
Sílvio Aparecido Fidelis

Secretário

Catarina Sena Barros de Toledo

Subsecretária

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS Nº. 001/2017

A Secretaria Municipal de Viação e Obras da Prefeitura Municipal de Vár-
zea Grande, representada por seu titular Luiz Celso Morais de Oliveira,
vem através desta autorizar a empresa: PROTEGE – SISTEMA DE PRO-
TEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA, com sede na Rua Santa Fé nº. 366, Bair-
ro Jardim Califórnia – Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ: 03.232.014/0001-29,
a executar os Serviços de Reforma nas dependências da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e da Secretaria de
Meio Ambiente, com os Seguintes itens: Movimento de solo, Demoli-
ção e retiradas, Alvenaria e fechamentos, Revestimento de paredes,
Esquadrias, vidros e acessórios, Instalações Hidrossanitárias e Elé-
tricas, Pinturas e Acabamento e Serviços especiais e Diversos, totali-
zando 1.616,91 m², conforme Adesão a Ata de Registro de Preços/Pregão
Eletrônico nº. 001/2015 – 008/2016, neste ato representado por seus só-
cios Administradores, o Senhor Mauricio Souza de Menezes - portador do
RG. 484.205 SSP/MT e CPF 396.199.901-53 e o Senhor Caian Lima de
Menezes – portador do RG. 1975099-4 SSP/MT e CPF 030.467.091-02 e
pela fiscalização da Secretaria Municipal de Viação e Obras o Engenheiro
Civil Srº. Clovis Pereira Mendes Filho, portador do CREA nº. 2040/D-MT.

Secretaria Municipal de Viação e Obras da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande/MT, 04 de janeiro de 2017.

Luiz Celso Morais de Oliveira

Secretaria de Obras e Urbanismo

SMVO-VG

Representante da Empresa

RESOLUÇÃO Nº 02/2017 CONCIDADE

Dispõe sobre a recomendação do Conselho da Cidade pela Desaprovação
do Residencial Buritis, nos termos do EIV/RIV apresentado, e, aponta me-
didas para possível aprovação futura, e dá outras providências.

O CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE - CONCIDADE, no
uso de suas atribuições legais, dispostos na Lei 4.151/2.016; e

CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Conselheiro Robison Pa-
zetto Junior e pela Câmara Técnica de Habitação, planejamento do solo
urbano e rural.

DELIBERA:

Art. 1º Fica recomendado que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Econômico e Turismo que DESAPROVE o empreendimento Re-
sidencial Buritis, nos termos do EIV/RIV apresentado.

Art. 2º Ficam ainda apresentadas medidas para possível aprovação futura
do projeto, caso atendidas as recomendações do Conselho da Cidade.

Art. 3º Sendo atendidas as recomendações deverá, antes da liberação da
construção do empreendimento, ser submetido o novo EIV/RIV para deli-
beração do CONCIDADE.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Várzea Grande - MT, 13 de abril de 2017.

Edson Roberto da Silva

Secretaria Municipal de Planejamento

Thiago Coelho da Cunha

Procuradoria Geral do Município

Waldisney Moreno Costa

Secretaria Municipal de Viação e Obras

Anny Carolyne Hanes Viegas

Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana

Robison Pazetto Junior

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo

Helen Farias Ferreira

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Susten-
tável

Paulo Roberto Ferreira

Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

Carlos Garcia de Almeida

Câmara Municipal de Várzea Grande

Edilson Cardoso Sales

SINTRAM - Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação Mercadorias
em Geral

