
 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 

 
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº xxx/2016 

De 25 de maio de 2016. 

 

 
 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

GUARANTÃ DO NORTE – 

MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DIRETOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 

4 

SUMÁRIO 
 

TÍTULO I - DA POLÍTICA URBANA.......................................................................... 11 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES........................................... 11 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS ............................................................................. 12 

CAPÍTULO III - DAS DIRETRIZES............................................................................ 15 

SEÇÃO I – DAS DIRETRIZES GERAIS.................................................................... 15 

SEÇÃO II – DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS....................................................... 17 

CAPÍTULO IV - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA .............. 31 

CAPÍTULO V - DA OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA URBANA .............. 32 

SEÇÃO I – DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO.............................. 32 

SEÇÃO II – DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA .................. 33 

SEÇÃO III – DA OPERAÇÃO URBANA ................................................................ 34 

SEÇÃO IV – DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO E DA OPERAÇÃO E INTERESSE 

SOCIAL ...................................................................................................... 34 

SEÇÃO V – DO IMPOSTO TERRITORIAL PROGRESSIVO ................................ 35 

CAPÍTULO VI - DO ZONEAMENTO E USO DO SOLO ........................................ 35 

SEÇÃO I – DAS DEFINIÇÕES ................................................................................ 35 

SEÇÃO II – DO ZONEAMENTO............................................................................. 46 

SEÇÃO III – DA CLASSIFICAÇÃO PARA USO DO SOLO ................................. 58 

SEÇÃO IV – DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA AO AR LIVRE..................... 66 

CAPÍTULO VII - DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DOS 
LOTEAMENTOS.................................................................................................. 72 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ................................................. 72 

SUBSEÇÃO I – LICENÇA PRÉVIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  73 

SUBSEÇÃO II – DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO .......................................... 76 

SUBSEÇÃO III – DOS LOTEAMENTOS ................................................................... 81 

SUBSEÇÃO IV – DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO...................................................... 83 

SUBSEÇÃO V – DAS QUADRAS E LOTES.............................................................. 84 

SUBSEÇÃO VI – DAS ÁREAS DE USO PÚBLICO ................................................ 84 

SUBSEÇÃO VII – DAS OBRAS E SERVIÇOS EXIGIDOS .................................. 84 

SEÇÃO II – DOS DESMEMBRAMENTOS .............................................................. 85 

SEÇÃO III – DO PARCELAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS................................. 89 

CAPÍTULO VIII - DOS PARCELAMENTOS EM CONDOMÍNIOS ...................... 91 

CAPÍTULO IX - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES..................................................... 96 

TÍTULO II - DO SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES ........................................ 98 

CAPÍTULO I - DO SISTEMA VIÁRIO...................................................................... 98 

CAPÍTULO II - DOS TRANSPORTES COLETIVOS E DE CARGAS ................ 101 

TÍTULO III - REGULAMENTO DAS CONSTRUÇÕES......................................... 103



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 

 

5 

 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ......................................... 103 

SEÇÃO I – DAS CONDIÇÕES GERAIS............................................................... 103 

SEÇÃO II – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA.................................................. 105 

SEÇÃO III – DA ANÁLISE E REGISTRO DE PROJETOS ................................. 110 

SEÇÃO IV – DA EXECUÇÃO DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO....................... 114 

SUBSEÇÃO I – DO HABITE-SE ............................................................................ 114 

SUBSEÇÃO II – DA NUMERAÇÃO / RENUMERAÇÃO DOS PRÉDIOS......... 115 

SUBSEÇÃO III – DA EXECUÇÃO DAS OBRAS ................................................... 117 

SUBSEÇÃO IV – DOS PÉS DIREITOS ................................................................... 118 

SUBSEÇÃO V –DAS ÁREAS DE INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO. 120 

SUBSEÇÃO VI – DA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INDIRETA E ARTIFICIAL.... 

121 

SUBSEÇÃO VII – DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL............................................. 122 

SUBSEÇÃO VIII – DA FISCALIZAÇÃO................................................................. 123 

SUBSEÇÃO IX – DOS TAPUMES E ANDAIMES.................................................. 124 

SEÇÃO V – DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E GARAGEM..................... 127 

SEÇÃO VI – DAS CIRCULAÇÕES....................................................................... 128 

SEÇÃO VII – DAS MARQUISES........................................................................... 132 

CAPÍTULO II - DAS HABITAÇÕES....................................................................... 132 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .............................................................. 132 

SEÇÃO II – DAS CASAS POPULARES ..................................................................136 

SUBSEÇÃO I – DAS CASAS POPULARES ISOLADAS...................................... 136 

SUBSEÇÃO II – DAS CASAS POPULARES GEMINADAS ................................ 136 

SUBSEÇÃO III – . DAS CASAS POPULARES EM SÉRIE, TRANSVERSAIS AO 
ALINHAMENTO PREDIAL ................................................................................ 137 
SUBSEÇÃO IV –DAS CASAS POPULARES EM SÉRIE, PARALELAS AO 
ALINHAMENTO PREDIAL ................................................................................ 138 

SEÇÃO III – DOS CONJUNTOS DE CASAS/PRÉDIOS POPULARES ........... 139 

SEÇÃO IV – DAS RESIDÊNCIAS......................................................................... 140 

SUBSEÇÃO I – DAS RESIDÊNCIAS ISOLADAS ................................................ 140 

SUBSEÇÃO II – DAS RESIDÊNCIAS GEMINADAS ........................................... 141 

SUBSEÇÃO III –DAS RESIDÊNCIAS EM SÉRIE, TRANSVERSAIS AO 
LINHAMENTO PREDIAL. .......................................................................................... 141 

SUBSEÇÃO IV –DAS RESIDÊNCIAS EM SÉRIE, PARALELAS AO 
ALINHAMENTO PREDIAL ........................................................................................... 
142 

SEÇÃO V – DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS DE CASAS/PRÉDIOS ....... 143 

SEÇÃO VI – DOS HOTÉIS, MOTÉIS E CASAS DE PENSÃO .......................... 144 

SEÇÃO VII – DAS OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS .............................................. 145 

CAPÍTULO III - DOS EDIFÍCIOS........................................................................... 146



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 
6 

 

7 

 
 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................ 146 

SEÇÃO II – DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS..................................................... 148 

SEÇÃO III – DOS EDIFÍCIOS COMERCIAIS..................................................... 149 

CAPÍTULO IV - DOS POSTOS DE SERVIÇOS E DE ABASTECIMENTO DE 
VEÍCULOS / LEI Nº 174/90.............................................................................. 151 
CAPÍTULO V - DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS ......................................... 156 

CAPÍTULO VI - DAS CONSTRUÇÕES PRECÁRIAS........................................... 157 

TÍTULO IV - DAS POSTURAS MUNICIPAIS ........................................................ 158 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ......................................... 158 

CAPÍTULO II - DA HIGIENE PÚBLICA................................................................ 158 

SEÇÃO I – DA COMPETÊNCIA ........................................................................ 158 

SEÇÃO II – DA CONSERVAÇÃO E DA LIMPEZA URBANA ............................ 159 

SEÇÃO III – DO LIXO....................................................................................... 161 

SUBSEÇÃO I –DO ACONDICIONAMENTO, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO 
DOMICILIAR..................................................................................................... 163 
SUBSEÇÃO II – DA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PÚBLICO .............. 164 

SEÇÃO IV – DOS TERRENOS NÃO EDIFICADOS ............................................ 165 

SEÇÃO V –DAS OBRAS E SERVIÇOS NOS PASSEIOS, VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS ...................................................................................... 165 

SEÇÃO VI – DAS FEIRAS LIVRES ....................................................................... 166 

SEÇÃO VII – DOS HOTÉIS, MOTÉIS, PENSÕES, RESTAURANTES, 
LANCHONETES, CAFÉS, PADARIAS; CONFEITARIAS E SIMILARES......... 168 
SEÇÃO VIII – DAS ATIVIDADES AMBULANTES ............................................... 169 

SEÇÃO IX – ... DAS BARBEARIAS, CABELEIREIROS, SAUNAS E SIMILARES..... 

174 

SEÇÃO X –DOS LOCAIS DE DIVERSÃO E ESPORTE, DAS COLÔNIAS DE FÉRIAS 
E DOS LOCAIS DE ACAMPAMENTO................................................ 175 

SEÇÃO XI –DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E 
PINTURAS PULVERIZADAS OU VAPORIZADAS E SIMILARES .................... 175 
SEÇÃO XII – DA SEGURANÇA NO TRABALHO ............................................... 176 

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA DE POSTURAS, SEGURANÇA E ORDEM 
PÚBLICA.......................................................................................................... 178 
SEÇÃO I – DA ORDEM E SOSSEGO PÚBLICO................................................ 178 

SEÇÃO II – DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS ................................................. 180 

SEÇÃO III – DA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ....................................... 183 

SUBSEÇÃO I – DA OCUPAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS .................................. 183 

SUBSEÇÃO II – DO TRÂNSITO PÚBLICO......................................................... 184 
SUBSEÇÃO IV – DAS BANCAS DE JORNAL, REVISTAS E LIVROS............ 186 
SUBSEÇÃO V – DOS CORETOS E PALANQUES .............................................. 187 

SUBSEÇÃO VI – DAS BARRACAS ................................................................... 188 

SUBSEÇÃO VII –DAS CAIXAS COLETORAS DE PAPÉIS USADOS, DOS BANCOS 
E ABRIGOS NAS VIAS PÚBLICAS ................................................... 190 



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

  

8 

SUBSEÇÃO VIII – DO TRÂNSITO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS ............... 190 

SUBSEÇÃO IX –DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS 
PÚBLICOS ................................................................................................ 191 

SEÇÃO IV – DA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS .......................................... 192 

SEÇÃO V – DA UTILIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS.................................................. 192 

SEÇÃO VI – DOS COMBUSTÍVEIS E GASOSOS ............................................... 193 

SEÇÃO VII –DA FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, TRANSPORTES E EMPREGO 

DE INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS ..................................................................... 194 

SEÇÃO VIII – DOS DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS.......... 195 

SEÇÃO IX – DOS PRODUTOS QUÍMICOS NO TRABALHO RURAL ............. 196 

SEÇÃO X –DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS E QUANTO A CRIAÇÃO 

DE ANIMAIS DOMÉSTICOS .......................................................... 198 

SUBSEÇÃO I – DOS ANIMAIS SINANTRÓPICOS ............................................. 200 

SUBSEÇÃO II – DA PREVENÇÃO E DO CONTROLE DE ZOONOSES ......... 200 

SUBSEÇÃO III – DAS FRUTAS, AVES E VERDURAS....................................... 201 

SEÇÃO XI – DOS LOCAIS DE CULTO ............................................................. 202 

SEÇÃO XII – DAS CALÇADAS, MUROS, CERCAS E DIVISÓRIAS EM GERAL. 203 

SEÇÃO XIII – DA PUBLICIDADE EM GERAL ................................................... 204 

SEÇÃO XIV – DOS ELEVADORES..................................................................... 207 

SEÇÃO XV – DAS OBRAS PARALIZADAS E DAS EDIFICAÇÕES EM RUÍNAS OU 
EM RISCOS DE DESABAMENTO..................................................................... 209 

SEÇÃO XVI –DOS ALARMES EM ESTACIONAMENTO E GARAGENS ......... 209 

SEÇÃO XVII –DAS INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .... 210 

SEÇÃO XVIII –DA HIGIENE DOS POÇOS E FONTES PARA ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DOMICILIAR........................................................... 212 

CAPÍTULO IV - DO MOBILIÁRIO URBANO...................................................... 215 

CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS......................................................................... 217 
 
SEÇÃO XIII –DAS INVASÕES E DAS DEPREDAÇÕES NOS LOGRADOUROS 

PÚBLICOS ...................................................................................... 239 

TÍTULO V - DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE ........................................... 254 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ......................................... 254 

CAPÍTULO II - DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ............................................... 256 

SEÇÃO I – DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES..................................................... 256 

SEÇÃO II – DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS......................................... 258 

SEÇÃO III –DA DIREÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ... 261 

SEÇÃO IV –DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.............. 262 

SEÇÃO V –DO FINANCIAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA ........................... 263 

CAPÍTULO III - DA ATENÇÃO A SAÚDE .......................................................... 264 

SEÇÃO I – DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE............................................ 264 

SEÇÃO VII – DA SAÚDE DO TRABALHADOR.................................................. 270 

SEÇÃO X – DO SISTEMA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÃO ...................... 272 



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

  

10 

CAPÍTULO IV - DA PROTEÇÃO A SAÚDE ...................................................... 273 

SEÇÃO IV – DO SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE ....................... 280 

CAPÍTULO V - DOS RECURSOS HUMANOS........................................................ 283 

TÍTULO VI - DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO 

E CONTROLE AMBIENTAL ......................................................................................... 285 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ......................................... 285 

SEÇÃO I – DA ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE............. 287 

CAPÍTULO II - DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL MUNICIPAL ........................... 289 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ............................................... 289 

 

SEÇÃO I –DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E TURISMO E DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE....... 294 
SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE....................................... 295 

SEÇÃO III – DA OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS....................................... 295 

SEÇÃO IV – DOS MUROS E CERCAS.................................................................... 296 

SEÇÃO V –  DOS LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES ...................................... 296 

SEÇÃO VI – DOS CORTES E PODAS..................................................................... 297 

SEÇÃO VII – DA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO SOLO ........................................ 299 

SEÇÃO VIII – DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES .............................................. 299 

SEÇÃO IX – DAS NORMAS PARA ARBORIZAÇÃO............................................ 301 
 
 

SEÇÃO II – DA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO...................................................... 316 

SEÇÃO III – DA LICENÇA OU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO .................... 317 

SEÇÃO IV – DA LICENÇA ESPECIAL..................................................................... 318 

SEÇÃO V – DO CADASTRO URBANO E RURAL ................................................. 318 

SEÇÃO VI – DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMBIENTAL ............... 319 

TÍTULO VII - DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO .... 

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS ................... 354 

ANEXOS: ......................................................................................................................... 357 

TABELA I .......................................................................................................................... 

358 

TABELA II......................................................................................................................... 

359 

TABELA III ....................................................................................................................... 

360



11
11 

 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 

 
 

TÍTULO I 

DA POLÍTICA URBANA 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
 

Art. 1º – Fica instituído o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano de 

Guarantã do Norte – Plano Diretor - instrumento  normativo  e orientador  dos 

processos  de transformação urbana e rural, nos aspectos políticos, sociais, físicos 

ambientais e administrativos. 

