uma 

área correspondente a uma faixa de 1.800 m por 300 m, localizada ao longo da MT-320, 

cujas coordenadas são descritas a seguir: a partir do ponto 0PP (677.799; 8.803.286 

UTM) localizado sobre a rodovia estadual, segue em linha reta e seca no sentido sul até o 

ponto P01, distando 300 metros do eixo rodoviário até o ponto P01 (677.810; 8.802.966 

UTM); deste ponto, segue em linha paralela ao eixo rodoviário por cerca de 1.800 metros 

até o ponto P02 (679.654; 8.803.186 UTM); após, em linha reta e perpendicular à rodovia 

por 300 metros segue no sentido norte até alcançá-la em P03 (679.592; 8.803.492 UTM), 

perfazendo a área complementar ao perímetro urbano de 542.583 m², conforme Anexo I. 
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Art 2º Compete ao Município custear a materialização dos vértices dos polígonos 

dos perímetros urbanos em um prazo de até 180 (cento e oitenta)dias após a aprovação 

do perímetro urbano na Câmara Municipal. 

Art 3º Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições da Lei Complementar 
2.860/2015. 

Art 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições contrárias. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOBORU TOMIYOSHI 

Prefeito Municipal de Colíder-MT 
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ANEXO I – MAPA DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DE COLÍDER 
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MENSAGEM 047/2017 
 
Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as); 

 

Encaminho Projeto de Lei que altera o perímetro urbano da sede do Município de 

Colíder para apreciação e aprovação por parte dos nobres Edis pertencentes a esse 

Poder Legislativo. 

Tal propositura se pauta na necessidade de adequarmos o perímetro urbano ás 

necessidades de ampliação das zonas destinadas a comércio e serviços ás margens da 

MT 320, especialmente no lado leste da mesma. Outrossim, há uma pressão por vendas 

de chácaras de recreio que demandam o lado oeste do eixo principal do perímetro 

urbano, mais especificamente nas proximidades do Carapá, para cuja finalidade, 

precisamos ampliar o perímetro naquela. 

Ainda que saibamos da importância em não permitir ampliação do perímetro 

urbano de forma desordenada e sem amparo de estudos técnicos que justificam através 

de estatísticas e tendências, existe uma situação colocada pelo afrouxamento na política 

urbanística no Município nos últimos anos, propiciando negociações entre pessoas 

incautas na boa fé, de modo que, esta ampliação pode resolver grande parte dos 

problemas. 

Cumprindo o que determina o artigo 9º da Lei 2860/2015 e o artigo 42-B da Lei 

Federal 10.257/2001 (Estatuto da cidade), esta proposta passou pelo crivo do Conselho 

Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – CMPDU, criado e 

regulamentado pela Lei 2.931/20017, o qual é composto por diversos segmentos da 

sociedade Civil e do Poder Público, tendo participatividade efetiva de seus membros 

conforme se pode verificar nas atas e listas de presenças constantes dos arquivos da 

Secretaria Executiva do referido Conselho. 

Qualquer alteração no perímetro urbano deverá ocorrer 
mediante lei municipal específica, precedida, de consultas 
populares e audiência pública, devendo respeitar as 
determinações contidas no Art. 42-B da Lei Federal nº 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade. (Lei 2860/2015, artigo 9º) 

Diante do exposto, contamos com a aquiescência dos senhores Vereadores em 

aprovar o presente projeto. 

Antecipamos votos de estima e consideração e ficamos à disposição para 

maiores esclarecimentos eventualmente necessários. 

Atenciosamente. 

NOBORU TOMIYOSHI 
Prefeito Municipal de Colíder-MT 

 


