
DECRETO Nº 2590, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispensa  da  apresentação  de  licenciamento  
ambiental de competência municipal, as atividades  
que  tratem  do  parcelamento  de  solo  urbano: 
loteamento,  condomínio  horizontal  unifamiliar  e  
conjuntos  habitacionais  de  até  9(nove)  lotes  
comerciais ou residenciais.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, prefeito  do Município de Lucas do Rio Verde, 
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 
Lei Orgânica.

Considerando o Termo de Cooperação Técnica 011/2012/SEMA firmado entre  o 
Município de Lucas do Rio Verde e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o qual tem por 
objetivo delegar a este Município a Descentralização do Licenciamento e Fiscalização das 
atividades que menciona em seu anexo único;

Considerando que é de competência do Município de Lucas do Rio Verde, segundo o 
termo  acima  mencionado,  o  licenciamento  de  atividade  de  parcelamento  de  solo  urbano: 
loteamento,  condomínio  horizontal  unifamiliar  e  conjuntos  habitacionais  até  100  lotes 
comerciais ou residenciais, porém a norma não disciplina a  quantidade inicial; 

Considerando a necessidade de disciplinarmos a quantidade inicial  do número de 
lotes  sobre pena de exigirmos o processo de licenciamento ambiental  para atividades  que 
tratem do parcelamento de solo urbano e referem-se a apenas um ou dois lotes;

Considerando os custos técnicos e operacionais atribuídos a tais empreendimentos e 
ainda que é médio o grau/nível de poluição  da classificação de tais atividades;

DECRETA:
Art.  1°  Ficam  dispensados  da  apresentação  de  licenciamento  ambiental  de 

competência municipal, as atividades que tratem do parcelamento de solo urbano: loteamento, 
condomínio horizontal unifamiliar e conjuntos habitacionais de até  9(nove) lotes comerciais 
ou residenciais.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

Luciane Bertinatto Copetti
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Registre-se e publique-se
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