Art. 2º – O PDP é o instrumento básico global e estratégico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana do Município de Guarantã do Norte e de 

orientação dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão da cidade. 

Art. 3º –  O PDP é completado pelas pranchas de propostas de números de 

001 a 004, constantes do anexo e que dele passa a fazer parte integrante, estabelece 

objetivos, diretrizes e disposições gerais. 

Art. 4º – Esta Lei, ressalvada a competência da União e do Estado, 

estabelece normas com a finalidade de garantir a melhoria da qualidade de vida no 

Município de Guarantã do Norte. 

Art. 5º –  A política  de  desenvolvimento, executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas na Lei Orgânica, no art. 92, e seus incisos, 

têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.
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Art. 6º – A Política Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão se implementará através do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, 

consubstanciado pela articulação dos diversos agentes e instrumentos intervenientes no 

desenvolvimento do Município, conforme especificado nesta Lei. 

Art. 7º – São instrumentos da Política Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento o conjunto de documentos normativos e programáticos produzidos pelo 

Órgão Gestor da Política Municipal de Planejamento. 

§ 1º – São documentos normativos as Leis, Decretos, Portarias, Normas 

e Resoluções decorrentes da implantação das determinações desta Lei, bem como ela 

própria. 

§ 2º – São documentos programáticos aqueles que se referem à 

definição pública de estratégias, objetivos, metas e prazos, das intervenções públicas 

de curto, médio e longo prazo, consubstanciado neste Plano Diretor Participativo e em 

outros planos de caráter geral e setorial. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 8º – O PDP  fixa objetivos  políticos,  sociais, físico- ambientais 

e administrativos que orientarão o desenvolvimento do Município de Guarantã do Norte. 

Art. 9º – O PDP tem por fim realizar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade ao uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bem estar de seus habitantes, 

mediante: 

I – A justa distribuição do ônus e benefícios decorrentes da 

implantação das obras e serviços da infraestrutura urbana e rural; 

II – A racionalização do uso da infraestrutura e dos demais 

equipamentos públicos de prestação de serviços instalados, evitando sua 

sobrecarga ou ociosidade; 
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III – A regularização fundiária e urbanização dos espaços urbanos ainda 

irregulares, sobretudo das áreas ocupadas por população de baixa renda; 

IV – Incorporação da iniciativa privada e  d a  s o c i ed ad e  em  ge r a l  no 

financiamento dos custos de urbanização e da transformação dos espaços 

coletivos da cidade; 

V – A preservação, a proteção e a recuperação do meioambiente e da 

paisagem urbana, dando especial atenção À mitigação da ação antrópica nas 

áreas de risco; 

VI – O controle de expansão e a ocupação dos vazios urbanos; 

VII – Criação de áreas especiais de interesse social, ambiental, lazer, 

turístico ou de utilização pública; 

VIII - Estudo permanente do meio ambiente urbano, objetivando o 

monitoramento da qualidade de vida urbana; 

IX – Adequar e ordenar o território, incluindo a integração das 

atividades urbanas e rurais. 

X – Fortalecer as atividades econômicas rurais do município, garantindo 

infraestrutura e acesso a serviços públicos de forma adequada, visando a 

permanência da população rural. 

 

Art. 10  – São exigências fundamentais de ordenação da 
 
cidade: 

 

I – A distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma 

equilibrada em relação à infraestrutura disponível, transportes e meio 

ambiente, de modo a evitar sobrecarga e ociosidade dos investimentos 

coletivos; ZONA DE EXPANSÃO 

II – A intensificação do processo de ocupação  do solo a medida em 

que houver ampliação da capacidade de infra- estrutura; 
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III – A adequação das condições de ocupação do sítio às características do 

meio físico, para impedir deterioração e degeneração de áreas do 

Município; 

IV – A melhoria da paisagem urbana, a preservação dos sítios 

históricos, dos recursos naturais e, em especial, dos mananciais de 

abastecimento de água; 

V – A recuperação de áreas degradadas visando assegurar a melhoria do 

meio ambiente e as condições de habitabilidade;  

VI – A promoção e desenvolvimento do transporte coletivo; TAXI 

VII – A promoção de um sistema de circulação e rede de transporte 

que assegure uma acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade; 

VIII – Criação de um sistema de planejamento com distribuições de 

atribuições de forma a incorporar as especificidades locais no processo 

de gestão e revisão do plano e torna-lo participativo e democrático; 

IX – O estabelecimento de mecanismos para o relacionamento do 

Município de Guarantã do Norte com o Governo do Estado de Mato 

Grosso e da União no que diz respeito aos interesses comuns, em especial 

aos relativos ao sistema de transportes e mobilidade urbana, ao meio 

ambiente, à segurança pública, ao abastecimento de água, ao tratamento 

de esgotos, a  l i m p e z a  u r b a n a  e  m a n e j o  d o s  r e c u r s o s  

s ó l i d o s ,  a energia elétrica e a promoção do desenvolvimento amplo 

com base no fomento das vantagens e potencialidades econômicas das 

diferentes cadeias produtivas; 

X – O estabelecimento de mecanismos para atuação conjunta do setor 

público, setor privado e sociedade, no alcance do cumprimento das 

transformações urbanistas da cidade. 

XI – A regulamentação de parcelamento, uso e ocupação do solo de 

caráter incentivador da ação dos seus agentes promotores. 
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CAPÍTULO III  

DA MISSÃO E DIRETRIZES 

 
 

Art. 11 – o Plano Diretor Participativo (PDP) de Guarantã do Norte, tem 

como objetivo norteador, ser um instrumento de ação que, via planejamento, busca a 

prosperidade do conjunto da sociedade guarantãense de forma equilibrada, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais, com produtividade e sustentabilidade. 

 
 

SEÇÃO I – DAS DIRETRIZES GERAIS 
 
 
 

Art. 12 – Constituem Diretrizes Gerais do Plano Diretor Participativo de 

Guarantã do Norte: 
 

I – Implantar a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, 

visando manter a capacidade municipal de ordenação do seu crescimento; 

II – Promover o mesmo tratamento da Sede, dos Distritos e ou 

Comunidades Rurais quanto a Política Municipal de Desenvolvimento, 

compatibilizando as relações campo/cidade; 

III –  Promover a reorganização político-administrativa do 
 

Município; 
 

IV – Articular junto aos Governos  Federal  e Estadual  no sentido de 

captar recursos com vistas a ampliar a capacidade de investimento do 

município na implantação, recuperação e modernização da infraestrutura 

urbana e rural, na ampliação e adequação de serviços públicos prestados à 

comunidade, bem como na promoção do desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental; 

V – Promover ações de forma a garantir o suprimento energético 

necessário, tanto no campo quanto na cidade, de forma a permitir o 

incremento de tecnologias industriais de agregação de valor À matéria 

prima local.; 
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VI – Elaborar o Plano Diretor do Distrito Industrial de Guarantã do Norte 

a ser implantado na área indicada no mapa de Zoneamento (Zona 

Industrial); 

VII – Estabelecer programas de apoio ao desenvolvimento rural com 

estimulo preferencial aos micros e pequenos produtores; 

VIII – Definir políticas e programas voltados ao fortalecimento do 

Município como polo regional de prestação de serviços, entreposto 

comercial e turismo; 

IX - Desenvolver e implementar através do Sistema Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento, planos e programas setoriais visando a 

adequação da infraestrutura e serviços urbanos a demanda real e futura de 

acordo com o proposto neste PDP; 

X – Estruturar, revisar e ampliar o sistema viário do Município (Mapa) de 

forma a permitir uma melhor circulação das pessoas e veículos em geral; 

XI – Incorporação dos Rios Braço Sul, Braço Norte e Iriri, e o Córrego 

Central, Novo Horizonte e Vinte e Sete, que se encontram no perímetro 

urbano e de expansão urbana como elementos  estruturais  de  composição  

urbana,  através  de forma de usos e ocupação adequada a sua preservação; 

XII – Implantar o Sistema Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão e seus componentes principais;  

XV – Elaborar e implantar um programa habitacional para população 

de baixa renda; 

 
 
 

SEÇÃO II  

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS 
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Art. 13 – Constituem as diretrizes específicas do desenvolvimento de 

Guarantã do Norte: 

 

I – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 

a) Ordenamento Territorial Urbano visando ordenar o território do 

município, garantir o uso e ocupação do solo de modo sustentável, a 

proteção do meio ambiente e da vida, direcionar o crescimento da cidade, 

setorizar as atividades econômicas urbanas e rurais, criar meios de captar 

recursos para a estruturação de ações que promovam o desenvolvimento 

com coesão territorial: 

 Realizar o microzoneamento da área urbana; 

 Estruturar de um projeto para captação de recursos para a execução das 

propostas provenientes do estudo de microzoneamento urbano; 

 Elaborar o zoneamento socioeconômico e ambiental do setor rural. 

b) Regularização fundiária urbana e rural objetivando a regularização 

fundiária urbana e rural, certificar os imóveis rurais através do 

georreferenciamento, fomentar a regularização ambiental das áreas 

rurais e urbanas, garantir segurança jurídica para os proprietários de 

terras: 

 Titular e escriturar os lotes individuais do município; 

 Titular as áreas rurais; 

 Elaborar e implantar Projeto de Regularização Fundiária Urbana. 

II – NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA: 

a) Programa de Saneamento Básico: 

 Acompanhar o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto; 

 Estudos de viabilidade técnica e econômica para a gestão da limpeza 

urbana e do manejo dos resíduos sólidos urbanos (Parceria público-

privado). 

b) Programa de Asfaltamento Comunitário: 
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 Elaborar Projeto de Engenharia; 

 Estabelecer as áreas prioritárias para a implementação do Programa 

de Asfaltamento Comunitário. 

 

III – ASPECTOS AMBIENTAIS: 

a) Política Municipal de Gestão Ambiental: 

 Fortalecer a gestão ambiental municipal; 

  Elaborar e implementar um modelo de educação ambiental; 

b) Regularização ambiental visando a sustentabilidade urbana: 

 Revitalizar as áreas verdes urbanas já existentes; 

 Promover a conservação e recuperação das nascentes urbanas e 

entornos; 

 Criar parques urbanos. 

c) Regularização ambiental e Sustentabilidade Rural: 

 Atualizar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 Recuperar os passivos ambientais de reserva legal e áreas de 

preservação permanente; 

 Implantar micro viveiros nas escolas municipais rurais. 

 

IV – ASPECTOS RURAIS E INDÍGENAS: 

a) Educação Para o Campo: 

 Investir em formação técnica com ênfase em agricultura familiar; 

 Contratar técnicos especializados para aulas práticas das escolas 

rurais; 

 Fortalecer a formação continuada nas escolas rurais. 

b) Infraestrutura e Obras de Arte das Vias: 

 Mapear e recuperar pontes, bueiros e obras de arte nas estradas 

vicinais; 

 Estudar a implantação de projeto de Microbacia de Contenção; 
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 Elaborar um diagnóstico das estradas vicinais municipais e 

estaduais. 

c) Energia no Campo: 

 Ampliar a malha elétrica no campo. 

d) Saúde da População Rural: 

 Aumentar a contratação de Recursos Humanos; 

 Melhorar o atendimento de saúde básica itinerante, principalmente 

na Linha 38; 

 Construir uma unidade de saúde periurbana de atendimento À zona 

rural. 

e) Etnodesenvolvimento das Sociedades Indígenas: 

 Planejar meios para melhorar a saúde dos povos indígenas; 

 Propor medidas para fortalecer a cultura indígena no município. 

 

V – ASPECTOS SÓCIO-ECONOMICOS: 

a) Ampliação da Gerência e da Capacidade Arrecadatória do Município: 

 Criar a Secretaria de Fazenda na estrutura hierárquica funcional da 

Prefeitura, contemplando infraestrutura física e humana adequada; 

 Reformar e ampliar os meios de arrecadação tributária; 

b) Fomento das Vantagens e Potencialidades Econômicas do Município: 

 Elaborar um estudo sobre as vantagens e potencialidades econômicas 

do Município, propondo meios para continuar alavancando o 

desenvolvimento municipal; 

 

CAPÍTULO IV 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

 

Art. 14 – Para cumprir sua função social, referente ao art. 85, 

inciso III, da Lei Orgânica de Guarantã do Norte, a propriedade urbana deve 
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atender, simultaneamente e segundo critérios e graus de exigências estabelecidas em Lei, 

no mínimo os seguintes requisitos: 

I – Aproveitamento e utilização para atividades de interesse urbano, em 

intensidade compatível com a capacidade de atendimento dos 

equipamentos e serviços públicos; 

II – Aproveitamento e utilização compatíveis com a preservação de 

qualidade do meio ambiente; 

III – Aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e saúde de 

seus usuários e propriedades vizinhas. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Atividades de interesse urbano são aquelas 

inerentes as funções sociais da cidade e ao bem estar de seus habitantes, incluindo a 

moradia, a produção e o comércio de bens, a prestação de serviços, a circulação, a 

preservação do patrimônio cultural, histórico, ambiental e paisagístico e a preservação 

dos recursos necessários à cidade, tais como os mananciais hídricos e áreas urbanizadas. 

CAPÍTULO V 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA URBANA  

 

SEÇÃO II 

 DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 
 
 

Art. 15 – Ficam definidas como áreas passíveis de edificação e 

urbanização compulsória, nos termos do art. 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, 

as seguintes áreas: 

I – Os lotes e glebas não edificados, sub-utilizados e não 
  

utilizados, localizados na zona residencial e comercial onde a infra-

estrutura urbana assim o exigir; 

II – Os terrenos localizados nas áreas que serão destinadas 
 

a Zonas Especiais Habitacional de Interesse Social. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Uma Lei específica no prazo de vinte e quatro 

meses a contar da data da aprovação desta Lei, definirá para cada área, em cada zona 

os prazos aplicáveis à imposição de parcelamento  ou edificação compulsória que 

não será superior a 3 anos. 

SEÇÃO III 

DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

Art. 16 – São consideradas áreas destinadas à operação urbanas aquelas 

delimitadas pelo Poder Público Municipal com objetivo de desenvolver programas e 

projetos específicos. 

Art. 17 – O Poder Público Municipal delimitará áreas para aplicação de 

instrumentos de operação urbana, visando alcançar transformações urbanísticas e 

estruturais na cidade. 

