
LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 16 DE JUNHO DE 2009 
 
Autoria: Poder Executivo 

 
Altera a Lei Complementar nº 57, de 11 de 
dezembro de 2007, que dispõe sobre o 
Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo 
Urbano no Município de Lucas do Rio Verde. 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Altera os incisos I, II e III e alínea “b” do inciso IV do artigo 42 e a alínea “b”, 

do inciso I do artigo 43, da Lei Complementar nº 57 de 11 de dezembro de 2007 que dispõe 
sobre o Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano no Município de Lucas do 
Rio Verde, que passam avigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 42 ... 
I – serviço vicinal: são atividades profissionais e serviços pessoais de pequeno porte, 

não incômodas ao uso residencial, podendo ser ateliês de profissionais autônomos, 
prestação de serviços de digitação, manicure e montagem de bijuterias, sapatarias, agências 
de serviços postais, lan-houses, locadoras de vídeo, consultórios, escritórios de comércio 
varejista, escritórios de prestação de serviços e representações comerciais, institutos e/ou 
salões de beleza e estética, lavanderias e tinturarias, dentre outros. 

II –  serviços de bairro: são atividades de prestação de serviços, de médio porte e 
destinadas ao atendimento de um determinado bairro ou zona, podendo ser academias, 
agências bancárias, agencias de viagens, jogos (bilhar, snooker, pebolim, jogos eletrônicos), 
escritórios administrativos, estabelecimentos de ensino de cursos livres, laboratórios de 
análises clínicas, radiológicos, médicas, odontológicas, laboratórios fotográficos, 
borracharias, oficinas mecânicas, de latarias e pinturas de veículos, auto-elétricas, 
garagens de estacionamentos comerciais, prestação de serviço de pesquisas e 
desenvolvimento, consultorias, de serviços de informática e consertos de eletroeletrônicos, 
vidraçarias, funerárias, dentre outros, bem como os constantes no inciso I; 

III –  serviço setorial: são atividades prestadoras de serviços, destinadas a um 
atendimento de maior abrangência, tais como buffets, salões de festas, hospitais, clínicas, 
clínicas veterinárias, casas de saúde, edifícios de escritórios, instituições financeiras, 
imobiliárias, construtoras, impressoras, editoras, serigrafias, sedes de empresas, serv-cars, 
serviços de lavagem e lubrificação de veículos, serviços de comunicação, de propaganda e 
de publicidade, serviços públicos, dentre outros, bem como os constantes nos incisos I e II; 

IV – ... 
a)... 
b) serviço geral 2: armazéns gerais, cooperativas, silos, serviços de coleta de lixo, 

grandes oficinas mecânicas, de lataria e de pintura para máquinas e equipamentos 
agrícolas, dentre outros, bem como os constantes nos incisos I, II, III e alínea “a” deste 
inciso; 

 



Art. 43 ... 
I- 
a)... 
b) No caso de unidades secadoras, beneficiadoras e armazenadoras de produtos 

agrícolas, não serão aprovadas novas unidades e/ou ampliações na zona industrial 3, 
devendo ser locadas na zona industrial 2. 

 
Art. 2º Altera o Anexo I - Mapa do Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo; o 

Anexo II - Tabelas I dos Parâmetros do Uso do Solo e o Anexo III  - Tabelas II dos 
Parâmetros do Uso e da Ocupação do Solo da Lei Complementar nº 57, de 11 de dezembro 
de 2007, que passam a vigorar conforme os anexos I, II e III desta Lei. 

 
Art.3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário. 

 
Lucas do Rio Verde, 16 de junho de 2009. 

 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