Manoel Gomes Coelho

SECOVI - Sindicato das Empresas Compra-Venda-Locação de Imóveis

Adauton Cesar de Almeida

ACIVAG - Associação Comercial e Empresarial de Várzea Grande

Sérgio José Gomes

AMAD - Associação Matogrossense de Atacadista e Distribuidores

Domingos Sávio Bruno da Silva

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Raquel de Oliveira Correa

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

João Nobres Neto

ABENC - Associação Brasileira de Engenheiros Civis

Rosana Fátima de Arruda

IMUNE - Instituto de Mulheres Negras

Eliziário Ramos da Conceição

ARCREI - Associação de Rádio Comunitária Cristo Rei

Carlindo Basto da Silva

AFEV - Associação dos Feirantes de Várzea Grande

Ney Mussa de Moraes

IHGAAC - Instituto Histórico Geográfico, Ambiental, Artístico e Cultural de
Várzea Grande

João Gumercindo Cassim

SSVP - Sociedade de São Vicente de Paulo

Osmar Milan Capilé

ONG - Nossa Terra Nossa Gente

Processo n.º 275.277/2.014

Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Econômico e Turismo.

Objetivo: Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório de
Impacto de Vizinhança (RIV) do empreendimento denominado Residencial
Buritis

Relator: Robison Pazetto Junior

Câmara Técnica: Habitação, Planejamento do Solo Urbano e Ru-
ral,composta pelos técnicos Sr. José Roberto Amaral do Castro Pinto, Do-
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mingo Sávio Bruno da Silva, João Nobres Neto, Cintia da Silva Serano e
Paulo Roberno Ferreira.

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, referente a análise
de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório de Impacto de Vizi-
nhança (RIV) do empreendimento denominado RESIDENCIAL BURITIS,
processo protocolado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
no, Econômico e Turismo (SMDUET) com o n.º 275277/2014, de proprie-
dade de SIVES JOSÉ DA SILVA E OUTRO que possui como responsável
pelo licenciamento e obra SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS
LTDA e de responsabilidade técnica do Arquiteto e Urbanista JOSÉ DA
COSTA MARQUES.

Conforme estudo apresentado, o empreendimento será implantado em
uma área de 298.922,53 m2, composta por 625 (seiscentos e vinte e cinco)
unidades habitacionais e 120 (cento e vinte) lotes, totalizando 745 (sete-
centos e quarenta e cinco) unidades.

O parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Econômico e Turismo (SMDUET) recomendou a correção do Es-
tudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança
do empreendimento denominado Residencial Buritis. As irregularidades
apontadas pela SMDUET foram as seguintes:

(1) A Área de Estudo delimitada em todas as pranchas formato A3 não
coincide com o Loteamento aprovado na Prefeitura. A delimitação desta
área deve ser retificada conforme o Projeto Aprovado.

(2) As imagens apresentadas referentes à Implantação do Residencial Bu-
ritis, descrita no item “O Empreendimento” está ilegível e uma das imagens
está apresentada em desacordo com o projeto aprovado.

(3) No subitem “Localização do Empreendimento” o endereço do mesmo
deve ser retificado conforme a descrição da certidão de inteiro teor e ônus
anexa ao processo.

(4) No subitem “Arquitetura” a planta baixa apresentada está ilegível, tam-
bém é informado que o projeto arquitetônico está em anexo, porém, o mes-
mo não está anexado ao EIV/RIV. Não foram mencionados sobre as uni-
dades habitacionais destinadas aos portadores de necessidades especi-
ais.

(5) Quanto ao subitem “O loteamento” foi apresentado uma imagem mos-
trando uma proposta ilustrativa de urbanização linear para área verde do
loteamento, porém, não ficou claro se essa proposta será executada pelo
empreendedor, se esta proposta será implantada em todas as áreas ver-
des do empreendimento, qual o valor da obra, quais as espécies utiliza-
das, foi apresentado somente uma imagem ilustrativa, não um projeto de
arborização.

(6) Quanto ao item “Aspectos Construtivos do Empreendimento (Infraes-
trutura)” o subitem “Os taludes de aterro terão inclinação máxima de 45°
em relação à horizontal” apresenta informações incompletas.