§ 1º – Entende-se por operação urbana o conjunto integrado 

de intervenções  e medidas a serem coordenadas  pelo Poder Público Municipal, 

com a participação de recursos públicos e/ou da iniciativa privada. 

§ 2º – As normas complementares a que se refere o “caput” deste 

artigo, serão propostas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e aplicado 

por Decreto do Executivo. 

 

SEÇÃO V  

DO IMPOSTO TERRITORIAL PROGRESSIVO 

 

Art. 18 – Para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana através  de Lei específica, o imposto tornar-se-á progressivo sobre a 

propriedade predial e territorial urbana, nos termos de parágrafo primeiro, inciso I do 
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artigo 156 da Constituição Federal, alínea “a” inciso I do artigo 305 da Constituição 

Estadual e parágrafo quarto, inciso I e II do artigo 92 da Lei Orgânica Municipal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A Lei que trata este artigo será remetida a 

Câmara Municipal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de aprovação 

desta Lei. 

 
CAPÍTULO VI 

 

DO ZONEAMENTO E USO DO SOLO  

 

SEÇÃO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 19 – Para os efeitos desta lei as seguintes expressões ficaram assim 

definidas: 

I – Zonas – são porções de território do Município delimitadas por lei e 

caracterizadas por sua função técnico- socioeconômico diferenciada; 

II – Zona Urbana – É aquela constituída pelos loteamentos aprovados pela 

Prefeitura, e registradas no cartório de imóveis ou áreas subdivididas em 

lotes que possuam serviços de infraestrutura urbana dentro do perímetro 

urbano; 

III – Zona Industrial – destina-se ao uso predominantemente industrial 

leve ou pesado. Devem preferencialmente agrupar os tipos homogêneos, 

visando simplificar e aperfeiçoar os processos de controle e combate à 

poluição ambiental; 

IV - Zona de Expansão Urbana – É aquela cujos limites externos se 

localizam entre a área urbana e a área rural;  
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V – Meio Ambiente – O conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas;  

VI – Patrimônio Ambiental - O conjunto dos objetos, processos, 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química, 

biológica e social, que permite, abrigam e regem a vida em todas as 

suas formas, dentro do território do Município; 

VII – Parques Municipais – São áreas geográficas extensas estabelecidas 

com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 

conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais 

com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos, 

sendo proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais; 

VIII – Zonas Especiais de Fundo de Vale – Será considerada toda área 

alagada ou qualquer curso d’água, limitadas pelas nascentes e margens 

em distância variável, largura nunca inferior a 50 metros, prevista no 

Código Ambiental do Estado de Mato Grosso; 

IX – Áreas Especiais de Interesse Turístico – São as áreas que possuem 

bens de valor histórico, artísticos, arqueológicos ou pré-históricos, as 

reservas e estações ecológicas, as áreas destinadas a proteção de 

recursos naturais renováveis, as manifestações culturais ou etnológicas e 

os locais onde ocorram as paisagens notáveis, as localidades e os 

acidentes naturais adequados ao repouso e a prática de atividades 

recreativas, desportivas e de lazer, as localidades que apresentam 

condições climáticas especiais e outras áreas que venham a ser definidas 

pelo poder público na forma da lei; 

X – Áreas de Recreação – São espaços destinados ao bem estar físico 

e mental da população em áreas arborizadas; 

XI – Zona Rural – É a área externa a área urbana e a área de expansão 

urbana; 
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XII – Estoque de área edificável - É a totalidade da área possível  de ser 

edificada  numa  zona  ou parcela  da zona acima daquela correspondente 

ao coeficiente de aproveitamento; 

XIII – Zonas de Proteção Permanente – São as Florestas e 

demais formas de vegetação  natural com a finalidade  de proteção 

integral; 

XIV – Áreas Verdes – São espaços abertos, delimitados fisicamente e 

inteirados com o meio ambiente, caracterizados pela predominância de 

cobertura vegetal, que podem ser públicas ou privadas, de caráter 

essencial ou especial, respectivamente; 

 

SEÇÃO II  

DO ZONEAMENTO 

 
Art. 20 – Zoneamento para fins desta lei, é a divisão do Município em 

regiões de usos diferentes, visando ordenar o crescimento da cidade e proteger os 

interesses da coletividade. 

Art. 21 – Os efeitos desta lei abrangem a sede do Município, 

adotando-se a divisão do mesmo em Área Urbana; Área de expansão Urbana e Área 

Rural. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Sedes dos Distritos das Comunidades  

Rurais deverão obedecer em linhas gerais, ao previsto nesta lei. 

Art. 22 – As áreas do Município, ficar subdivididas em regiões que, 

conforme o uso a que se destinam no mapa de Zoneamento em anexo. 

I – Zona Residencial. (ZR) – Tem por finalidade atender ao uso 

residencial ou coletivo, “predominantemente”. 

II – Zona Comercial (ZC) – Destina-se preferencialmente ao exercício do 

comércio, prestação de serviços e pequenas indústrias. 

III – Zona Industrial (ZI) – Destina-se ao uso predominante industrial 

leve ou pesado. 
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IV – Zona Especial (ZE) – São aquelas em que o uso é específico, 

destinadas à atividade possível ou não de classificação nas demais zonas. 

São áreas sujeitas a estudos e controle por parte da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal. 

V – Zona de Expansão Urbana (ZEU) – São áreas destinadas ao 

crescimento urbano da cidade. 

VI – Zona Rural ou Agrícola (ZA) – Destina-se à atividade produtiva 

rural e/ou agrícola, e suas condições de uso ou parcelamento são 

previstas na Legislação Agrária do País.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Novas Zonas Especiais poderão ser criadas 

desde que assim exija o interesse público em prol da coletividade. 

Art. 23 – Em cada zona haverá usos de solos, PERMITIDOS, 

TOLERADOS, PERMISSÍVEIS E PROIBIDOS. 

Art. 24 – A permissão para localização de qualquer atividade considerada 

como perigosa, incômoda ou nocivas, dependerá além das especificações  exigidas  para  

cada  caso,  da  aprovação  do  projeto detalhado e das instalações, para depuração dos 

resíduos líquidos e/ou gasosos. 

Art. 25 – Os lotes e construções comerciais e/ou industrial ao longo da 

rodovia BR 163 e MT 419 deverão manter um afastamento mínimo de 50,00m do eixo 

da BR 163 e 20,00 Metros da MT 419. VERIFICAR DENIT 

Art. 26 – As Zonas Especiais (ZE), previstas no Artigo 22, inciso IV desta 

lei, são aquelas reservadas para fins específicos e sujeitos à norma própria, nas quais 

toda e qualquer obra deverá ser objeto de estudo por parte da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal. 

Art. 27 – Uma zona só poderá ter suas características modificadas quando 

o Poder Público julgar conveniente visando melhorar as condições funcionais da cidade e 

ao bem estar da população. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Para que se modifique uma zona já estabelecida 

é necessário que 75% dos proprietários dos terrenos que a constituem concordem, através 

de documento hábil registrado em cartório de títulos e documentos. 

Art. 28 – Ficam proibidos as instalações de quaisquer bancas, barracas, 

tablados, hot dog, em área pública considerada Zona Especial Preferencial Pedestre, 

praças, calçadas e jardins. 

§ 1º – Poderá ser permitida a instalação destes equipamentos quando estas 

fazem parte do projeto arquitetônico e urbanístico da referida área. 

§ 2º – A Prefeitura Municipal poderá concedertemporariamente, 

autorização de instalação dos equipamentos a que se refere  ao caput  deste  artigo  por 

ocasião  de festividades  de caráter social, político, religioso ou cultural. 

Art. 29 – Para todos os usos, deverão ser previstas e constarem do projeto, 

áreas de estacionamento para veículos, cobertas ou não, em local de fácil acesso para a 

via pública, inclusive área de circulação e na proporção mínima, conforme segue: 

I – Uso Residencial – Uma vaga para cada 150,00 metros quadrados ou 

fração de área construída, residencial  multi familiar 2 vagas por 

unidade familiar; 

II – Uso Comercial – Uma vaga para cada 100,00 metros quadrados ou 

fração deste que exceder; 

III – Prestação de Serviços – Escritórios, laboratórios, consultórios, uma 

vaga para cada 75,00 metros quadrados de área construída ou uma vaga 

por unidade; 

IV – Administração e Serviço Público – Uma vaga para cada 

 

75,00 metros quadrados de área construída ou fração deste que exceder; 

V – Hotéis, hospedarias e/ou pensões – Uma vaga para cada 100,00 m 

(cem metros) quadrados de área construída, ou fração deste que exceder; 
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VI – Edifícios para culto religioso, igrejas, teatros, cinemas – Uma vaga 

para cada 75,00 m² (setenta e cinco metros quadrados) ou fração que 

exceder de 200,00 m² ( duzentos metros quadrados) de área construída; 

VII – Estabelecimentos  de Ensino – Uma vaga para cada75,00 m² ( 

setenta e cinco metros quadrados) de área construída ou fração deste que 

exceder; 

VIII –Clubes Recreativos, Associativos ou Esportivos – Uma vaga para 

cada 75,00 m² (setenta e cinco metros quadrados) de área construída, ou 

fração deste que exceder; 

IX - Mercado, Supermercados, Hipermercados, Transportadoras, Similares 

e Lojas de Materiais para Construção – uma vaga para cada 75,00 m² 

(setenta e cinco metros quadrados) de área construída e mais o espaço para 

abrigar os caminhões ou ônibus da Empresa, além do espaço para carga e 

descarga. 

§ 1º – Nas construções residenciais unifamiliares admite-se o uso da faixa 

exigida como recuo, como estacionamento ou garagem descoberta desde que a sua 

largura não ultrapasse a um terço da frente do lote. 

§ 2º –  Nos lotes de esquina é permissível o uso do lado de maior 

dimensão junto à divisa, com a frente para a via pública de forma a não causar prejuízos 

para o tráfego de veículos,  quanto  à visibilidade; 

§ 3º – No acesso a locais de estacionamento ou garagens quando necessitar 

de rampas deverá ser previsto um patamar nivelado com, no mínimo, 5,00 m (cinco 

metros) de extensão, do nível do passeio medindo do início do recuo para dentro do 

terreno, de forma a possibilitar a parada do veículo, antes de cruzar a faixa de 

pedestres, 

no passeio. 

§ 4º – Os casos não relacionados e omissos deverão ser adaptados em 

proporção idêntica aos usos mais próximos ou semelhantes. 
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Art. 30 – A distância entre blocos de edifícios dentro de um mesmo 

terreno, é de, no mínimo, 10m (dez metros), excluindo as áreas comuns de recreação e 

circulação. 

Art. 31 – O coeficiente de aproveitamento  para as Zonas 
 
Residenciais e Comerciais, poderá ser calculado pela expressão: 

 
CA = C + (ST – LM) /1.500, cujo valor máximo não pode exceder  ao  

contido  na  tabela  II.  Os  símbolos  da  expressão  acima 

significam: 
 

C      = Coeficiente de aproveitamento da Zona; ST    = 

Superfície total do terreno; 

LM    = Área do lote mínimo estabelecido para a Zona; 
 

CA    = Coeficiente de aproveitamento a adotar. 
 

PARÁGRAFO  ÚNICO  – Os terrenos que, descontadas  as faixas 

correspondentes aos recuos mínimos exigidos, de frente, fundos e laterais, apresentarem 

área não inferior a 50% (cinqüenta por cento) da área total do terreno, poderá  ter o 

coeficiente  acrescido  do valor a calcular pela fórmula 2(T-t). Será considerado como 

máximo de acréscimo, o valor de 1,00 (um), e os símbolos da expressão significam: 

T      = Taxa de ocupação máxima da Zona; 
 

t       = Taxa de ocupação adotada no projeto. 

 

Art. 32 – Nos terrenos de esquina, serão considerados os recuos  de  

frente  e  lateral.  Os  mesmos  referem-se   também  às construções do subsolo. 

Art. 33 – Qualquer construção em condomínio só poderá ser aprovada 

com apresentação da convenção de condomínio e cópia do contrato de vendas 

devidamente registrado no cartório de títulos e documentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os documentos a que se referem o “caput” 

deste artigo serão juntados com o projeto e confrontado na vistoria de conclusão da obra. 
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Art. 34 – Nenhum lote ou construção poderá ser utilizado em 

desconformidade com a presente Lei, a partir da sua vigência, salvo os casos de projetos 

já aprovados. 

Art. 35 – Serão mantidos os usos das atuais edificações, desde que já 

licenciados pelo Município, vedando-se as ampliações que contrariem as disposições desta 

Lei e dos respectivos regulamentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A Substituição só será permitida quando 

atendidos todos os parâmetros utilizados na aprovação inicial e respeitados os recuos de 

frente e não contrarie expressamente as disposições desta Lei e os regulamentos. 

Art. 36 – Os lotes não edificados e utilizados para fins em 

desconformidade com a Zona em que está inserido, não poderão conservar esse uso por 

período superior a um ano, a contar da data de aprovação da definição de micro 

zoneamento. 

 
 

SEÇÃO III 

DA CLASSIFICAÇÃO PARA USO DO SOLO 

Art. 37 – Ficam classificados,  definidos e relacionados  os usos do 

solo do Município de Guarantã do Norte. 

§ 1º – Da classificação quanto ao uso: I –    

HABITAÇÕES: 

a –    Unifamiliares:  Construções  destinadas  a  servir  de 
 

moradia a uma só família. 
 

b –  Multifamiliares:  Construções  destinadas  a  servir  de moradia a 

mais de uma família. 

II –  SERVIÇOS E COMÉRCIO, respectivamente: 
 

a –    Atividade,   remunerada   ou   não,   pela   qual   ficam caracterizados 

o préstimo da mão-de-obra ou assistência de ordem intelectual ou 

espiritual. 
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b –    Atividade pela qual fica definida uma relação de troca, visando um 

lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias. 

III –  Indústria: Atividades pela qual resulta a produção de bens pela 

transformação de insumos: 

 
 

IV –  Agricultura, Floresta e Pecuária: Atividade pela qual se utiliza a 

fertilidade do solo para a produção de plantas e animais, com o propósito  

de suprir  as necessidades  do produtor  ou com finalidades comerciais: 

§ 2º –       Da classificação quanto à natureza: 
 

I –    Perigosos: “Os que possam dar origem a explosões, incêndios, 

trepidações, produção de gases, poeiras tóxicas, exalações e detritos 

danosos à saúde ou que eventualmente, possam por em perigo pessoas ou 

propriedades circunvizinhas”; 

II –   Incômodas:    “Os    que    possam    produzir    ruídos, trepidações, 

gases, poeiras, exalações ou conturbações no tráfego, e que venham 

incomodar a vizinhança”; 

III –  Nocivos:  “Os  que  impliquem   na  manipulação   de 

ingredientes, matérias-primas ou processos que prejudiquem a saúde ou 

cujos resíduos líquidos ou gasosos, e que possam poluir a atmosfera ou 

curso da água”. 

§ 3º –       Da classificação quanto ao grau de adequação à Zona setor: 
 
 

I –    Permitidos: 

 

-    Adequado à Zona. 
 
II –   Permissíveis: 
 
-    Grau de adequação à Zona a critério da Secretaria Municipal 
 
Planejamento e Gestão. III –  

Tolerados: 

-    Admitidos em Zonas onde não são permitidos os usos que 
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lhe são prejudiciais ou incômodos. IV –  

Proibidos: 

-    Inadequados à Zona. 
 
§ 4º - Da classificação quanto à escala: 
 
I –    Em se tratando de estabelecimentos comerciais e de prestação 

serviços: 

a –    Pequeno porte: Construções com área não superior a 
 

70,00 m
2  

(setenta metros quadrados), pé-direito de 
 
3,00 m (três metros). 
 
b –    Médio  porte:  Construções  com  área  não  superior  a 
 

200,00 m
2  

(duzentos metros quadrados), pé-direito de 3,00 m (três 

metros). 

c –    Grande  porte:  Construções   com  área  superior  a 
 

200,00 m
2  

(duzentos metros quadrados), pé-direito de 4,50 m (quatro 

metros e cinqüenta centímetros). 

II –   Em se tratando de estabelecimentos industriais: 
 
a –    Pequeno  porte:  Construções  em  terrenos  de  até 
 

2.000,00 m
2  

(Dois mil metros quadrados), pé-direito 
 
4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros). 

 

b –    Médio   porte:   Construções   em   terrenos   de   até 
 

10.000,00 m
2 

(Dez mil metros quadrados), pé-direito 
 
5,50 m (cinco metros e cinqüenta centímetros). 
 
c –    Grande porte: Construções em terrenos com mais de 
 

10.000,00 m
2 

(Dez mil metros quadrados), pé direito 
 
5,50 m (cinco metros e cinqüenta centímetros). 

 

§ 6º – O uso do solo urbano com atividades agrícolas e de produção de 

mudas não deverá possuir construções de caráter definitivo. 



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

290 
 

 
Art. 38 – Os casos não previstos nesta Lei deverão ser examinados pelo 

Poder Executivo Municipal, e a solução deverá sempre buscar adaptação à presente Lei. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DOS LOTEAMENTOS  

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 39 – Fica determinado que todo e qualquer loteamento, arruamento, 

desmembramento e  remembramento de terreno no Município de Guarantã do Norte, 

respeitadas as normas Federais e Estaduais, serão regidas por esta Lei. 

 
Art. 40 – A execução de qualquer loteamento, arruamento, 

desmembramento  e remembramento,  dependem  de licença  prévia  e aprovação do 

projeto pelo Executivo Municipal. 

Art. 41 – Os loteamentos para serem implantados devem 
 
obedecer à projeção do sistema viário do município, mesmo que este não esteja 

implantado. 

 
 

SUBSEÇÃO I  

LICENÇA PRÉVIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 
 

Art. 42 – O interessado deverá solicitar junto à Prefeitura, o roteiro das 

normas de apresentação de projetos de loteamento. 

 
SUBSEÇÃO II – DOS LOTEAMENTOS 

 
 

Art. 43 – Os projetos de arruamento poderão ser modificados mediante 

proposta dos interessados e aprovados pela Prefeitura. 
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Art. 44 – Não caberá a Prefeitura, a responsabilidade pela diferença de 

medidas dos lotes ou quadras que o interessado venha encontrar, em relação as medidas 

dos loteamentos aprovados. 

Art. 45 – Os loteamentos e arruamentos não poderão receber denominação 

igual a utilizada para identificarem outros setores da cidade já existentes. As  

demarcações das ruas devem ser nos padrões adotados pela Prefeitura. 

 

Art. 46 – Os loteamentos para fins industriais e outros capazes de 

poluir as águas ou a atmosfera, deverão obedecer às normas de controle de poluição 

ditadas pelos Órgãos Competentes. 

Art. 47 – Nenhum parcelamento do solo será permitido: 
 

I – Em áreas de preservação ecológica, ou naquela onde a poluição impeça 

condições suportáveis, até sua correção; 

II – Em terrenos situados nas Zonas de Proteção Ambiental, instituídas 

pela Lei de uso e ocupação do solo urbano. 

Art. 48 – A tramitação dos processos referentes à aprovação de 

arruamentos e loteamentos será regulamentada por Decreto do Executivo. 

 
 

SEÇÃO III – DOS DESMEMBRAMENTOS 
 
 

Art. 49 – Em qualquer caso de desmembramento de terrenos, o interessado 

deverá requerer a aprovação do projeto pela Prefeitura, mediante a apresentação da 

respectiva planta de localização de que faz parte o lote ou lotes a serem desmembrados. 

Art. 50 – A aprovação do projeto a que se refere o artigo 
 
anterior só poderá ser permitida quando: 

 
I – Os lotes desmembrados tiverem as dimensões mínimas previstas nas 

zonas específicas a que pertencerem. 
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Art. 51 – As informações da presente Lei darão ensejo à revogação do 

ato de aprovação, ao embargo administrativo, à demolição da obra, quando  for o caso, 

bem como a aplicação de multas pela Prefeitura. 

 
Art. 52 – Não será reconhecida licença para construção, reforma ou 

demolição em lotes resultantes de loteamentos ou desmembramentos não aprovados pela 

Prefeitura. 

Art. 53 – Nenhum serviço ou obra pública será prestado ou executado em 

terrenos arruados ou loteados sem prévia licença da Prefeitura. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Nas desapropriações não se indenizarão as 

benfeitorias ou loteamentos irregulares, não se considerarão como terrenos loteados ou 

loteáveis, para fins de indenização, as glebas não inscritas ou irregularmente inscritas 

como loteamentos urbanos ou para fins urbanos. 

 
 

SEÇÃO XIII 

DAS INVASÕES E DAS DEPREDAÇÕES NOS LOGRADOUROS 

PÚBLICOS 

 
 

Art. 54 – As invasões de logradouros públicos serão punidas de acordo 

com a legislação vigente. 

§ 1º – Verificada, mediante vistoria administrativa, a invasão ou 

usurpação de logradouro público, em consequência de obra de caráter permanente, a 

Prefeitura deverá promover imediatamente a demolição necessária, a fim de que o referido 

logradouro fique desembaraçado e a área invadida reintegrada ao serviço público. 

§ 2º – No caso de invasão por meio de obra, ou construção de caráter 

provisório, o órgão competente da Prefeitura deverá preceder sumariamente a 

desobstrução do logradouro. 

§ 3º – Idêntica providência à referida no parágrafo primeiro e segundo, 

deverá ser tomada pelo órgão competente da Prefeitura, nos casos de invasão do leito de 
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cursos de água ou de valas, de desvios dos mesmos cursos ou valas e de redução 

indevida de seção da respectiva vazão. 

§ 4º – Em qualquer dos casos previstos nos parágrafos anteriores, o 

infrator, além da penalidade cabível, será obrigado pagar à Prefeitura os serviços feitos 

por esta, acrescentando-se 20% (vinte por cento) aos custos, correspondentes às despesas 

de administração. 

Art. 55 – As depredações ou destruição de pavimentação, guias, passeios, 

pontes, galerias, bueiros, muralhas, balaustradas, bancos, postes, lâmpadas e quaisquer 

obras ou dispositivos existentes nos logradouros públicos, serão punidos na forma da 

legislação vigente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os infratores do presente artigo ficam 

obrigados a indenizar a Prefeitura das despesas que esta fizer, acrescida de 20% (vinte 

por cento), na reparação dos danos causados nos leitos dos logradouros públicos, nas 

benfeitorias ou nos dispositivos neles existentes. 

 
 

CAPÍTULO VII 

DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

Art. 56 – Para efeito do PDP, considera-se degradação ambiental, 

qualquer alteração das condições físicas, químicas ou biológicas, no meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana em 

níveis capazes de direta ou indiretamente: 

I – Ser impróprio, nocivo ou inofensivo à saúde, à segurança e ao bem 

estar da população; 

II – Criar condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

III – Ocasionar danos a flora, a fauna, e outros recursos naturais de 

propriedade pública ou privada ou ainda a “paisagem” urbana. 

Art. 57 – Fica expressamente proibido: 
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I – O lançamento ou liberação de poluentes, direta ou indiretamente, nos 

recursos ambientais; 

II – O desmatamento em área rurais ou urbanas do Município, sem 

prévia autorização do órgão competente Municipal, Estadual e/ou Federal; 

III – A fabricação, manipulação e armazenamento de substâncias ou 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos que tenham seu uso não 

permitido em seu local de origem;  

IV – A mudança de qualquer curso d’água, aterramento de bacias, lagos e 

fundos de vales; 

V – A instalação de depósitos de resíduos radioativos advindos de outros 

municípios. 

Art. 58 – As pessoas físicas ou jurídicas, que na sua forma direta ou 

indireta de produção, causarem poluição ou degradação ambiental, ficarão responsáveis: 

I – Pela coleta e tratamento dos resíduos e poluentes; 

II – Pela recuperação, quando, de alguma forma tiver causado 

desequilíbrio ao meio ambiente. 

Art. 59 – É proibido desviar as águas de lavagem com substâncias nocivas 

à vida das árvores, para os canteiros arborizados. 

Art. 60 – É proibido matar ou danificar árvores de ruas ou praças, por 

qualquer modo ou meio, e ainda em áreas particulares na zona urbana e rural do 

município. 

Art. 61 – Não será permitido prender animais nas árvores da arborização 

urbana. 

Art. 62 – É proibido o corte ou remoção de árvore existentes nas ruas  

ou praças,  salvo com autorização  da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Turismo, justificável para os casos de riscos de queda. 

Art. 63 – É vedado o trânsito de veículos de qualquer natureza sobre os 

passeios, canteiros, praças e jardins públicos. 



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

295 
 

Art. 64 – É proibido o uso do fogo sem controle, nas florestas e demais 

formas de vegetação, bem como qualquer ato ou omissão que possa ocasionar 

incêndio. 

Art. 65 – É proibida a utilização de mercúrio na atividade de extração 

de ouro, assim como empregar o processo de cianetação em quaisquer atividades, 

resguardando o que dispõe o licenciamento municipal. 

Art. 66 – É proibido lançar ou liberar poluentes, direta ou indiretamente, 

nos recursos ambientais, sem o devido tratamento e o cumprimento dos padrões 

especificados na legislação pertinente. 

Art. 67 – É proibido queimar, ao ar livre, produtos e resíduos poluentes, 

exceto mediante autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Turismo. 

Art. 68 – É proibido, na implantação de loteamentos, desmatar as áreas 

parceladas, excetuando-se os espaços definidos, no projeto, para ruas e avenidas. 

Art.69 – Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

fiscalizar a poluição do ar, das águas, bem como de controlar os despejos industriais. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Quando da implantação de estabelecimento 

industrial no município, a Prefeitura deverá exigir a adoção de providências que 

impeçam a ejeção de detritos e  de substâncias residuais, e a poluição do ar, prejudiciais ao 

estado sanitário da população, solicitando inspeção do órgão Estadual ou Federal 

competente. 

Art. 70 – Os responsáveis pelos estabelecimentos industriais, deverão dar 

aos resíduos, tratamento e destino que os tornem inofensivos aos seus empregados, à 

coletividade e ao ambiente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os resíduos industriais sólidos, deverão ser 

submetidos a tratamento de incineração, enterrados e/ou removidos. 

Art. 71 – No interesse da comunidade, compete ao Poder Público 

Municipal e aos munícipes em geral, zelar para que seja assegurada,  permanentemente, a 

defesa paisagística e estética da cidade. 
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Art. 72 – É obrigatório a conservação de árvores existentes nas áreas livres 

dos lotes ocupados por edificações públicas e particulares. 

PARÁGRAFO ÚNICO – As árvores de jardins ou quintais que 

avançarem sobre logradouros públicos, deverão ser aparadas de forma que fique 

preservada a paisagem local. 

Art. 73– É proibido podar, cortar, danificar, derrubar, remover ou 

sacrificar árvores de arborização pública, sendo estes serviços de atribuição exclusiva da 

Prefeitura. 

§ 1º – Quando se tornar absolutamente imprescindível, o órgão 

competente da Prefeitura poderá fazer a remoção ou o sacrifício de árvores a pedido de 

particulares, mediante indenização arbitrada pelo referido órgão. 

§ 2º – Para que não seja desfigurada a arborização do logradouro, cada 

remoção de árvore importará no imediato plantio da mesma ou de nova árvore, em ponto 

cujo afastamento seja o menor possível da antiga posição. 

 

 

TÍTULO V 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 74 – Este Título regula, no Município de Guarantã do Norte, em 

caráter supletivo, a legislação Federal e Estadual pertinente, os direitos e obrigações que 

se relacionam com a saúde, e o bem estar individual e coletivo dos seus habitantes, 

dispõe sobre o Sistema Único de Saúde e aprova normas regulamentadoras sobre 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Art. 75 – A saúde constitui um direito fundamental do ser humano; é 

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, saneamento, meio 
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ambiente, trabalho, lazer, transporte, liberdade, acesso e posse da terra, garantidas através 

de um plano de desenvolvimento, com o Estado e a União, bem como da coletividade 

e do indivíduo a adotarem medidas pertinentes à sua preservação. 

§ 1° – Ao Município de Guarantã do Norte, pressupõe zelar; 

I - Pela promoção, proteção e recuperação da saúde, e pela qualidade de 

vida da coletividade, 

II -  Pela formulação e execução de políticas econômicas, sociais e 

ambientais, que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos. 

III -      Pelo estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário, às ações e aos serviços de saúde, para sua promoção, proteção e 

recuperação, sem qualquer discriminação; 

a) promover ações para as pessoas portadoras de necessidades especiais, 

nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

b)   implementar serviços de referência voltados ao combate da violência 

sexual e doméstica; 

c)   promover a reabilitação e inserção social das pessoas 
 

acometidas de transtornos mentais; 
 

d) promover a melhoria do programa de assistência farmacêutica no 

Município; 

e)  dar enfase aos programas de ação preventiva; 
 

f)    promover a humanização do atendimento aos usuários do sistema 

de saúde Municipal; 

g) implantar a gestão participativa do sistema Municipal de 
 

saúde; 
 

§  2°  -    Cabe  à  sociedade  cooperar  com  os  órgãos  e entidades 

competentes na adoção de medidas que visem a promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos seus membros; 

§ 3°   –   Cabe aos indivíduos em geral cooperar com os órgãos e 

entidades competentes: adotar um estilo de vida higiênico; utilizar os 



 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

298 
 

serviços de imunizações; observar os ensinamentos sobre educação em 

saúde; prestar as informações   que   lhes   forem   solicitadas   pelos   

órgãos sanitários   competentes,   acatar   as   recomendações   e conservar 

o meio-ambiente. 

 
 

SEÇÃO I 

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 
 

 
 

Art. 76 –  O Sistema Único de Saúde de Guarantã do Norte, na elaboração 

dos seus planos e programas de saúde, ter-se-á em vista definir e estabelecer mecanismos 

de coordenação Inter setorial, interinstitucional  com  outras  áreas  do  Governo  

Federal,  Estadual  e 

Municipal,  objetivando  evitar  duplicidade  de  ações  e  dispersão  de esforços, 

proporcionando aumento de produtividade, melhor aproveitamento de recursos e meios 

disponíveis no Município, incluindo sua zona urbana, de expansão e zona rural, visando 

uma perfeita compatibilização com os objetivos, metas e ações do Plano de Saúde de 

Desenvolvimento do Município. 

Art. 77 –  Ao Município, de acordo com suas competências 

constitucionais e legais, compete: 

I –    Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
 

serviços de saúde, gerir e executar os serviços públicos de saúde; 

II –   Participar     do     planejamento,     programação     e 
 

organização   da   rede   regionalizada   e  hierarquizada   do Sistema  

Único  de  Saúde  –  SUS,  em  articulação  com  a direção  estadual,  bem  

como  da  execução,  controle  e avaliação das ações referentes às 

condições e aos ambientes de trabalho; 

III –  Executar serviços: 
 

a –   De vigilância epidemiológica; 
 

b –   De vigilância sanitária; 
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c –    De alimentação e nutrição; 

 
d –   De saneamento básico; 

 
e –   De saúde do trabalhador. 

 
IV –  Dar execução, no âmbito do Município, da política de insumos e 

equipamentos para a saúde; 

V –   Colaborar na fiscalização das agressões ao ambiente, que  tenham  

repercussão  sobre  a  saúde  humana  e  atuar junto aos Órgãos 

Municipais, Estaduais e Federais competentes para controlá-los; 

VI –  Participar        de        consórcios        administrativos 
 

intermunicipais,   visando   a   regionalização   e   buscando parcerias de 

fortalecimento; 

VII – Gerir   laboratórios   públicos   de   saúde   e   Agências 
 

Transfusionais; 
 

VIII –Colaborar  com a União e o Estado na execução  da vigilância  

sanitária  e  epidemiológica  de  aeroportos, rodoviárias e divisas 

Municipais e Estaduais; 

IX –  Celebrar   contratos   e   convênios   com   entidades 
 

prestadoras de serviços privados de saúde, bem como, controlar e avaliar 

sua execução, com aprovação do CMS; 

X –   Acompanhar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 
 

privados de saúde; 
 

XI –  Normatizar  complementarmente  as ações  e serviços públicos de 

saúde no seu âmbito de atuação. 

 

SEÇÃO III 

DA DIREÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
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Art. 78 –  O acompanhamento, controle e avaliação do SUS serão 

realizados através de órgãos colegiados de coordenação e gestão em 

corresponsabilidade com a Secretaria Municipal de Saúde, conforme trata a Lei Federal 

n.° 8.080 de 19 de Setembro de 1990. 

§ 1º –       Os órgãos colegiados, de que se trata no “caput” 
 
deste artigo são: 

 
I –    Conselho Municipal de Saúde, regido pela Lei Municipal n.° 534 de 

06 de Setembro de 2005. 

II -     Conferência de Saúde, instituída pela Lei Federal n.° 
 
8.142 de 28 de Dezembro de 1990; 

 

SEÇÃO IV –   DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
 
 

Art. 714 –  As  ações  e  serviços  de  saúde,  executados  no Município, 

seja diretamente ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em nível de complexidade crescente. 

Art. 715 –  Serão adotados  os princípios  de regionalização do Sistema 

de Saúde, visando à adequação dos seus serviços às peculiaridades e carências locais, e 

de hierarquização das necessidades, levando em conta as características de concentração 

e densidades populacionais. 

Art. 716 –  O  Sistema  Único  de  Saúde  do  Município  terá como 

módulo funcional, administrativo, resolutivo e gerencial, o Distrito Sanitário subordinado 

a Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 1º –       O   Distrito   Sanitário   constituirá   como   uma unidade 

funcional, administrativa e orçamentária responsável pelos cuidados  básicos  da saúde  

da população  que  vive  em  um território determinado. 

§ 2º –       O   Distrito   Sanitário   será   composto   pelas 
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unidades sanitárias, policlínicas, hospitais e centros especializados, definidos  

especialmente,  com  plano  de  atividades  e  comando  único, capaz de resolver os 

problemas de saúde nos níveis de atenção. 

§ 3º –       Os   critérios   para   definição   de   áreas   de 
 
abrangência da o Distrito Sanitário seguirão os seguintes princípios: I –    

Adequação da população de abrangência; 

II –   Estratégia única; 
 

III –  Aplicação única de recursos; 

 

IV –  Realidade social, epidemiológica e nosológica; V –   

Cobertura; 

VI –  Integralidade dos serviços; 
 

VII – Resolutividade dos níveis de complexidade; 
 

VIII –Unidades e equipamentos dos serviços de saúde; IX –  

Relação eficiência/eficácia e participação social. 

 
 

SEÇÃO V –        DO FINANCIAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
 

Art. 717 –  O  Sistema  Único  de  Saúde  do  Município  será financiado 

por recursos de: 

I –    Orçamento Municipal; 
 

II –   Transferências Estaduais e Federais; 
 

III –  Taxas, multas e emolumentos obtidos e praticados em função de 

serviços e ações específicas; 

IV –  Convênios e contratos; 
 

V –   Contribuições, doações, donativos e ajuda; 
 

VI – Alienação patrimonial e rendimentos de capital; 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O orçamento municipal para saúde, deverá 

estar de acordo com os princípios da Emenda Constitucional Nº. 
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29, e de outras Leis que porventura vierem a substituí-la; 
 

Art. 718 –  Os  recursos  financeiros  do  Sistema  Único  de Saúde do 

Município serão depositados em conta especial do Fundo Municipal de Saúde, 

administrado e movimentado pela Secretaria Municipal de Saúde sob fiscalização do 

Conselho Municipal de Saúde e auditoria do Poder Público, a ser regulamentado através 

de decreto pelo Poder Executivo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Fundo Municipal de Saúde, é de natureza 

contábil e financeira, e vinculado aos objetivos do Sistema Único de Saúde, 

regulamentado pelo Legislativo Municipal, e a aplicação das suas receitas, far-se-á 

através de dotação consignada no orçamento do Município, ou em crédito adicional. 

Art. 719 –  É vedada à transferência, auxílio e subvenções, 
 
financiamento, recursos humanos, materiais às instituições prestadoras de serviços de 

saúde, com finalidade lucrativa e/ou entidades de assistência privada. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DA ATENÇÃO A SAÚDE 
 
 
 

SEÇÃO I – DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 
 
 
 

Art. 720 –  Os  serviços  de  saúde  serão  estruturados  em ordem de 

complexidade crescente, a partir dos mais simples periféricos, executados  pela  rede  de  

serviços  básicos  de  saúde,  até  os  mais 

complexos. 
 

Art. 721 –  As ações dos serviços de saúde, reger-se-ão por um   modelo   

assistencial   que   contemple   as   ações   promocionais preventivas e curativas, 

integradas através de uma rede assistencial hierarquizada e de intervenção, conforme 

a complexidade  do quadro epidemiológico local. 
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Art. 722 –  Os     serviços     de     saúde     no     Município 

compreenderão unidades com as seguintes características: 

 

§ 1º –       A  Unidade  Municipal  dos  serviços  de  saúde  é composta 

pelo Hospital Municipal e sua rede satélite de postos PSF, ancorados nas ações e serviços 

de Vigilãncia em Saúde, com capacidade de  realizar  serviços  gerais  de  atendimento  

preventivo  e  curativo, integrado  à  práticas  de  saúde  coletiva,  de  controle  

ambiental,  de vetores, roedores e reservatórios das doenças endêmicas, imunizações, 

vigilância sanitária e epidemiológica, acompanhamento nutricional, controle das 

condições de saúde de populações de risco, atendimento à doenças profissionais e 

crônica degenerativas, acidente de trabalho e vigilância das condições de trabalho. 

§ 2º –       Os  serviços  especializados  constituir-se-ão  em 

ambulatórios,  com  média  capacidade  tecnológica  de  diagnóstico  e terapia. 
 

§ 3º –       Os serviços de alta complexidade compreenderão serviços   

especializados   que   envolvem   a   utilização   de   tecnologia complexa de diagnóstico 

e terapia, que deverão ser atendidos conforme a PPI de assistência e os casos de 

urgência/emergência  deverão ser encaminhados à Central Estadual de Regulação. 

 
 

SEÇÃO VII – DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
 
 
 

Art. 737 –  A Secretaria Municipal de Saúde, em regime de integração 

com Órgãos Federais e Estaduais, implementará os serviços relacionados à vigilância da 

saúde do trabalhador, conforme recomendações do Ministério da Saúde: 

I –    As  condições  sanitárias  e  poluição  ocupacional  dos locais de 

trabalho; 

II –   As condições de saúde do trabalhador; 
 

III –  Os       maquinários,       equipamentos,       aparelhos, instrumentos   

de   trabalho   e   dispositivos   de   proteção individual e coletiva que 

colocam em risco a saúde do trabalhador e/ou coletividade; 
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IV –  A salubridade dos locais de trabalho; 
 

V –   As  condições  inerentes  a  própria  natureza  e  as condições de 

trabalho.
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SEÇÃO X – DO SISTEMA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÃO 
 
 
 

Art. 742 –  A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará, de modo 

sistemático e obrigatório, dados referente à saúde visando a formação de indicadores 

econômico-sociais, bem como de morbidade e mortalidade,  assistência  e prestação  de 

serviços,  recursos  humanos, materiais e financeiros, de modo a servirem como 

instrumentos para inferir e diagnosticar e direcionar o planejamento das ações de saúde. 

Art. 743 –  Os  hospitais,  clínicas  e  demais  instituições  de saúde, ficam 

obrigadas à remeter à Secretaria Municipal de Saúde os dados e as informações da sua 

área de atuação. 

Art. 744 –  Os cartórios de registro civil ficam obrigados a remeter à 

Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos por esta determinado, cópias de registros, 

certidões e declarações de óbitos ocorridos no Município. 

Art. 745 –  A   Secretaria    Municipal    de   Saúde    deverá implantar 

um sistema moderno de informações, que estabeleça fluxo e armazenamento das 

informações obtidas e retroalimentar o sistema municipal de saúde.



280
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SEÇÃO IV – DO SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 
 
 
 

Art. 757 –  A Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e com entidades Federais e Estaduais, 

observará no âmbito do território do Município, as normas  legais  regulamentares  e  

técnicas  sobre  saneamento  e  meio 

ambientes. 
 

Art. 759 –  A   promoção   das   medidas   de   saneamento constitui  uma  

obrigação  do  poder  público,  da  coletividade  e  dos indivíduos que, para tanto, ficam 

restritos, no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção, e no exercício da 

atividade, a cumprir as determinações legais: regulamentares, recomendações, ordens, 

vedações e interdições, ditadas pelas autoridades sanitárias. 

Art. 760 –  A Secretaria Municipal de Saúde participará da análise dos 

projetos de loteamento de terrenos com o fim de extensão ou formação de núcleos 

urbanos, com vistas a preservar os requisitos higiênicos e sanitários indispensáveis à 

proteção da saúde e do bem- estar, individual e coletivo. 

Art. 761 –  A concessionária responsável pelo abastecimento 
 
de água e tratamento de esgoto do Município de Guarantã do Norte, deverá ter sistema 

de controle da qualidade de água distribuída à população, de acordo com as normas e 

padrões do Ministério da Saúde, que deverá ser certificado mensalmente pela Divisão de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 762 –  Sempre  que  forem  verificadas  alterações  em relação ao 

padrão de potabilidade  da água, a vigilância sanitária do Município estabelecerá 

entendimento para a elaboração de um plano de
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ação e a tomada das medidas cabíveis e providências imediatas para a correção da 

anormalidade. 

Art. 763 –  Todo e qualquer  sistema de abastecimento  de 
 
água estará sujeito ao monitoramento e fiscalização de sua qualidade e padrões de 

potabilidade, em todos os aspectos que possam afetar a saúde pública. 

Art. 764 –  Todos os reservatórios de água potável devem passar por 

limpeza e desinfecção periódicos, e permanecer devidamente tampados, principalmente 

os reservatórios das escolas, hospitais, hotéis e habitações coletivas em geral. 

Art. 765 –  A   comercialização   de   água   para   consumo 
 
humano,  deverá  ser  disciplinado  por  norma  técnica  especial,  da Secretaria 

Municipal de Saúde e ainda resguardar os princípios de potabilidade  da  água,  

higienização  e  desinfecção  dos  reservatórios 

utilizados. 
 

Art. 766 –  Os prédios residenciais, comerciais e industriais, ou 

instalação em logradouro público, localizados em área atendida por sistema  de  água  e  

esgoto,  serão  obrigados  a  fazer  as  ligações  ao 

sistema. 
 

Art. 767 –  Onde  não  houver  rede  de  esgoto,  os  prédios residenciais,  

comerciais  e industriais,  deverão  utilizar fossas sépticas seguidos de filtro para lançar 

seus fluentes em corpo receptor seguindo normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). 

Art. 768 –  A   execução   de   instalações   em   edificações 
 
domiciliares,  comerciais  e industriais  é de obrigação  do proprietário, cabendo ao 

ocupante a manutenção das referidas instalações em bom
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estado de conservação e funcionamento, sendo proibido os seus lançamentos, em vias, 

logradouros públicos e galerias pluviais. 

