
LEI Nº 1552, DE 24 DE ABRIL DE 2008

Autoria: Poder Executivo

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  
implementar  o  Projeto  de  Desenvolvimento  
Sustentável para as áreas no entorno do Rio Verde  
e do Córrego Xixi, limítrofes do anel viário.

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  Ao Município de Lucas do Rio Verde, incumbe mobilizar e coordenar suas 
ações e estruturas, bem como de sua comunidade, buscando sua sustentabilidade ambiental 
em todo seu território, prioritariamente no entorno do Rio Verde e Córrego Xixi, limítrofes 
do anel viário, conforme disposto nesta lei,  regido pelos seguintes princípios:

I- Utilização  sustentável  dos  recursos  naturais  e  da  conservação  de  sua 
biodiversidade;

II- Conservação dos seus recursos hídricos;

Art.  2º  Fica o Poder  Executivo  autorizado  a  implementar  o  Projeto  de 
Desenvolvimento Sustentável em áreas no entorno do Rio Verde e do Córrego Xixi, que são 
limítrofes  do anel  viário,  com o objetivo de criar  um cinturão verde ao entorno urbano, 
integrando políticas para a silvihorticultura, para preservação ambiental, para o turismo, para 
o esporte e para o lazer.

Art. 3º Para implementação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável de Áreas no 
entorno  do  Rio  Verde  e  do  Córrego  Xixi,  limítrofes  do  anel  viário,  serão  adotadas  as 
seguintes medidas:

I- levantamento de informações para a elaboração de estudos técnicos das áreas 
remanescentes no entorno do Rio Verde e do Córrego Xixi, que são limítrofes 
do  anel  viário,  para  definir  a  aptidão,  uso  e  ocupação  do  solo  em  cada 
propriedade, conforme segue:

a) levantamento planialtimétrico;
b) levantamento das matrículas das propriedades;
c) levantamento das fontes d’água e córregos;
d) estudo hidrológico, simulando áreas de alagamentos e encharcamento de solo;
e) levantamento da flora e fauna existentes (qualitativo e quantitativo);
f) perfil do lençol freático na faixa de domínio;
g) análise de solo e água;
h) levantamento  das  áreas degradadas,  uso agropastoril  e  as  atividades  econômicas 

utilizadas;
i) levantamento de residências, chácaras de recreio, atividades esportivas, e outros;
j) levantamento de ocupações irregulares nas áreas.
II- definir  as  atividades  econômicas  prioritárias,  uso  e  ocupação  das  áreas  e 

organizar os produtores, com estímulos à pesquisa científica e tecnológica que 



apóiem  a  produção  da  silvihorticultura,  destacando-se  principalmente  os 
reflorestamentos ambientais e energéticos, produção de legumes e verduras, 
fruticultura, produtos orgânicos, tais como fitoterápicos, produção de flores e 
arbustos; 

III- estimular neste espaço uma grande atividade agro-ecológica, vedando a nível 
de exploração econômica em grande escala de: animais (tais como avicultura, 
suinocultura, bovinocultura e ovinocaprinocultura), e também cana-de-açúcar, 
soja, milho, arroz e grãos em geral;

IV- fomentar  potencialmente  a  atividade  econômica  que  utilize  métodos  de 
produção orgânica e sistemas de utilização de resíduos orgânicos da própria 
atividade econômica.

Art.  4º   As propriedades urbanas e rurais no entorno do córrego Xixi e rio Verde, 
limítrofes do anel viário, que aderirem ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável disposto 
nesta Lei terão estímulos fiscais com redução das alíquotas dos seguintes tributos municipais: 
IPTU e ISSQN, no percentual de 50%(cinqüenta por cento) a 100%(cem por cento).

Parágrafo Único. Ficará ao encargo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente,  a  análise,  a  concessão  e  a  fixação  do  percentual  do  benefício  de  redução  de 
alíquota  aos  projetos  que  aderirem  ao  disposto  nesta  lei,  com  anuência  do  Conselho 
Municipal Agro-ambiental.

Art.  5º A  presente  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias  e 
implementada no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 6º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de abril de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal


