
LEI Nº 024 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1987 
 

Dispõe sobre o Zoneamento da Cidade de 
Primavera do Leste-MT. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 
MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO  A SEGUINTE LEI: 
 
 
Artigo 1º - Zoneamento para fins desta Lei é a divisão do Município em 

zonas de usos diferentes segundo sua precípua destinação, 
objetivando o desenvolvimento harmônico da comunidade e 
bem-estar social de seus habitantes. 

 
Artigo 2º - As zonas serão delimitadas por vias, logradouros públicos, 

acidentes topográficos e divisas de lotes. 
 
Artigo 3º - Em cada zona haverá usos de solo permitidos, tolerados, 

permissíveis e proibidos. 
 
Artigo 4º- Será mantido o uso das atuais edificações, desde que licenciadas 

pelo Município até a data da vigência desta Lei, vedando-se as 
ampliações que contrariem as disposições estatuídas nesta Lei e 
nos respectivos regulamentos. 

 
Parágrafo 1º - Serão respeitados os alvarás de construções já expedidos, 

desde que a construção esteja em andamento ou se inicie dentro 
de 30 (trinta) dias, contados da vigência desta Lei. 

 
Parágrafo 2º - Admitir-se-á transferência ou substituição do alvará de 

estabelecimento comercial ou industrial já em funcionamento, 
desde que o alvará de construção do imóvel tenha sido liberado 
para aquele fim, anteriormente à presente Lei. 

 
Artigo 5º - A permissão para localização de qualquer atividade considerada 

como perigosa, incômoda ou nociva dependerá, além das 
especificações exigidas para cada caso, da aprovação do projeto, 
detalhado das instalações para depuração dos resíduos líquidos 
ou gasosos. A Prefeitura Municipal valer-se-á da 
Superintendência dos recursos Hídricos e Meio Ambiente -
SUREHMA para a referida aprovação. 
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Artigo 6º - As áreas do Município de Primavera do Leste-MT., ficam 
divididas conforme mapa de zoneamento do uso do solo urbano 
em : 
I - Zona Residencial (ZR) 
II - Zona do Eixo Estrutural (ZET) 
III - Zona de Serviço (ZS) 
IV - Zona Industrial (ZI) 
V - Zona Especial de Proteção (ZEP) 
VI - Zona Especial de Fundos de Vale (ZEF) 
VII - Zona Especial de Restrição (ZER) 
VIII - Zona Agrícola (ZA) 
 

Parágrafo  1º - A zona Residencial é dividida em subzonas: (ZR-1 e ZR-2). 
 
Parágrafo 2º - Os critérios de uso e ocupação de lotes nas diversas zonas 

são os zonitos nas Tabelas I e II anexas, parte integrante da 
presente Lei. 

 

Parágrafo 3º - Fica fazendo parte integrante desta Lei o mapa de 
zoneamento referido neste artigo. 

 
Artigo 7º - A transferência ou modificação de alvará de estabelecimento 

comercial ou industrial já em funcionamento poderá ser 
autorizada desde que: 
I - haja apenas modificação de alvará da razão social da 

empresa.  
II - o novo ramo de atividade não contrarie expressamente as 

disposições desta Lei e aos regulamentos. 
III - não ofenda os direitos de vizinhança, disposições expressas 

desta Lei e outras citadas pelo interesse da coletividade. 
 

Artigo 8º - Ficam classificados, definidos e relacionados os usos do solo, 
para implantação do Zoneamento no Município de: 

 
 I - Quanto às atividades: 
 

a) HABITAÇÕES 
                       1)- Unifamiliares: “construções destinadas a servir de moradia 

para uma só família”; 
                       2)- Coletivas: “construções destinadas a servir de moradia a 

mais de uma família”. 
  
 b) SERVIÇOS 
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   “Atividade, remunerada ou não, pela qual ficam 
caracterizadas o préstimo da mão-de-obra ou assistência de 
ordem intelectual ou espiritual”. 

  
 c) COMÉRCIO 
 “Atividade, pela qual fica definida uma relação de troca, 

visando um lucro e estabelecendo-se a circulação de 
mercadorias”. 

  
 Subclassificação hierárquica: 
 

1- Vicinal: “Atividade de pequeno porte, disseminada no 
interior das zonas residenciais de utilização imediata e 
cotidiana como um prolongamento da habitação, tais como: 
- Mercearia, açougues, leiterias, quitandas, farmácias, 

revistarias. 
-   Endereços comerciais, referências fiscais, atividades 

profissionais não incômodas exercidas individualmente na 
própria residência. 

 
2 - De Bairro: “Atividade de médio porte, de utilização 

intermitente e mediata, destinada a atender determinado 
bairro ou zona, tais como: 

    Grupo A – Escritórios de profissionais liberais de prestação 
de serviços 

- Sapatarias, chaveiros 
- Alfaiatarias, barbearias, salão de beleza, saunas 
- Confeitarias, bombonieres, tabacarias 
- Armarinhos, bijouterias, joalherias, butique, ateliês, 

galerias de arte, loterias, livrarias, papelarias, antiquários. 
 