Art. 769 –  Os sistemas e instalações em desacordo com o 
 
artigo anterior, deverão ser corrigidos de modo a exigência do mesmo, em prazo a ser 

estabelecido pela autoridade sanitária municipal. 

Art. 770 –  Todo    e    qualquer    sistema    de    produção, 
 
acondicionamento, coleta, transporte, reciclagem e destino final dos resíduos sólidos e 

líquidos, estará sujeito à aprovação e fiscalização da Divisão de Vigilância Sanitária. 

Art. 771 –  Todos os serviços elencados no Artigo anterior, 
 
de empresa pública ou privada, deverá possuir responsáveis técnicos devidamente 

habilitados, cujo termo de responsabilidade deverá ser encaminhado à vigilância 

sanitária municipal quando da solicitação da licença de autorização sanitária. 

Art. 772 –  Os  estabelecimentos  que,  em  função  de  suas atividades,  

produzam  de  forma  constante,  periódica  ou  eventual resíduos  sólidos  que  possam  

ser  caracterizados   como  perigosos, segundo a NBR 10.004 da ABNT, são 

responsáveis pela sua adequada armazenagem,  coletas,  transporte,  tratamento,  

reciclagem  e  destino 

final. 
 

Art. 773 –  Os  resíduos  hospitalares  sépticos  e  cirúrgicos, deverão  ter  

a sua  regulamentação  pelo  plano  de  gerenciamento  de resíduos de serviços de saúde, 

fixando critérios quanto ao seu acondicionamento,   fluxo,   transporte   interno   e   

externo,   coleta   e disposição final.
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TÍTULO VI 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO E 

CONTROLE AMBIENTAL 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
 

Art. 781 –  Esta   Lei   contém   as   medidas   de   política 

administrativa referente ao meio ambiente, normatizando as relações entre o Poder 

Público e os munícipes. 

Art. 782 –  Compete ao Poder Público Municipal elaborar e 
 
implementar a política municipal de defesa do meio ambiente, mediante conciliação da 

Administração Pública Local, Estadual e Federal. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o cumprimento desta Lei, o Poder 
 
Executivo Municipal pode firmar convênios entre quaisquer organismos públicos ou 

privados, visando à solução dos problemas comuns de saneamento básico, conservação e 

preservação dos recursos naturais. 

Art. 783 –  A política municipal de meio ambiente terá como 
 
principais fontes de financiamentos, os recursos a que se referem os artigos 20 parágrafo 

primeiro e 158 Inciso IV da Constituição Federal, assim como os recursos do Fundo 

Nacional do meio ambiente previstos no artigo 3º da Lei Federal No. 7.797 de 10 de 

junho de 1.989, os orçamentos específicos, doações e outros. 

Art. 784 –  São objetivos desta Lei: 
 

I –    A proteção ao homem, as outras formas de vida e ao patrimônio 

ambiental; 

II –   A  normatização  no  território  municipal  da  utilização 
 

dos recursos ambientais de interesse local;
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Ambiente: 

III –  O   incentivo   ao   desenvolvimento    de   tecnologia apropriada 

de reciclagem e proteção ambiental; 

IV –  O planejamento com a formulação de estratégias para 
 
a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente do   

Município,   bem   como   as   diretrizes   para   o   seu detalhamento  e 

planos setoriais e de acompanhamento  e avaliação; 

V –   A   integração   com   demais   políticas   setoriais   do 
 
Município, Estado e União. 
 
Art. 785 –  São instrumentos da política Municipal do Meio 
 
 
 
I –    Zoneamento antrópico ambiental; 
 
II –   Cadastro   técnico   urbano   e   rural   das   atividades 

potencialmente poluidoras e/ou utilizadora dos recursos ambientais; 

III –  Licenciamento    Municipal,    análise    de    risco    e 
 
monitoramento ambiental; 
 
IV –  A   fiscalização   do   uso   dos   recursos   naturais   de interesse 

local e o cumprimento da mesma; 

V –   Os sistemas municipais de conservação; 
 
VI –  A educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a 

conscientização da comunidade; 

VII – Plano municipal de proteção aos mananciais hídricos; 
 
VIII –Audiência pública para os Projetos de Lei, realização de obras 

públicas impactantes, alteração do zoneamento antrópico ambiental e do 

PDP.
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Art. 786 –  São     indispensáveis     às     terras     públicas patrimoniais  

ou devolutas do Município, necessária à preservação  ou conservação dos 

ecossistemas naturais. 

 
 

SEÇÃO I – DA ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE 
 
 
 

Art. 787 –  A divisão de Arborização, Paisagismo e Meio 
 
Ambiente compete: 

 
I –    Promover   estudos   e   desenvolver   projetos   sobre paisagismo 

urbano; 

II –   Promover   a   defesa   das   áreas   verdes,   adotando medidas que 

visem a sua conservação; 

III –  Orientar na manutenção e conservação dos recursos 
 

naturais do Município; 
 

IV –  Adotar medidas que visem a produção de mudas em quantidades   

suficientes   para   atender   a   demanda   da Prefeitura, quanto da 

população; 

V –   Proceder o levantamento no sentido de identificar as áreas 

carentes, promovendo a arborização, o ajardinamento e outros benefícios 

da mesma; 

VI –  Promover     campanhas     de     conscientização     da população,   

quanto   à   importância   da   preservação   e ampliação de áreas verdes da 

cidade; 

VII – Executar os serviços de preservação das espécies no 
 

combate aos predadores, pragas e doenças; 
 

VIII –Desenvolver estudos para a defesa dos mananciais de águas nas 

micro-bacias do Município;
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IX –  Fomentar  a  prática  de  manutenção  de  áreas  de preservação 

permanente, pelos produtores rurais; 

X –   Levantar e delimitar áreas de reservas e preservação 
 

permanentes no Município; 
 

XI –  Propor a criação de áreas de parques e reserva legal; XII – Fomentar 

a prática conservacionista pelos Munícipes, no perímetro urbano e rural; 

XIII –Dar  parecer  técnico  nos  projetos   de  edificações, loteamentos   

e  abertura   de   logradouros   públicos,   com respeito a arborização e 

controle ambiental; 

XIV – Promover   a   distribuição   de   mudas   em   períodos adequados e 

colaborar nas campanhas de ampliação e conservação de parques, jardins e 

áreas verdes, levando a efeito por pessoas ou entidades; 

XV – Prestar orientação técnica às pessoas e entidades que procurarem a 

Prefeitura; 

XVI – Adotar normas técnicas que disciplinem o plantio de mudas na 

cidade; 

XVII–Providenciar  a poda periódica das árvores existentes 
 

nas ruas e avenidas para melhor sobrevivência das mesmas, bem como, 

embelezamento e segurança pública; 

XVIII – Conservar os parques, jardins e praças do Município; XIX – 

Executar o plantio de árvores, arbustos e gramas nos logradouros 

públicos; 

XX – Promover  a  manutenção  dos  materiais  empregados nos serviços 

a cargo da Divisão, bem como controlar a sua utilização;



287
287
287 

 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 

 
 

XXI – Realizar outras atividades correlatas. 
 

§ 1º –       A  Divisão  de  Apoio  ao  Meio  Ambiente  será desdobrado 

em: 

a –   Setor de ajardinamento e conservação de áreas verdes; 

b –   Setor de planejamento e controle ambiental. 
 

C -    Setor de Fiscalização Ambiental 
 

§ 2º –       Os serviços de que trata este artigo organizar- se-ão o que 

determinarem o volume e a forma mais racional da divisão do trabalho. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DA ARBORIZAÇÃO URBANA 
 
 

Art. 803 –  Dispõe   sobre   a   política   administrativa   em matéria de 

arborização urbana normatizando as relações entre o Poder Público e os munícipes, de 

acordo com o art. 2º. no seu parágrafo único da Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 

1965. 

Art. 804 –  As árvores existentes nas ruas, praças e parques 
 
do perímetro urbano do Município são bens de interesse comum a todos os  munícipes.  

Todas  as  ações  que  interferem  nestes  bens  ficam limitadas aos dispositivos 

estabelecidos nesta Lei e pela legislação em 

geral. 
 

Art. 805 –  Para  o  cumprimento  destes  preceitos,  ficará responsável 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
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SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE 

 

Art. 812 –  Os   resíduos   domésticos   ou   industriais   não poderão ser 

lançados nos canteiros da arborização urbana. 

Art. 813 –  As  autoridades  incumbidas  da  fiscalização  ou inspeção  

para  fins  de  controle  ambiental,  terão  livre  acesso  às instalações industriais, 

comerciais, agropecuárias ou outras, particulares ou públicas, capazes de prejudicar o 

meio ambiente. 

Art. 814 –  O Município poderá firmar convênio com Órgãos 
 
Públicos Estaduais ou Federais para execução de tarefas que objetivem o controle da 

poluição ambiental e dos planos para sua proteção. 

Art. 815 –  O comércio, estocagem de agrotóxicos e afins, deverão 

obedecer as Legislação Federal e Estadual pertinentes, observando-se receituário 

agronômico. 

 

SEÇÃO VIII – DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES 
 
 
 

Art. 835 –  Considera-se  área  verde  ou  arborizada  as  de propriedade 

pública ou particular, delimitadas pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte com 

o objetivo de implantar ou preservar a arborização, visando assegurar condições 

ambientais e paisagísticas. 

Art. 836 –  São  consideradas  áreas  verdes,  e  como  tal incorporam-

se no sistema de áreas verdes do Município dentre outras: 

 

I –    Todas  as  praças,  jardins  e  parques  públicos  do 
 

Município; 
 

II –   Todos os espaços livres de arruamentos que possuam cobertura  

vegetal  natural  ou  plantados  já  existentes,  ou cujos projetos vierem a 

ser aprovados. 

Art. 837 –  A  Prefeitura  Municipal  de  Guarantã  do  Norte 
 
manterá cadastro atualizado das áreas verdes existentes no Município. 
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Art. 838 –  As   áreas   particulares   que   vierem   a   ser incorporadas   

na   forma   desta   Lei,   ao   sistema   de   áreas   verdes cadastradas   na   Prefeitura,   

poderão   ter   os   impostos   sobre   elas existentes, reduzidos de 20 (vinte) a 100 (cem 

por cento). 

Art. 839 –  As   áreas   verdes   cadastradas   na   Prefeitura Municipal,  

não perderão  mais sua destinação  específica,  tornando-se indivisíveis, seja qual for 

sua área total, ficando vedados novos cadastramentos de inclusão em relação ao mesmo 

terreno. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  Em  caso  de  depredação  total  ou 
 
parcial, deve o proprietário recuperar a área afetada mantendo-a isolada e interditada, até 

que seja considerada refeita, mediante laudo técnico emitido pela Divisão de Apoio ao 

Meio Ambiente. 

Art. 840 –  A  prática  de  se  jogar  lixo,  entulhos  e  outros 
 
materiais líquidos e/ou sólidos nas áreas verdes, constitui infração e está sujeita às 

penalidades previstas nesta Lei, conforme tabela III. 

Art. 841 –  O  Poder  Executivo  Municipal  fica  responsável 
 
pela remoção de invasores e/ou ocupantes dessas áreas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
 
 
 

Art. 862 –  Ficam  estabelecidas  as  áreas  de  preservação permanente 

conforme Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965 nos seus art. 2º e 3º. 

Art. 863 –  Consideram-se       Áreas       de       Preservação Permanente 

as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: I –    Ao longo dos rios ou 

de qualquer curso d´água em 

faixa marginal, cuja largura mínima será: 
 

a –    De 50,0 metros  de ambos os lados para os cursos d´água que 

tenham até 50,0m (cinqüenta metros) de leito; 
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b –   De 100,0 metros de ambos os lados para os cursos d’água que 

tenha até 100 metros de leito. 

II –   Ao redor de lagoas, lagos, nascentes e olhos d´água 
 

do Município, em qualquer situação topográfica, num raio mínimo de 

50,0 (cinqüenta metros). 

PARÁGRAFO ÚNICO – As dimensões citadas no “caput” deste 
 
artigo não se aplicarão as Zonas Especiais de Preservação de Fundos de 

 
Vale. 

 
Art. 864 –  Estas áreas destinam-se à: 

 
I –    Formar  faixas  de  proteção  ao  longo  dos  rios  e córregos; 

II –   Conter a erosão das terras; 
 

III –  Abrigar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

IV –  Manter o ambiente necessário a vida silvestre; V –   

Assegurar condições de bem estar público. 

Art. 865 –  Constituem     contravenções     a     esta     Lei, observando-

se a legislação Federal e Estadual pertinentes: 

I –    Destruir   ou  danificar   a  vegetação   em  Áreas   de 
 

Preservação  Permanente,  mesmo  que  em  formação,  ou utilizá-la com 

infringência das normas estabelecidas ou previstas nesta Lei; 

II –   Cortar árvores em Áreas de Preservação Permanente; 
 

III –  Penetrar   em   Áreas   de   Preservação   Permanente conduzindo 

armas para caça amadora ou profissional; 

IV –  Atear   fogo,   em   florestas   e   demais   formas   de 
 

vegetação; 

 

V –   Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais 

formas de vegetação; 

VI –  Receber  madeira,  lenha,  carvão  ou  outros  produtos 
 

procedentes de Áreas de Preservação Permanente; 
 



291
291
291 

 
 

Estado de Mato Grosso 
Município de Guarantã do Norte 

GOVERNO MUNICIPAL 2013/2016 
GABINETE DA PREFEITA 

Rua das Oliveiras, 135 – Jd. Vitoria. 3552-5100/5110 

 

VII – Depósitos de qualquer tipo de resíduos, escavações e o exercício de 

quaisquer atividades nas Áreas de Preservação Permanente. 

Art. 866 –  A  recuperação  das  matas  ciliares  da  Área  de Preservação 

Permanente será executada pelo infrator que causar a degradação,  sob  pena  de  

responsabilidade  civil  e  sanções administrativas. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A recuperação das áreas degradadas deve  ser 

feita  com  reflorestamento,  preferencialmente  com espécies nativas. 

 
 

CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
Art. 867 –  Respeitadas   as   restrições   que   possam   ser impostas pela 

Legislação do Estado e da União, são regidas por esta Lei, as águas públicas de uso 

comum, quando situadas exclusivamente no território Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO – São águas públicas de uso comum: I –    As 

correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; 

II –   As correntes de que se façam estas águas; III –  As 

fontes e reservatórios públicos;
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IV –  As nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si 

só, constituem o uso comum. 