(7) Quanto ao subitem “Abastecimento de Água Potável” é informado que
conforme a DPA 22/2013 o conjunto residencial será abastecido de água
potável proveniente da Rede Pública existente no Bairro São Simão. Po-
rém, conforme a DPA 71/2014, emitida posterior à DPA da qual é citada no
EIV/RIV, é informado que fica sob a responsabilidade da SPE Residencial
Buritis a interligação na rede de 300 mm que chega até o Residencial São
Benedito, até o empreendimento.

(8) Quanto ao item “Análise do Entorno – Influência Direta e Indireta” o
Termo de Referência anexado ao EIV/RIV é o de n°08/2014. Foram apre-
sentados neste item vários empreendimentos inseridos na área de influên-
cia do empreendimento, conforme o Termo de Referência. Porém, foram
apresentadas várias obras que estão fora desta área de influência, como
exemplo: Posto Pindorama, Popular Shopping, Câmara Municipal de Vár-
zea Grande, Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Complexo de Saú-

de (Centro de Especialidades Médicas) e Pronto Socorro.Solicita-se que
neste item seja apresentada cada tipologia de equipamento comunitário
em prancha A3 separadamente, para facilitar a compreensão dos mesmos
(equipamentos de educação, equipamentos de esporte e lazer, equipa-
mentos de saúde, equipamentos de assistência social, entre outros), nesta
prancha em A3 deve constar o mapa com a localização dos equipamen-
tos existentes no entorno do empreendimento, como também informar o
que está sendo representada em cada prancha através de quadro de le-
gendas. Entre as páginas 31 e 35 foram apresentadas várias imagens de
espaços físicos, porém, alguns empreendimentos apresentados não estão
localizados na área de influência do empreendimento e estas imagens de-
vem ser apresentadas com o seu respectivo endereço, solicita-se também
que seja colocado na legenda o nome completo do espaço físico apresen-
tado. Deve ser informado se os equipamentos comunitários existentes na
área de influência são capazes para atender a atual e a futura demanda,
após a implantação do empreendimento.

(9) Quanto ao item “Análise da Infraestrutura de Educação da Área de In-
fluência” não foi informado a fonte da fórmula para o cálculo apresentada,
como também, não ficou claro os dados inseridos na fórmula para se obter
o resultado. Neste item é informado que a rede pública da área de entorno
pode absorver a demanda de novos alunos gerada pelo empreendimento.
Porém, em visita realizada pelo corpo técnico da SMDUET em algumas
escolas citadas no EIV/RIV que estão localizadas no entorno do Residen-
cial Buritis, os representantes das instituições informaram que as escolas
da rede pública da região não são capazes de atender futuras demandas.

(10) Quanto ao item “Sistema Viário Urbano, Transporte e Nível de Servi-
ço”, foi informado que a Rodovia dos Imigrantes será duplicada. Visto que
esta via é de fundamental importância para o acesso ao empreendimen-
to, solicita-se que seja informada a data prevista para o início e conclusão
dessas obras, como também se a duplicação desta via será realizada até
a entrega do empreendimento. Caso esta obra não seja realizada antes
da finalização do Residencial, informar qual a medida proposta pelo em-
preendedor para que o impacto causado pelo acesso do empreendimento
possa ser mitigado.

(11) No item “Principais Vias Dentro da Área de Influência de acordo com
o Mapa de Hierarquização Viária da Cidade de Várzea Grande” os croquis
apresentados das caixas viárias não coincidem com o proposto na Lei de
Sistema Viário, parte integrante do Plano Diretor. O nome de todas as vias
apresentadas no EIV/RIV deve estar de acordo com a Lei de Arruamento.
Nem todas as vias apresentadas como Via Arterial e Via Coletora possu-
em esta classificação, conforme a Lei de Sistema Viário em vigor. As ta-
belas das vias apresentadas neste item, relacionadas às vias do entorno,
devem ser retificadas, pois algumas informações não condizem com a re-
alizada das vias, além de conter algumas informações ambíguas.

(12) Quanto ao item “Análise dos Volumes de Tráfego” todas as vias men-
cionadas devem ser apresentadas com os nomes conforme a Lei de Arru-
amento e não dados do Google Earth. Solicita-se que seja apresentado no
subitem “Valores de capacidade da via e volume atual de veículos – conta-
gem” um mapa do entorno do empreendimento, informando as interseções
nas quais foram realizadas as contagens.

(13) Quanto à análise do Tráfego do entorno do empreendimento, os da-
dos apresentados para a Rodovia dos Imigrantes não coincidem com a re-
alidade do local, visto que esta via atualmente é congestionada em horári-
os de pico, principalmente em período de safra devido ao número elevado
de veículos de grande porte. Um empreendimento, no qual terá a Rodovia
dos Imigrantes como único acesso, causará ainda mais impacto nesta via
em horários de pico.

(14) Quanto ao subitem “Analisando o transporte coletivo e o transporte
individual” é apresentado que o ônibus é responsável por 48,26% das vi-
agens urbanas em Várzea Grande, porém, não foi informado quais os iti-
nerários e linhas de ônibus que atendem a região, como também o mapa
destes itinerários. Devem ser apresentadas quais as linhas de ônibus que
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poderão dar acesso ao empreendimento e qual a proposta do empreen-
dedor para auxiliar na demanda pelo transporte coletivo, uma vez que o
único acesso ao empreendimento é a Rodovia dos Imigrantes e não há
transporte coletivo que transita por esta via no trecho de acesso ao Re-
sidencial Buritis. A tabela apresentada em “Resumo” deste subitem deve
ser revisada e apresentar os dados de acordo com o apresentado na parte
teórica deste item.

(15) No item “Principais Rotas de Transporte Público a partir do Empreen-
dimento” as informações apresentadas devem estar de acordo com os da-
dos da empresa responsável pelo transporte coletivo em Várzea Grande e
não conforme o Google Maps. As imagens apresentadas com os itinerári-
os do transporte coletivo devem ser legíveis.

(16) Quanto ao subitem “Conclusão sobre a Estrutura de Saúde” informou
que a área de interferência conta com rede de atendimento hospitalar e
ambulatorial atendendo também urgência e emergência. Informar quais
são os estabelecimentos que atendem urgência e emergência que estão
localizados na área de influência do empreendimento, uma vez que o
Pronto Socorro de Várzea Grande, apresentado no EIV/RIV, não está lo-
calizado na área de influência.

(17) Quanto ao subitem “Conclusão sobre o Transporte Público” é informa-
do que o local possui forte tendência de aumento de demanda por novas
linhas de transporte coletivo para o entorno do empreendimento devido ao
crescimento da região e a duplicação da Rodovia dos Imigrantes. Porém,
não foi apresentada nenhuma previsão de quando haverá o aumento des-
tas linhas de transporte, como também, nenhum documento emitido pela
empresa responsável pelo transporte coletivo em Várzea Grande.

(18) Retificar o subitem “Rede de água tratada” conforme a Declaração de
Possibilidade de Água (DPA 71/2014) emitida pelo Departamento de Água
e Esgoto.

(19) Quanto ao subitem “Estrutura de Ensino” informa que a rede pública
da área de entorno pode absorver a demanda de novos alunos, porém,
como já citado anteriormente neste parecer, conforme visita em algumas
escolas do entorno, os responsáveis pelas mesmas informaram que as es-
colas não serão capazes de atender novas demandas.

(20) Em análise ao Termo de Referência n° 08/2014 emitido com as diretri-
zes para a elaboração deste Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança,
foi solicitada a análise sobre algumas questões das quais não foram apre-
sentadas: estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar a ativida-
de ou empreendimento; valorização imobiliária; marcação dos pontos de
parada de transporte coletivo e ponto de taxi; levantamento e caracteriza-
ção da vegetação existente; quando um terreno que contenha vegetação
de interesse de preservação, ou essa esteja em terreno adjacente à ativi-
dade ou empreendimento ou em área pública, deverá apresentar análise
do impacto causado com proposta de redução dos danos, remanejamento
e/ou recuperação da vegetação; indicação da fauna existente.