Grupo B – Consultórios médicos, odontológicos e 
veterinários 

- Laboratórios de análises clínicas, radiológicos e 
fotográficos 

-  Agências bancárias, de jornal, de turismo 
-  Postos de telefonia, de correios e telégrafos  
-  Manufaturas e artesanatos 
-  Oficinas de eletrodomésticos 
-  Loja de ferragens, materiais domésticos, calçados e roupas 
-  Restaurantes e cafés 
-  Panificadoras 
 
Grupo C – Creches, postos assistênciais, sedes de entidades 

religiosas, ambulatórios e clínicas. 
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- Tipografias, clicherias, malharias, lavanderias 
- Venda de eletrodomésticos, móveis, materiais de 

construção, de veículos e acessórios. 
- Lanchonetes, pastelaria, peixarias, mercados e boates. 
  
3- Setoriais: “Atividades de grande porte, destinada a 

atender à população em geral”. 
 
- Instituições bancárias, entidades financeiras 
- Hotéis  
- Grandes escritórios 
- Grandes lojas 
- Restaurantes 
- Centros Comerciais, de jornalismo 
- Super e hipermercados  
- Cinemas, teatros, museus, auditório de rádio 
- Clubes, sociedades recreativas. 
 
4 - Gerais: “Atividades destinadas à população em geral, as 

quais por seu porte ou natureza, exigem confinamento  
em área próprias”: 

- Oficinas mecânicas, de lataria e borracharias 
- Impressoras, editoras 
- Comércio atacadista 
- Armazéns gerais, depósitos 
- Entrepostos, cooperativas, silos 
- Cerâmica, marmorarias. 
 
5 - Específicos: “Atividades peculiares cuja adequação à 

vizinhança depende de uma série de fatores a 
serem analisados pelo órgão competente da 
Prefeitura, para cada caso.”  

 
Grupo A -  - Casas de espetáculo e de culto 
 - Estabelecimentos de ensino 
 - Hospitais, casas de saúde, sanatórios 

                - Serviços Públicos Federal, Estadual e Mu-
nicipal. 

  
Grupo B - - Postos de gasolina, lava-rápido, postos de 

serviço  
                    - Campos desportivos, parques de diversões,  

circos. 
 - Camping, postos de venda gás 
 - Depósito de inflamáveis 
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 - Albergues 
 - Motéis 
                    - Demais atividades não previstas na presente 

legislação. 
 
Grupo C - INDÚSTRIA 
 “Atividades pela qual resulta a produção de 

bens pela transformação de insumos”. 
 
Grupo D - AGRICULTURA E CRIAÇÃO ANIMAL 
 “Atividade pela qual se utiliza a fertilidade do 

solo para produção de plantas e animais, para 
necessidades do próprio agricultor ou com 
vistas ao mercado.” 

                   - Agricultura, criação animal, extração vegetal. 
 
II- Quanto à natureza: 
 
a) – PERIGOSOS 

“Os que possam dar origem a explosões, incêndios, 
trepidações, produção de gases, poeiras, exalações e 
detritos danosos à saúde ou que, eventualmente, 
possam por em perigo pessoas ou propriedades 
circunvizinhas” 

 
b) - INCÔMODOS 

“Os que possam produzir ruídos, trepidações, gases, 
poeiras, exalações ou conturbações no tráfego, que 
venham incomodar a vizinhança” 

 
c ) - NOCIVOS 

“Os que impliquem na manipulação de ingredientes, 
matérias primas de processos que prejudiquem a saúde 
ou cujos resíduos líquidos ou gasosos possam poluir a 
atmosfera ou cursos d’água”. 

   
III- Quanto ao grau de adequação à zona ou setor: 
 

a) - PERMITIDOS 
- Adequados à zona  
 

b) - PERMISSÍVEIS 
                                     - Grau de adequação à zona a critérios do Conselho 

de Zoneamento. 
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c) - TOLERADOS  
- Admitidos em zonas onde são permitidos usos que 

lhe são prejudiciais ou incômodos. 
 

d) - PROIBIDOS 
- Inadequados à zona. 

            
           IV- Quanto à escala 
 

a) - Em se tratando de estabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviços: 
1 - PEQUENO PORTE: Construções com área 

não superior a 60 m2 (Sessenta metros 
quadrados), pé-direito máximo de 3m (três 
metros). 

2 - MÉDIO PORTE: Construções com área não 
superior a 200 m2 (duzentos metros 
quadrados). 

3 - GRANDE PORTE: Construções com área 
superior a 200 m2 (duzentos metros 
quadrados). 

 
b) - Em se tratando de estabelecimentos industriais: 
       1 - PEQUENO PORTE: Construções em terrenos 

de até 4.000m2 (quatro mil metros 
quadrados). 

       2 - MÉDIO PORTE: Construções em terrenos de 
até 20.000m2 (vinte mil metros quadrados). 