Art. 868 –  Compete ao Poder Público Municipal a proteção e 
 
conservação,  de  forma  suplementar  a  União,  dos  recursos  hídricos superficiais e 

subterrâneos no sentido de: 

I –    Serem  obrigatórias  a  conservação,  e  proteção  das 
 

águas,  para  o  abastecimento  das  populações,  inclusive através da 

implantação de matas ciliares; 

II –   Fazer   o   zoneamento   de   áreas   freqüentemente 
 

inundáveis, com restrições à edificações; 
 

III –  Exigir  que  a  captação  em  cursos  d´água  para  fins industriais 

seja feita a jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da 

própria indústria, sendo proibido o despejo de qualquer substância 

poluente capaz de tornar as águas impróprias, ainda que temporariamente, 

para o consumo  e utilização  normais,  ou para  sobrevivência  das 

espécies; 

IV –  Regulamentar as atividades de lazer e turismo ligadas aos cursos 

d´água como forma de promover a vigilância civil sobre a qualidade da 

água. 

Art. 869 –  É vedada a implantação de sistema de coleta de águas  

pluviais  em  redes  conjuntas   com  esgotos  domésticos   ou 

industriais. 
 

Art. 870 –  As empresas que utilizam diretamente recursos hídricos, 

ficam obrigadas a restaurarem e manterem os ecossistemas naturais,  conforme  as  

condições  exigíveis  para  o  local,  em  um  rio marginal de 100,0m (cem metros) dos 

reservatórios.
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Art. 871 –  Os  frigoríficos,  curtumes  e  demais  atividades industriais 

deverão fazer a instalação de aparelhos próprios para evitar a poluição dos córregos, rios 

e lagos do Município. 

 
 

CAPÍTULO XI 
 

DO LICENCIAMENTO MUNICIPAL 

SEÇÃO I – DAS LICENÇAS 

Art. 894 –  Dependem    da    autorização    da    Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Turismo, a instalação e o funcionamento de quaisquer obras ou 

atividades poluidoras e/ou degradadoras do meio 

ambiente. 
 

Art. 895 –  São instrumentos de controle do Licenciamento Municipal, a 

Licença de Funcionamento (LF), a Licença Especial (LE) e a Licença de Localização 

(LL). 

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  As  empresas  concessionárias  de 
 
serviço público deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, 

não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão no caso de reincidência da 

infração. 

Art. 896 –  Todo  e  qualquer  loteamento,  fica  sujeito  ao 
 
Licenciamento Municipal. 

 
 
 

SEÇÃO II – DA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 

 

Art. 897 –  A licença de Localização aprova a habilidade de um projeto 

em caráter preliminar, em consonância com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e deverá 

conter: 

I –    A   descrição   resumida   do   local   e   seu   contorno, 
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considerando o meio físico, o meio biológico e o meio sócio-econômico,  

apresentando  o  título  de  propriedade  e/ou instrumento particular de 

ocupação da área; 

II –   A descrição dos possíveis impactos ambientais a curto, 
 

médio e longo prazo; 
 

III –  As medidas preventivas para minimizar e corrigir os impactos 

negativos. 

§ 1º –       Não   será   expedida   Licença   de   Localização quando 

houver indícios ou evidências de que ocorrerá lançamento ou liberação de poluentes. 

§ 2º –       As  decisões  da  Secretaria  Municipal  de  Meio 
 
Ambiente  e  Turismo,  quanto  ao  pedido  de  Licença  de  Localização deverão  ser  

proferidas  no  prazo  de  30  dias,  a  contar  da  data  do protocolo do pedido. 

§ 3º –       Em  caso  de  mudança  de  local  o  interessado deverá 

solicitar nova Licença de Localização, mesmo que seja na mesma atividade. 

 
 

SEÇÃO III – DA LICENÇA OU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 898 –  A Licença de Funcionamento só será concedida quando  da 

apresentação  da licença  ambiental  proveniente  do Órgão Estadual Competente. 

Art. 899 –  A Licença de Funcionamento terá validade pelo prazo 

máximo de um ano. 

Art. 900 –  A Licença de Funcionamento  só será renovada 
 
mediante:
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I –    Parecer    técnico    favorável    expedido    pelo    setor competente, 

com base em vistorias realizadas “IN LOCO”, 

II –   Apresentação pelo interessado, de Certidão Negativa 
 

de  Débito  Ambiental,  expedida  pela  Secretaria  de  Meio 
 

Ambiente e Turismo. 
 
 
 

SEÇÃO IV – DA LICENÇA ESPECIAL 

 

Art. 901 –  A  Licença   Especial   destina-se   a   permitir   à ocorrência 

de atividades especiais. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  Considera-se  atividade  especial  o 
 
corte ou renovação de árvores, a utilização de explosivos na construção civil e na 

atividade mineral, festas populares, serviços de coleta e transporte  de  resíduos  sólidos  

e  líquidos  industriais,  colocação  de veículos de propaganda e/ou publicidade entre 

outros poços artesianos. 

Art. 902 –  O  não  cumprimento  das  exigências  ou  prazos 
 
estabelecidos nas licenças, acarretarão a aplicação de multa ao infrator, conforme tabela 

III. 

 
 

SEÇÃO V – DO CADASTRO URBANO E RURAL 

 

Art. 903 –  A  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e Turismo 

manterá cadastro atualizado, de obras ou atividades poluidoras e de usuários de 

recursos ambientais. 

Art. 904 –  É  obrigatório  o  cadastramento,  principalmente dos seguintes 

serviços e atividades: 

I –    Firmas prestadoras de serviços sanitários; II –   

Usuários de matéria-prima florestal;
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III –  Produtores,  comerciantes,  transportadores  e  outros 

manipuladores de agrotóxicos; 

IV –  Prestadores de serviços de arborização e paisagismo; 
 

V –   Poços artesianos. 
 

Art. 905 –  As fontes de poluição sujeitas ao Licenciamento Municipal, 

regularmente existente na data de aprovação desta Lei, ficam obrigadas ao cadastramento 

na Secretaria de meio Ambiente e Turismo. 

 
 

TÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
 

Art. 990 –  O Município deverá adotar estímulos e incentivos que  

possibilitem  atingir  mais  rapidamente  os  objetivos  do  Plano Diretor Participativo. 

Art. 991–   O Executivo deverá justificar proposta para a Lei 
 
Orçamentária Anual e para o Plano Plurianual de Investimentos, com base nos 

objetivos e diretrizes constantes desta Lei. 

Art. 992 –  Os objetivos do PDP deverão obrigatoriamente, 
 
nortear as adequações necessárias da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo 

constantes desta Lei. 

Art. 993 –  Os padrões mínimos, o nível de atendimento e o 
 
detalhamento das propostas que integram o presente Plano, a serem observados na 

implantação de políticas, de serviços públicos e de equipamentos sociais, serão 

regulamentados pelo Executivo, mediante sugestão dos Órgãos Setoriais Competentes, e 

a luz das objetivas e diretrizes da presente Lei. 

Art. 994 –  As  edificações  executadas  antes  da  publicação desta Lei que 

não estejam de acordo com as exigências aqui estabelecidas, somente poderão ser 

ampliadas ou modificadas, quando tais ampliações ou modificações não venham 

transgredir esta legislação. 
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Art. 995 –  As áreas pertencentes ao Município poderão ser 
 
concedidas sob forma de uso não tituláveis, para utilização com campos de  futebol  ou  

outras  modalidades  esportivas,  exceto  em  áreas  de preservação permanente. 

Art. 996 –  As situações cuja solução exijam generalizações 
 
deverão  ser  formalizadas  e  encaminhados  a  Câmara  Municipal  para incorporação a 

esta Lei, visando o seu aperfeiçoamento. 

Art. 999 –  Os  projetos  de  loteamentos  aprovados  e  não implantados 

deverão se ajustar às normas contidas nesta Lei. 

Art. 1001 – Fica  o  Executivo  autorizado  a  participar  de 
 
Órgãos   intergovernamentais   que   permitam   sua   integração   como representantes da 

administração direta e indireta dos Governos Federal, Estadual e do Município de 

Guarantã do Norte, visando: 

I –    O planejamento e gestão do sistema de transportes e 
 

vias estruturais; 
 

II –   A aprovação de loteamentos; 
 

III –  O desenvolvimento de Políticas para Zona Rural; 
 

IV –  O desenvolvimento de Políticas e Gestão dos Recursos 
 

Hídricos; 
 

V –   O   estabelecimento    de   Políticas    de   Localização 
 

Industrial, bem como aprovação de projetos; 
 

VI –  O   estabelecimento    de   Políticas   de   controle   e fiscalização 

de poluição e degradação dos ecossistemas terrestres. 

Art. 1002 – O  Poder  Executivo  e  Legislativo  fará  ampla divulgação 

do texto desta Lei as instituições públicas e privadas, sindicatos, associações de 

moradores, clubes de serviços a comunidade industrial e comercial e a todos os 

munícipes. 

Art. 1003 – Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua aprovação, 

revogadas as leis.
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ANEXOS:
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TABELA I 
Zona Usos Permitidos Tolerados Permissíveis Proibidos Multa(R$) 

 

ZR-1 
Residencial 
Exclusiva 

 
Residências 
Unifamiliares 

Comércio e serviço 
vicinais exclusivamente 
farmácia, padaria e 
confeitaria 

 

 
-- 

 

 
Todos os demais usos 

 

 
ZR-2 
Baixa dens. 

Habitações 
unifamiliarese multi 
familiares, comércio e 
serviços vicinais e 
setoriais 

 

 
Comércio e serviços de 
bairro do grupo “C” 

 

Comércio e serviços de 
bairros, grupo “A” e 
“B”, comércio e serviços 
setoriais 

 

 
Todos os demais usos 

 

 
 
ZR-3 
Média dens. 

 
Habitação unifamiliares 
e coletivas, comércio e 
serviços vicinais de 
bairros grupo “A”, “B” e 
“C”, setoriais 

 

 
Comércio e serviços 
gerais 

 

 
Comércio e serviços 
específicos “A” e “B” 

Todos os demais usos e 
serviços gerais de ferro 
velho, armazéns gerais, 
entreposto e 
cooperativa, silos, 
cerâmicas e 
marmorarias 

 

 
ZR-4 
Alta dens. 

Habitação unifamiliares 
e coletivas, comércio e 
serviços vicinais, 
comércio de bairro do 
grupo “A”, “B” “C” 

 

 
Comércio e serviços 
gerais 

 

 
Comércio e serviços 
setoriais e específicos 
“A” e “B” 

 
 
Todos os demais usos 

 

 
ZC-1 

Comércio e serviços 
vicinais de bairros do 
grupo “A”,  “B” e “C”, 
setoriais 

Habitações 
unifamiliares, comércio 
e serviços específicos do 
grupo “A” 

Comércio e serviços 
setoriais do grupo “A” e 
“B”. 

 
Todos os demais usos 

 

 

ZC-2 
Alta dens. 

Habitação unifamiliares 
e coletivas, comércio e 
serviços vicinais, 
comércio de bairro do 
grupo “A”, “B” “C” 

 
Comércio e serviços 
gerais 

 
Comércio e serviços 
setoriais e específicos 
“A” e “B” 

 

 
Todos os demais usos 

 

 
 
ZC-3 
Média dens. 

 
Habitação unifamiliares 
e coletivas, comércio e 
serviços vicinais de 
bairros grupo “A”, “B” e 
“C”, setoriais 

 

 
Comércio e serviços 
gerais 

 

 
Comércio e serviços 
específicos “A” e “B” 

Todos os demais usos e 
serviços gerais de ferro 
velho, armazéns gerais, 
entreposto e 
cooperativa, silos, 
cerâmicas e 
marmorarias 

 

Z. I. Zona 
Industrial 

 

Zoneamento a carga do 
PDP 

 
Habitações unifamiliares 
e coletivas 

III – Indústria 
Indústrias de pequeno, 
médio e grande porte 
não nocivos e perigosas 

 
Todos os demais usos 

 

 

ZE 
Zona Especial 

 

Zoneamento a cargo do 
PDP 

ZEAE, ZEPHN 
ZEAP, ZEE 
ZEFV, ZEHIS 
ZEPP, ZEPA 

 
ZETR 

 
Todos os demais usos 

 

ZEU 
Zona de 
Expansão 
Urbana 

     

 
ZA 
Zona Rural ou 
Zona Agrícola 

Habitações unifamiliares 
e/ou coletivas, 
estabelecimento 
agropecuário, 
hortigranjeiros, 
armazéns e silos 

 

Comércio e serviços 
 
estabelecimento de agro- 
indústria 

 

 
IV – Agricultura, 
Floresta e Pecuária 

 

 
-- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

específicos, “A” 

e “B”
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TABELA II 
 
 
Zona 

 

Altura 

máxima 

 
Taxa de 

ocupação 

(térreo) 

 
Dimensões 

Testada / 

Área 

 

Coeficiente de 

aproveitament

o 

 
Recuo do 

alinhament

o frontal 

Recuo 

das div. 

Laterais 

e fundo 

 
Recuo 

lateral 

(esquina) 

 
Multa 

R$ 

 
ZR-1 

 
02 

Pav. 

 
50 % 

 
-- 

 
0,

5 

 
10,00 m 

 
2,50/2,5

0 

 
5,00 m 

 

 
ZR-2 

 
08 

Pav. 

 
80 % 

 
-- 

 
1,0

0 

 
5,00 m 

 
2,50/2,5

0 

 
5,00 m 

 

 
ZR-3 

 
04 

Pav. 

 
50 % 

 
-- 

 
1,0

0 

 
3,00 m 

 
1,50/1,5

0 

 
2,50 m 

 

 
ZR-4 

 
05 

Pav. 

 
50 % 

 
-- 

 
0,5

0 

 
5,00 m 

 
1,50/1,5

0 

 
2,5

0 

 

 
ZC-1 

 
08 

Pav. 

 
100 % 

 
-- 

 
1,0

0 

 
-- 

 
-- 

 
5,0

0 

 

 
ZC-2 

 
04 

Pav. 

 
80 % 

 
-- 

 
1,0

0 

 
3,00 m 

 
2,50/2,5

0 

 
2,50 m 

 

 
ZC-3 

 
02 

Pav. 

 
50 % 

 
-- 

 
1,0

0 

 
5,00 m 

 
1,50/1,5

0 

 
2,50 m 

 

 
Z.I. 