(21) Todas as bibliografias citadas no decorrer do Estudo e Relatório de
Impacto de Vizinhança devem constar na Bibliografia do mesmo.Informar
a fonte de todas as tabelas apresentadas no Estudo e Relatório de Impac-
to de Vizinhança.

(22) Deverão ser apresentadas as medidas compensatórias propostas pe-
lo empreendedor para minimizar os impactos causados pelo empreendi-
mento.

(23) Na Conclusão do Relatório de Impacto de Vizinhança é mencionado
que os impactos na fase de operação serão basicamente no sistema viário
e que serão equacionados com as proposições contidas no RIV, porém,
estas propostas não foram apresentadas.

Após o parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, Econômico e Turismo (SMDUET), o empreendedor foi re-
gularmente notificado para solucionar as irregularidades existentes. Toda-

via, até a presente data, manteve-se inerte, fazendo persistir todas as irre-
gularidades outrora apontadas.

Cabe ressaltar que o EIV/RIV foram levados ao conhecimento da popu-
lação, no mês de março, através da audiência pública realizada no Hotel
Hits Pantanal, localizado na Avenida Presidente Arthur Bernardes, n.º 251,
Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT.

Após os atos processuais supramencionados, a SMDUET, em conformida-
de com o art. 19 da Lei Municipal n.º 3.680/2011 (EIV), provocou este Con-
selho para que este pudesse apreciar o Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) e o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) do Empreendimento
Residencial Buritis e, após a análise, dizer se é, recomendada ou não, a
aprovação do Empreendimento (art. 19, parágrafo único, da Lei Municipal
n.º 3.680/2011).

Eis o relato necessário.

MÉRITO

A análise de mérito, além de considerar as irregularidades apontadas no
parecer emitido pela Secretaria interessada, também leva em considera-
ção os estudos feitos pela Câmara Técnica de Habitação, composta pelos
seguintes técnicos: José Roberto Amaral do Castro Pinto, Domingo Sávio
Bruno da Silva, João Nobres Neto, Cintia da Silva Serano e Paulo Roberto
Ferreira.

Para melhor compreensão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e
Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) apresentada pelo Empreende-
dor, dividir-se-á a análise meritória em 6 (seis) tópicos chaves, cujos quais
a Secretaria interessada, bem como a equipe técnica, identificaram irregu-
laridades, quais sejam:

(a) Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

(b) Estrutura de Saúde da Área de Influência do Empreendimento;

(c) Infraestrutura de Educação da Área de Influência do Empreendimento;

(d) Questões Ambientais;

(e) Sistema Viário Urbano e Transporte Público;

(f) Irregularidades Formais no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e
Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV).

Pois bem. Passo a análise:

No tocante ao ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO, o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Gran-
de/MT (Ofício n.º 004/2017 – anexo 01) informou que não é possível for-
necer o abastecimento de água, tampouco o esgotamento sanitário para
o Empreendimento Residencial Buritis, considerando que a estrutura exis-
tente ficaria sobrecarregada.

A solução apontada pelo D.A.E. é a construção e implementação de um
sistema de abastecimento independente, através de poço artesiano, além
da implementação de um sistema independente de coleta e tratamento de
esgoto.

Referente a ESTRUTURA DE SAÚDE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO, ressalta-se que existem apenas 3 (três) Unidades
de Saúde da Família na região em que irá ser instalado o Empreendimento
(leia-se: bairros São Mateus, Parque Sabiá e Jardim Eldorado), cujas
quais não suportariam os novos moradores do Residencial Buritis, haja
vista que, hodiernamente, sem o Residencial, as Unidades já se encon-
tram sobrecarregadas.

Ademais, o Empreendedor não informou quais são os estabelecimentos
que atendem urgência e emergência que estão localizados na área de in-
fluência do empreendimento, uma vez que o Pronto Socorro de Várzea
Grande, apresentado no EIV/RIV, não está localizado na área de influên-
cia.

17 de Abril de 2017 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XII | N° 2.710

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 306 Assinado Digitalmente



A solução pertinente ao caso seria a construção de uma nova Unidade
de Saúde da Família, próxima ao Residencial, ampliando a capacidade de
atendimento da região em 1.000 (hum mil).

No que diz respeito a INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO, segundo o Empreendedor, a rede
pública da área de entorno pode absorver a demanda de novos alunos ge-
rada pelo empreendimento. Porém, em visita realizada pelo corpo técnico
da SMDUET em algumas escolas citadas no EIV/RIV que estão localiza-
das no entorno do Residencial Buritis, os representantes das instituições
informaram que as escolas da rede pública da região não são capazes de
atender futuras demandas.

Cabe asseverar que o Empreendedor não informou em seu projeto a fonte
da fórmula para o cálculo apresentado no tocante à Análise da Infraestru-
tura de Educação da Área de Influência, como também, não ficou claro os
dados inseridos na fórmula para se obter o resultado.

Além disso, inexiste creches e escolas na proximidade da grande região
do São Mateus.

Ressalta-se que 1 (uma) creche está sendo construída na região, cuja qual
comportará 150 (cento e cinquenta) crianças em 2.018, como também, a
construção de 1 (uma) escola. Todavia, é importante frisar que trata-se de
obra não concluída, cuja qual não irá desafogar o atendimento.

A solução ao referido problema, seria o Empreendedor: (a) construir uma
nova Unidade Escolar de Educação Infantil na região, dentro dos padrões
de infraestrutura dispostos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), ou; (b) providencie uma área de, no mínimo,1.000
(hum mil) metros quadrados.

Além disso, deve o Empreendedor regularizar o projeto, informando a fon-
te da fórmula para o cálculo apresentado no tocante à Análise da Infraes-
trutura de Educação da Área de Influência.

No que se refere ao MEIO AMBIENTE, no dia 01 de julho do ano de 2.
016, foi realizada uma visita técnica no Empreendimento, por parte da Se-
cretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT,
neste ato representada pela Sra. Cintia Serrano, em que ficou constatado
na área a presença densa de vegetação arbórea e rasteiras. Na ocasião,
fez constar no relatório as espécies de pequi (Caryocarspp), salientando
que estas são imunes à corte e, por tal motivo, devem ser preservadas.

Sob as coordenadas geográficas 15º41`22.03``S 56º10`17.49``O há a pre-
sença de um curso d`água intermitente, afluente do Córrego Piçarrão, on-
de o terreno apresenta uma leve declividade (cotas máxima 209m. e mí-
nimas 180m.). A área destinada para implantação da Área Verde 2, con-
forme consta no projeto, está localizada no entorno das coordenadas geo-
gráficas 15º41`23.42``S 56º10`23.74``O, sobrepondo parte da área de pre-
servação permanente do referido curso d`água, não constando, inclusive,
a existência do córrego na Planta do Projeto.

Ademais, como pode ser observada no Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) apresentado pela Empreendedora, a área verde e parte dos lotes co-
merciais do empreendimento estão sobrepostos na Área de Preservação
Permanente – APP.

No tocante às 3 (três) lagoas – Lagoa 01 – 156,31m (15º41`16.15``S
56º10`30.43``O); Lagoa 02 – 294,23m (15º41`18.43``S 56º10`27.19``O) e
Lagoa 03 – 80,83m (15º41`22.44``S 56º10`30.66``O) – ficou constatado
que houve uma redução gradativa desse perímetro, com o desapareci-
mento de algumas lagoas, ficando somente o curso d`água. Deste modo,
as lagoas devem ser respeitadas em um raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros de Área de Preservação Permanente – APP, e uma faixa de 30
(trinta) metros para cursos d`água natural perene ou intermitente com me-
nos de 10 (dez) metros de largura, conforme a Lei n.º 1.497/94 (Código
de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Município de Várzea
Grande/MT ) c/c a Lei n.º 12.651/12 alterado pela Lei 12.727/12 (Código
Florestal).

