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Projeto de Lei nº 045, de 25 de outubro de 2013. 

 

DISPÕE SOBRE O NOVO PERÍMETRO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

DO NORTE E O RESPECTIVO 

ZONEAMENTO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

  PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara 

Municipal, para a apreciação e votação, o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º. Esta Lei acrescenta à Zona Urbana do Município de Ipiranga do Norte/MT, a área 

de terra delimitada, conforme mapa de expansão anexo, iniciando a descrição deste 

perímetro no vértice denominado P-01, de coordenadas: E=592.746,692 m e 

N=8.649.709,132 m; 168°07'37" e 396,68 m, até o vértice 'M-02' E=592.828,306 m e 

N=8.649.320,934 m; 81°35'28" e 1.361,18 m, até o vértice 'M-03' E=594.174,849 m e 

N=8.649.519,985 m; 149°28'13" e 1.552,33 m, até o vértice 'M-04' E=594.963,409 m e 

N=8.648.182,861 m; 167°30'10" e 1.316,32 m, até o vértice 'M-05' E=595.248,248 m e 

N=8.646.897,728 m; 260°46'34" e 1.364,15 m, até o vértice 'M-06' E=593.901,736 m e 

N=8.646.679,064 m; 172°13'25" e 1.585,29 m, até o vértice 'M-07' E=594.116,241 m e 

N=8.645.108,351 m; 261°02'48" e 6.515,80 m, até o vértice 'M-08' E=587.679,834 m e 

N=8.644.094,290 m; 343°27'46" e 2.653,82 m, até o vértice 'M-09' E=586.924,453 m e 

N=8.646.638,336 m; 83°00'41" e 3.544,43 m, até o vértice 'M-10' E=590.442,550 m e 

N=8.647.069,590 m; 331°32'55" e 525,95 m, até o vértice 'M-11' E=590.191,981 m e 

N=8.647.532,018 m; 306°18'16" e 262,92 m, até o vértice 'M-12' E=589.980,097 m e 

N=8.647.687,688 m; 286°45'45" e 374,83 m, até o vértice 'M-13' E=589.621,192 m e 

N=8.647.795,792 m; 279°22'20" e 451,41 m, até o vértice 'M-14' E=589.175,803 m e 

N=8.647.869,303 m; 300°22'45" e 290,72 m, até o vértice 'M-15' E=588.925,002 m e 

N=8.648.016,324 m; 304°04'38" e 177,50 m, até o vértice 'M-16' E=588.777,980 m e 

N=8.648.115,780 m; 333°08'54" e 114,48 m, até o vértice 'M-17' E=588.726,271 m e 

N=8.648.217,917 m; 347°49'43" e 169,20 m, até o vértice 'M-18' E=588.690,597 m e 
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N=8.648.383,317 m; 355°33'51" e 416,72 m, até o vértice 'M-19' E=588.658,366 m e 

N=8.648.798,791 m; 82°41'31" e 2.408,87 m, até o vértice 'M-20' E=591.047,669 m e 

N=8.649.105,209 m; 351°40'21" e 1.812,46 m, até o vértice 'M-21' E=590.785,167 m e 

N=8.650.898,558 m; 83°39'35" e 322,42 m, até o vértice 'M-22' E=591.105,610 m e 

N=8.650.934,163 m; 126°44'26" e 2.047,89 m, até o vértice 'M-01' E=592.746,692 m e 

N=8.649.709,132 m; ponto inicial da descrição deste perímetro. 

 

Art. 2º - O novo perímetro urbano do Município está dividido em Macrozonas, assim 

denominadas: 

 

I - Zona Residencial; 

II – Zona Comercial Leve; 

III – Zona Comercial pesado; 

IV – Zona Industrial; 

V – Chácaras; 

VI – Área de expansão urbana; 

 

Art. 3º - Para os efeitos dessa lei, considera-se: 

 

I – Zona Residencial: Local destinado para residência unifamiliar e multifamiliar, sendo 

toleradas nesses locais as atividades de comércio varejista, serviços de alimentação e 

clubes sociais e esportivos;  

II – Zona Comercial Leve: Locais destinados às instalações comerciais que não 

provoquem nenhum tipo de poluição sonora, química ou ambiental, tais como igrejas, 

templos de qualquer natureza, parques de diversões, escolas, clínicas, ambulatórios, 

supermercados, comércio atacadista, serviços de manutenção, oficinas, postos de 

gasolina, serviços de bares, restaurantes, lanchonetes e artesanatos, comércio varejista 

(lojas, magazines, farmácias, açougues, padarias, etc.), serviços pessoais (cabeleireiros, 

alfaiates, lavanderias, etc.), serviços comerciais (escritórios de autônomos, etc.), hotéis, 

pensões, hospedarias, cinemas, teatros, boliches, cervejarias, ambulatórios, governo e 

administração em geral; 

III – Zona Comercial Pesado: Locais destinados às instalações comerciais que possam 
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provocar, dentro dos limites legais, um certo grau de incômodo, tais como boates, 

discotecas, serralheria, marcenaria, ferro velho, oficinas de maquinário agrícola, oficina 

para caminhões e artefatos de cimentos; 

IV – Zona Industrial: Local destinado às atividades de produção de grande porte, que não 

se encaixem no conceito da Zona Comercial Pesado, e armazenamento;  

V – Chácaras: áreas ocupadas com a finalidade de produção agropecuária e de 

hortifrutigranjeiros; 

VI – Área de Expansão Urbana: Local destinado ao potencial crescimento urbano do 

Município;  

 

Art. 4º - As questões relativas ao uso e ocupação do solo serão objetos de legislação 

específica; 

 

Art. 5º - Nas áreas situadas no perímetro urbano que explorem a atividade agropecuária, 

não será cobrado o IPTU, salvo, quando da aprovação do projeto de loteamento.  