A cargo 

do 

PDP 

 
50 % 

 
-- 

 
1,0

0 

 
20,00 m 12,00 / 

12,00 

 
12,00 m 

 

 
Z.A. A cargo 

do 

PDP 

 
25 % 

 
-- 

 
-- 

 
100,00 m 

 
25,00/25

,00 

 
25,00  

m 
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Título Capítulo Seção Subseção Assunto Artigos e parágrafos 

     Arts. 30 § 2°, 32 § 1° e § 2°, 33, 35, 

I VI II  Do Zoneamento 
36, 43, 44 § 2°, 45 incisos I, II, III, 
IV e V, 49 incisos I e II, 51, 62 e 63 

 

 
 

TABELA III 

TABELA DE MULTAS E INFRINGÊNCIAS AOS DISPOSITIVOS DA LEI   

DISPOSITIVOS INFRINGIDOS                                                      

Multa 

R$ 
 
 
 
 
 

I                 VI                IV                                Da   Publicidade   
e  Propaganda   ao   Ar 

Livr
e 

Arts. 68, 76, 77 e 80

I                 VII                                    II            Do 
Parcelamento  do Solo Urbano e dos 

Loteamentos 

Art. 96

 
 

I                 VII                I                                  Das 
Disposições Preliminares 

Arts .82, 85  e § Único

 
 

I                 VII                I                  III            
Dos Loteamentos 

Arts. 100 e 102 incisos I e II

 
I                 VII                I                 

IV 

Das Vias de 

Circulação 

Das áreas de uso 

público 

Arts. 105, § Único e 108

 

I 

I 

I 

VI

I 

VI

I 

VI

I 

I 

I 

II 

V e 

VI 

VII 

Das Quadras e Lotes 
 
 

Das Obras e Serviços 

Exigidos 
 
 

Dos Desmembramentos 

Arts. 111,112 e § Único 
 
 

Arts. 113, 115, 116 e 117 
 
 

Art. 127 

 
I 

 
VI

I 

 
II

I 

 
 

Do Parcelamento dos 

Imóveis Rurais 

 
Art. 136 

 

I 

 

VI

I 

   

Dos Parcelamentos em 

Condomínio 

Arts. 139, 147, 151 

incisos I, II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII, e 
     Art. 152 III 

I I

X 

  Das Infrações e Sanções Arts. 152 inciso III e letra 

a e 153 
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II                      II 

III                      I                      IV                      I 

III                      I                      IV                     II 

 
 

TABELA DE MULTAS E INFRINGÊNCIAS AOS DISPOSITIVOS DA LEI   
 

DISPOSITIVOS INFRINGIDOS                                                        

Multa 

Título     Capítulo      Seção     Subseção                   Assunto                     Artigos e parágrafos          

R$ 
 

II                      I                                                                 Do Sistema Viário e Transportes          Arts. 

158 § Único, 161 § 1º, 162 
 

Dos   Transportes   
Coletivos   e   de 

Cargas                                                    Arts. 167, 171 
 

Regulamento das 
Construções 

III                      I                       

I 

 
Das Disposições 

Preliminares 
Das Condições 
Gerais 

Art. 174

 
III                      I                      II                                       Da Responsabilidade Técnica               Arts. 
180 § Único, 183 incisos I, II 

e III, 184 § 2º 
 

III                      I                      III                                       Da Análise e Registro de Projetos        Arts. 

190, 191, 192 
 

Da    Execução    da    
Obra    e    da 

Fiscalização do Habite-se                     Arts. 205 e 206 
 

Da Numeração  / 
Remuneração  dos 

Prédios                                                   Arts. 208,214 e 215 
 

III                      I                      IV                    III              Da Execução das Obras                        Arts. 

217, § Único 220, 221 e 222 
 

III                      I                      IV                   VII             Das Edificações em Geral                     Arts. 

230, 234 § 1° e 2° 
 

III                      I                      IV                    IX              Dos Tapumes e Andaimes                     Arts. 
236, 237, 238, 239, 242, 243 

§ 2, 244, 247, § Único e 250
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III                      II                  VI 

 
 

TABELA DE MULTAS E INFRINGÊNCIAS AOS DISPOSITIVOS DA LEI   
 

DISPOSITIVOS 

INFRINGIDOS 

 

Título      Capítulo   Seção      Subseção                     Assunto                   Artigos e 

parágrafos 
 

Dos   Hotéis,   Motéis   e   Casas   de 
Pensão.                                                     Art. 311 
§ Único 

 
III                      II                 VII                                         Das Obras nas Vias Públicas                   
Art. 317 § 2° 

Multa 

R$

 
III                     IV                                                                Dos    
Postos    de    Serviços    e    de 

Abastecimento de 
Veículos 

 
Da Higiene Pública 

IV                      II                    I 
Da Competência 

 

IV                      II                   II                                           
Da    

Conservação    e    da    Limpeza 
Urbana 

 
Arts. 345 § Único, 346, 347, 

349 e § 

Único. 

Art. 363 § 

2° 

Art.364   incisos   de  I  a  IX, 
365, 367 e § Único 

IV 
 
IV 

II 
 

II 

III 
 

III 

Do Lixo 
 

I                 Do    
Acondicionamento,     Coleta    e 

Art. 368 

   Transporte do Lixo 
Domiciliar. 

Art. 372, 373, 374 e 376 
 
IV 

 
II 

 
III II                Da   Coleta   e   

Transporte   do   Lixo 
Público 

Art. 383 incisos I, II, 

III e IV 

e 397 incisos I e II e 

§ Único 

IV II IV Dos Terrenos não 

Edificados 

Art. 382 e § Único 
 
IV 

 
II 

 
V Das  Obras  e Serviços  nos  

Passeios, Vias e 

Logradouros Públicos 

 
Art. 385 

 
IV 

 
II 

 
VI 

 
Das Feiras Livres 

 
Art. 389, 392 e § 

Único  
IV 

 
II 

 
VII 

Dos   Hotéis,   Pensão,    

Restaurante, Padaria,          

Lanchonete,          Café, 

 
Art. 396 

Confeitaria e 
Similares
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IV                   II                    IX 

III 

IV                   III                   III                   IX 

 
 

TABELA DE MULTAS E INFRINGÊNCIAS AOS DISPOSITIVOS DA LEI   
 

DISPOSITIVOS INFRINGIDOS                                                         

Multa 

Título    Capítulo     Seção    Subseção                     Assunto                        Artigos e parágrafos         

R$ 
 

IV                   II                  VIII                                  Das Atividades Ambulantes                           
Art. 399  § 3°, 4°, 5° e 
6° , 400 inciso I e 401 
incisos de I a XVIII 

 
Das  Barbearias,  Cabeleireiros,  Saunas  e 
Similares                                                         Art. 404 

 
Dos   Serviços   de   Limpeza,   Lavagem,

IV                   II                    

XI 

Lubrificação,   Pinturas   

Pulverizadas   ou 
Vaporizadas e Similares. 

Art. 407,408,409,411

 
IV                   II                   XII                                   Da Segurança no Trabalho                             Art. 

417 e 420  § Único 
 

Art. 421,422, § Único, 424 incisos
IV                   III                     I                                     Da 

Ordem e Sossego Público 

de I a IV, 426 incisos I e II, 

428, 
§ Único e 429

 
IV                   III                    II                                    Dos Divertimentos Públicos                          

Art.433,435,440 e 443 
 

IV                   III                   III                    I             Da Ocupação das Vias Públicas                    Art. 
444 incisos I e II, § Único e 

446 

IV                   III                   III                    II             Do Trânsito Público                                       

Art. 448 incisos de I a IV III

IV                   

III 

Dos Veículos de Transporte Coletivo e de 
Cargas                                                             Art. 452,453,454 e 
455

 

IV                   III                   III                   IV            Das Bancas de Jornal, Revista e Livros        Art. 

460 incisos de I a VII 
 

IV                   III                   III                  VIII           Do Trânsito nas Estradas Municipais            Art. 

472 incisos I a VII e 474 
 

Dos        Serviços        Executados        nos 
Logradouros Públicos                                     Art. 475 e 476  § 
Único

 

IV                   III                  VII                                   
Da Fabricação,  

Comércio,  Transportes  e 

E
m
p
r
e
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IV                   III                   IX 

go de Inflamáveis e 
Explosivos 

 
IV                   III                  VIII                                  Dos     Depósitos     de     Inflamáveis     e 

 
Art.  489  incisos  I,  II  ,  

III  e    § Único e 491

Explosivos                                                       Art. 493 § Único, 
495 e 497 

 
Dos   Produtos   Químicos   no   Trabalho 
Rural                                                                Art. 498,499,503 § 
Único
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Título 

IV 

IV 

Capítulo 

III 

III 

Seção 

X 

X 

Subseção 
 
 

 
I 

Assunto 
 

Das  Medidas  Referentes  aos  Ani 

Quanto a Criação de Animais Domés 
 

Dos Animais sinantropicos 

Artigos e parágrafos 
 

mais  e   Art.  505    §  1°  e  2°,  506,  507 

ticos     incisos I e II e  § Único 
 

Art. 513 

 
IV 

 
III 

 
X 

 
III 

 
Das Frutas, Aves e Verduras. 

Art. 517 incisos de I a IV, 518 

incisos  de  I  a  IV,  519  ,520  § 

     Único e 521 

IV III XI  Dos Locais de Culto Art. 523 

 

IV 
 

III 
 

XII 
 Das Calçadas, Muros, Cercas e Divi 

em Geral. 

sórias   
Art. 525, 527 e 530 

 

 
IV 

 

 
III 

 

 
XIII 

 
 

 
Da Publicidade em Geral 

 

Art. 532 incisos de I a VIII, 536 

incisos  de  I  a  XI,  537  e  539 

     incisos I, II e III 

IV III XIV  Dos Elevadores Art. 543,544 e 547 

 

IV 
 

III 
 

XVI 
 Dos    Alarmes    de    Estacionament 

Garagens 
os    e   

Art. 552 

 

IV 

 
IV 

V 

 
V 

IX 

 
X 

Dos Mercados de Abastecimento 

 
Dos Movimentos de Terra 

Art. 638,640 e 642 
III 

 

Art. 646 

IV V XI Do Transporte de Gêneros Alimentícios Art. 648,649 e 650 
 

IV                 V                 XII                                   Das Casas de Carnes e Peixaria                      
Art. 651  § 3°, 652 

   § e 653 seus incisos 

 

IV 
 

VI 
 

I 

 

Dos Cemitérios em Geral                                
Art. 658 § Único, 

II, III, 663,668,669 
 

IV                 III               XVII 

 
 

TABELA DE MULTAS E INFRINGÊNCIAS AOS DISPOSITIVOS DA LEI   
 

DISPOSITIVOS INFRINGIDOS                                                      

Multa 

R$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das      Instalações      de      Máquinas      e 
Equipamentos                                                   Art. 554 e 559 

 

IV II

I 

XVIII 
Da   Higiene   dos   Poços   
e  Fontes 
Abastecimento de Água 

Domiciliar 

para   Art.595 

I

V 

I

V 

I

V 

V 

 
 

III 

 
Do Mobiliário Urbano 

 
Do Horário de 

Funcionamento 

 
Art. 577,578,579 

e 581 
 

Art. 595 incisos I, II e 
 
 
 
 
 

seus 

incisos e 

e  § s 
 

662 incisos I, 

,670 e 671
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V                  IV                 V 

 
 

TABELA DE MULTAS E INFRINGÊNCIAS AOS DISPOSITIVOS DA LEI   

DISPOSITIVOS INFRINGIDOS                                                      

Multa 

Título   Capítulo  Seção   Subseção                       Assunto                       Artigos e parágrafos       

R$ 
 

Art.687   e   seus   

incisos,   682 incisos  I  

e  II,  683,  684,  685,
IV                VII                                                       Da 
Preservação do Meio Ambiente 686,    687,    688,    689,    690, 

691,692, 694 § Único, 697, 698 
§ Único, 699 § 1°,2° e 700

IV                VIII                                                      Das Infrações e Penalidades                             Art. 

704, 705,706 § 1°e 2° 
 

V                  III                 V                                    Da Prevenção e Controle de Zoonoses            Art. 
733,733 § 1°,2° e 3°

 
V                  IV                 II                                    Da  Vigilância   
Sanitária,   de  Produtos   e 

Serviços Relacionados à 
Saúde. 

 
Art. 752 § 3° e 753 incisos I,II 
e III

V                  IV                IV                                   Da Saneamento Básico e Meio Ambiente       Art. 

773 
 

Dos Cemitérios,  Necrotérios  e Atividades 
Mortuárias                                                         Art. 774 

 
VI                  II                 III                                   Da Fauna                                                           Art. 

795,796 e 798 
 

VI                 III                 II                                    Das Condições do Meio Ambiente                  Art. 

812 
 

VI                 III                III                                   Da Obstrução das Vias Públicas                      

Art.816 
 

VI                 III               VII                                  Da Fixação e Proteção do Solo                        Art. 

831 incisos I e II e 833 
 

VI                 III               VIII                                  Do Sistema de Áreas Verdes                            Art. 

840 
 

VI                 IV                                                        Dos Parques Municipais                                   
Art.851,852,853 § 1° e 2°

 
VI                  V                                                        Das  Zonas  
Especiais  de  Preservação  de 

Fundo de Vales 

 
Art. 861§ 2°

VI                 VI                                                        Das Áreas de Preservação Permanente            Art.  
865  incisos  de  I a  VII  e 

866 § Único 
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VI                VII                                                       Dos Recursos Hídricos                                     Art. 
869,870 e 971

 
I

V VI                 XI 
V 

 
Da Licença 

Especial 
Do Cadastro Urbano 
e Rural 

 
Art. 902 
Art. 904

 

VI                VIII                                                      Dos Recursos Minerais                                     Art. 

875 § 2° 
 

VI                 IX                                                        Das Atividades Florestais e Agrícolas             Art. 

876 incisos de I a V  e 879 
 

VI                  X                                                        Da Poluição                                                       

Art.882 e 886 
 

VI                 XI                  I                                    Do Licenciamento Municipal                           Art. 

895 § Único 
 

VII                IV                IV                  II              Da Fiscalização Ambiental                               Art 

952 incisos I , II e III 
 

VII                IV                 V                    I              Das Infrações                                                    Art. 
966 incisos de I a XV, 969, 

971 e 933 incisos de I a VIII 

VII                IV                 V                  IV             Das Penalidades Funcionais                             Art. 

988 incisos I e II
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