       3 - GRANDE PORTE: Construções em terrenos 
com mais de 20.000m2 (vinte mil metros 
quadrados). 

 
Artigo 9º -  Os alvarás de funcionamento  comercial, de prestação de 

serviços ou industrial serão concedidos sempre em caráter 
experimental, ou no máximo a título precário. 

 
Parágrafo Único - Os alvarás de funcionamento a que se refere o presente 

artigo poderão ser cassados a qualquer título, desde que o 
uso demonstre inconvenientes sem direito a nenhuma 
espécie de indenização por parte da Prefeitura. 

 
Artigo 10º -  As infrações à presente Lei darão ensejo à cassação do Alvará 

de Licença, ao embargo administrativo, demolições de obras 
e multas, aplicando-se quando couber, as disposições da 
Legislação pertinente. 
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Parágrafo Único - As multas variarão de 1 (uma)  a 50 (cinqüenta ) vezes 

o valor da Unidade Fiscal vigente no Município, na data  da 
infração. 

 
Artigo 11º - Toda e qualquer alteração do disposto nesta Lei, somente 

poderá efetivar-se quando proposta por um terço dos 
membros da Câmara de Vereadores ou quando encaminhada 
pelo Chefe do Executivo. 

 
Artigo 12º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogado as disposições em contrário. 
 
                     
 Primavera do Leste-MT., 20 de novembro de 1987. 
 
 
 
 
                                                                                            

                                                                                                                                                       
DARNES EGYDIO CERUTTI 

                                                PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
MMD. 



 
TABELA I 

ZONA USOS PERMITIDOS TOLERADOS                   PERMISSÍVEIS PROIBIDOS OBSERVAÇÕES 
ZR-1 Residência unifamiliar   Todos os demais 

usos 
 

ZR-2 Mais de uma moradia Residências Unifa-
miliares e Comér-
cio e Serviços 
Vicinais e de Bairro 
(1) 

Comércio e Serviços 
Específicos do grupo 
A 

Todos os demais 
usos 

(1) Somente serão 
tolerados o Comércio 
e Serviços Vicinais e 
de Bairros ao longo de 
vias coletoras 

ZET 
Eixo Estrutural 

Habitações Coletivas, Co-
mércio e Serviços Vicinais, 
de Bairro e Setoriais 

Residências Unifa-
miliares e mais de 
uma moradia 

 Todos os demais 
usos 

 

ZS 
de Serviço 

Comércio e Serviços Vici-
nais, Comércio e Serviços 
Gerais 

Residências Unifa-
miliares e mais  de 
uma moradia 

Comércio e Serviços 
específicos 

Todos os demais 
usos  

 

ZEP 
Especial de 
Proteção 

Lazer, Recreação, Parques, 
Zoo-botânicos, Hortos Flo-
restais e Horti-Frutigran-
jeiros 

Residências unifa-
miliares 

 Todos os demais 
usos 

 

ZER 
Especial de 
Restrição 

Hortos Florestais   Todos os demais 
usos 

 

ZEF 
Especial de 
fundos de Vale 

Lazer, Recreação, Parques, 
Zoo-Botânicos e Hortos 
Florestais 

  Todos os demais 
usos 

 

ZI 
Industrial 

Indústrias  Comércio e Serviços 
Gerais 

Todos os demais 
usos 

 

 
MMD. 
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TABELA II 
 

 
DIMENSÕES MÍNIMAS ZONA 

 
ALTURA 
MÁXIMA  TESTADA ÁREA 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

COEFICIENTE DE 
APROVAMENTO 

RECUO DO ALI-
NHAM. PREDIAL 

RECUO DAS 
DIVISAS 

  OBSERVAÇÕES 

ZR-1 2 pavimen-
tos 

       20   800      50%          1     5m    2m  

ZR-2 2 pavimen-
tos 

        15   450       50%          1      5m    1,5m 

ZET 4 pavimen-
tos 

        15   450        70%         2,8      (1)    (2) 

ZS 2 pavimen-
tos 

        15   450        70%        1,43     5m    1,5m 

ZI Liberada         -     -        50%          -    10m     5m 
ZEP 1 pavimento         50 10.000        0,1%          -    15m     10m 
ZER 
(3) 

      -         -     -         -          -      -       - 

ZEF 
(4) 

     -         -     -         -          -      -       - 

(1) para o uso residencial 
será exigido um recuo míni- 
mo de 5 m. 
 
(2) para o uso residencial 

será exigido o mesmo 
recuo das divisas exigido 
p/ a ZR-2 

 
(3) A Zona Especial de 

Restrição, ao longo da 
BR é constituída por 
faixa não edificável de 
largura igual a 100m, 
contados a partir da faixa 
de domínio do DNER. 

 
(4) A zona Espacial de 
Fundo de vale constitui-se de 
faixas não edificáveis ao 
longo dos cursos d’água. 
Essas faixas terão largura 
mínima de 15m (quinze 
metros) em cada margem, 
cabendo à Prefeitura fixar as 
larguras excedentes no 
parâmetro estabelecido. 

 
MMD. 