 

Art. 6º - Os casos omissos, não regulamentados por esta lei, serão objetos de 

regulamentação própria pelo Poder Executivo Municipal;  

 

Art. 7º - A presente lei possui efeitos ex nunc, ou seja, passa a obrigar os munícipes a 

partir da data de início da sua vigência;  

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário; 

 

Art. 9º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação;    

 

  Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 25 

de outubro de 2013. 

 

 
PEDRO FERRONATTO 
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Prefeito Municipal  
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 045/2013 

 

 

 

   Senhor Presidente, 

   Senhores Vereadores,  

 

    

   O Projeto de Lei em anexo e que nesta oportunidade temos a 

satisfação de remeter a essa Casa Legislativa, para que seja apreciado e votado pelos 

Nobres integrantes desse Poder, dispõe sobre o novo perímetro do Município de 

Ipiranga do Norte e o respectivo zoneamento e dá outras providências. 

 

            Importante destacar ao início desta nossa justificativa, que esta 

matéria foi amplamente divulgada no seio da Comunidade, em especial dos proprietários 

de áreas tidos como possíveis lindeiros, todos os que foram encontrados receberam 

convite para participarem da audiência pública, conforme documento que anexamos. 

Destes um número expressivo compareceu à audiência e ouviu as explanações técnicas 

dos integrantes da Equipe da administração e nossa posição logística. 

 

                                 A Audiência Pública foi realizada no dia 16 de julho, a partir das 19 

horas, no Plenário dessa Casa de Leis. Inclusive, registramos, a especial motivação dada 

pelo sr. Presidente dessa Casa para a realização da mesma, que engrandeceu o 

conteúdo apresentado. As cópias anexas demonstram o encaminhamento dado, 

inclusive, de modo informal registrou-se a manifestação favorável da platéia à proposta 

apresentada. 

                                 De outra parte, a ampliação do perímetro urbano da cidade de 

Ipiranga do Norte é uma tentativa de adequar a realidade atual às possíveis 

necessidades de atender as demandas urbanas. Estas necessidades se incluem entre a 

perspectiva de projetos habitacionais, em especial os de caráter social; as de fixação de 

áreas específicas para o segmento industrial, particularmente a construção e ampliação 

de armazéns e outras demandas que demonstram estar latentes e que poderão ser 
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despertadas no interesse do crescimento e do desenvolvimento urbano da cidade. 

                        A nova área urbana permitirá disciplinar, na sequência, a 

regulamentação do uso e ocupação do solo, ordenando o crescimento da cidade e 

determinando a fixação de determinadas atividades específicas, como a possível 

indústria, as atividades que tendem a oferecer maior risco à população, a localização de 

novos aparelhamentos públicos. 

 

                      Há contatos e manifestação de interesse extra-oficial de proprietários 

que pretendem utilizar seus imóveis nas adjacências da atual área urbana para 

implementar projetos de loteamento, tanto habitacionais, quanto empresariais. 

  

                     No setor habitacional de caráter social, há a Política Habitacional do 

Governo Federal que oferece possibilidades para investidores que interessam aplicar 

nessa área, quanto a isso, temos alguns contatos de empresários que manifestaram, 

concretamente, o desejo de investir nesta área. 

 

                       Ademais, a fixação de um novo perímetro urbano é um incentivo ao 

desejo da maioria dos habitantes locais em ver a cidade crescer, desenvolver-se 

ordenadamente, motivando a todos a qualificar, a ter qualidade de vida e o bem estar 

social e econômico. 

 

                Para atender aos anseios de desenvolvimento e crescimento urbano, a 

fixação do perímetro ajustado ao momento, compatível com a perspectiva da visão 

urbanística atual, é o primeiro passo, ou seja, a porta de entrada para o progresso, 

preparando os caminhos para o desenvolvimento urbano que se deseja. 

 

              Assim, contamos com o apoio indispensável dos Senhores Vereadores 

para apreciarem a presente matéria e levarem à aprovação. 

 

                        Acreditamos que eventuais pontos de conflitos quanto a esta matéria, 

poderão ser superados através do diálogo habitual e na prevalência do interesse público, 

diretriz principal de todos, para o que colocamos os integrantes de nossa equipe à 
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disposição  

   São estas, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, as 

justificativas ao Projeto de Lei em anexo. Continuamos à inteira disposição desse 

Legislativo Municipal, para quaisquer outros esclarecimentos ou justificativas que Vossas 

Excelências julgarem necessário. 

 

   Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, 

em 25 de outubro de 2013. 

 

 

 

PEDRO FERRONATTO 
Prefeito Municipal 

 

 


