
LEI Nº 1691, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009. 
 

Autoria: Poder Executivo 
 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
implantar obras de infra-estrutura nos eixos (vias 
norte-sul e leste-oeste) estruturais projetados e 
aprovadas no Plano Diretor e a arcar com as suas 
despesas.  

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a implantar obras de infra-
estrutura nos eixos estruturais (vias norte-sul e leste-oeste) e sua rotatória de interseção, 
identificados no mapa demonstrativo das vias estruturais do Plano Diretor, anexo I desta 
Lei, e a arcar com as suas despesas. 

 

Parágrafo único: As obras que se refere o caput deste artigo são as assim 
especificadas: 

a) drenagem e pavimentação asfáltica das vias projetadas; 
b) tratamento paisagístico nos canteiros centrais e espaços laterais das vias 

projetadas; 
c) pavimentação de ciclovia e passeios nos espaços laterais de mobiliário urbano das 

vias projetadas; e 
d)  implantação da rede de iluminação pública no canteiro central e nos espaços 

laterais das vias. 
 

Art. 2º A execução das obras que se refere o artigo 1º se dará da seguinte forma: 
I-  através de solicitações de proprietários interessados em parcelar e urbanizar 

suas áreas localizadas nos eixos estruturais (vias norte-sul e leste-oeste), e 
II-  pelo planejamento e cronograma de obras do Poder Público Municipal em 

avançar na implantação e consolidação das proposições específicas dos eixos estruturais 
(vias norte-sul e leste-oeste) e sua rotatória de interseção constantes do Plano Diretor. 
 

 

Parágrafo único. Para que as áreas onde estão localizados os eixos estruturais 
receberam a infra-estrutura mencionada nesta Lei, os proprietários deverão repassá-las, sem 
ônus, ao domínio do Município de Lucas do Rio Verde, para que sejam incorporadas ao 
sistema viário urbano. 

 

Art. 3º As despesas com as obras de infra-estrutura mencionadas nesta lei serão 
previstas nos instrumentos de planejamento do Município (PPA, LDO e LOA) e custeadas 
com seus recursos próprios e/ou com recursos decorrentes de parcerias e financiamentos 
com órgãos estaduais e federais. 

 

Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário. 
Lucas do Rio Verde, 18 de fevereiro de 2009. 

 

 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


