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LEI N.º 694/99
DATA: 10 de novembro de 1999. 
SÚMULA:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  criar  o 
Parque Municipal do Córrego Lucas e revoga em inteiro teor a 
Lei  n.º  283/94,  de  09  de  maio  de  1994,   e  dá  outras 
providências.

OTAVIANO  OLAVO  PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de 
Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º.   Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Parque 
Municipal do Córrego Lucas, nos termos do artigo 5º, alínea “a”, parágrafo único da Lei 
Federal n.º 4.771 de 15 de setembro de 1.965 (Código Florestal), e  revoga a Lei n.º 283/94, 
de 09 de maio de 1994.

         Parágrafo Único – O Parque Municipal do Córrego Lucas, com 
área de 95,3055 hectares está situado dentro do perímetro urbano de Lucas do Rio Verde – 
MT, às margens do Córrego Lucas com vários confrontantes, conforme memorial descritivo 
e planta em anexo.

        Art.  2º  -  O Parque  Municipal  do  Córrego Lucas  tem por 
finalidade:

a) A proteção integral da flora, da fauna, do solo e da água 
para  utilização  em  objetivos  educacionais,  científicos, 
recreativos e turísticos.

b) Assegurar condições de bem-estar público
c) Resguardar uma amostra da biodiversidade e os atributos da 

natureza da região.

                                           Art. 3º - Fica proibida qualquer forma de exploração ou agressão 
aos recursos naturais do Parque Municipal do Córrego, tais como o uso de fogo, explosão de 
fogos de artifício, deposição de lixo ou dejetos.

                                           Parágrafo Primeiro – A drenagem pluvial das ruas do perímetro 
urbano deverá seguir preceitos técnicos de forma a evitar erosão no Parque e assoreamento 
do Córrego. 
                                           Parágrafo Segundo - Fica proibido o lançamento de esgoto 
sanitário ou qualquer  efluente industrial, mesmo após tratamento no Córrego.

                                           Art. 4º - Todos os proprietários de lotes que fazem divisa com o 
Parque  Municipal  do  Córrego  Lucas  são  responsáveis  pela  preservação  do  mesmo, 
respectivamente à área que possui, conforme a presente Lei e seu regulamento. 
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                                            Art. 5º  - A Secretaria Municipal e de Agricultura e 
Desenvolvimento,  através  do  Departamento  de  Meio  Ambiente,  providenciará   no  prazo 
máximo de 60(sessenta) dias, o Decreto de regulamentação desta Lei e aprovação do Projeto 
de Zoneamento e utilização da área do Parque Municipal do Córrego de Lucas. 

                                           Art. 6º - Fica o poder público autorizado a elaborar em conjunto 
com entidades  públicas,  filantrópicas  e  privadas  um plano de  Educação Ambiental  e  de 
gerenciamento  do  Parque  Municipal  do  Córrego  Lucas,  viabilizando  a  recuperação  dos 
pontos degradados.

                                           Art. 7º  - Poderá o Poder Público assinar Convênio com a FEMA 
e IBAMA para adequação do Parque Municipal do Córrego Lucas às exigências legais de 
preservação ambiental.

                               Art. 8º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de novembro 1999.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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