No que se refere às licenças ambientais para a implantação do Residencial
Buritis, cabe asseverar que compete ao Município emitir licenciamento am-
biental para condomínio unifamiliar ou conjunto habitacional (edificações
residenciais) que ocupem uma área total com até 10 ha (Resolução CON-
SEMA n.º 85/2014). Para áreas superiores a 10ha, é necessário apresen-
tar as licenças ambientais do Órgão Estadual competente para implan-
tação do residencial. Considerando que o Empreendimento possui área
superior a 10ha, logo, necessita da licença ambiental do Órgão Estadual
competente.

Noutro ponto, os impactos ocasionados na área pela implantação do em-
preendimento, por meio de obras civis, infraestrutura, circulação de veícu-
los e maquinários utilizados nas obras durante a fase de instalação, deve
ser atenuados por meio da execução de medidas mitigadoras.

Deste modo, cabe asseverar que não consta no Estudo de Impacto de
Vizinhança apresentado pelo Empreendedor, medidas compensatórias da
supressão da vegetação arbórea realizada para a implantação do residen-
cial.

Em síntese, os problemas apontados pelo parecer técnico foram os se-
guintes:

(1) Espécies de Pequi (Caryocarspp) são imunes à corte e, por tal motivo,
devem ser preservadas;

(2) Curso D`Água Intermitente – Afluente do Córrego Piçarrão – a área
destinada para implantação da Área Verde 2, conforme consta no projeto,
está localizada no entorno das coordenadas geográficas 15º41`23.42``S
56º10`23.74``O, sobrepondo parte da área de preservação permanente do
referido curso d`água, não constando, inclusive, a existência do córrego
na Planta do Projeto.

(3) Sobreposição de Área de Preservação Permanente;

(4) Raio Mínimo de 50 (cinquenta) metros das lagoas;

(5) Raio Mínimo de 30 (trinta) metros para cursos d`água natural perene
ou intermitente, com menos de 10 (dez) metros de largura;

(6) Necessária a apresentação de licença ambiental do Órgão Estadual
competente para a implantação do residencial, considerando tratar-se de
área superior a 10 ha.

(7) Ausência de medidas compensatórias da supressão da vegetação ar-
bórea realizada para a implantação do residencial;

As solicitações/condicionantes requeridas pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente ao Empreendedor foram as seguintes:

(1) Apresentação das licenças ambientais (Licença Prévia (LP) e Licença
de Instalação (LI)) para implantação do residencial, emitido pelo Órgão Es-
tadual (SEMA/MT);

(2) Apresentação de projetos aprovados do partido urbanístico, preservan-
do a Área de Preservação Permanente – APP, em um raio mínimo de 50m
e uma faixa de 30m para o córrego intermitente, conforme determina o art.
92 da Lei Municipal n.º 1.497/94 (Código de Defesa do Meio Ambiente e
Recursos Naturais) c/c Lei n.º 12.651/12 alterada pela Lei n.º 12.727/12
(Código Florestal);

(3) Apresentação de plano de controle ambiental com medidas compensa-
tórias das espécies arbóreas suprimidas, inclusive das espécies imune a
corte e medidas mitigadoras;

(4) Apresentação do projeto aprovado para recebimento da demanda dos
efluentes do Empreendimento;

Noutro ponto, referente ao SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLI-
CO, quanto ao item “Sistema Viário Urbano, Transporte e Nível de Servi-
ço”, foi informado pelo Empreendedor que a Rodovia dos Imigrantes será
duplicada.

Considerando que esta via é de fundamental importância para o acesso
ao empreendimento, não pode o Empreendedor se basear em “achismos”,
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sem datas precisas para o início e conclusão dessas obras, como também
se a duplicação desta via será realizada até a entrega do empreendimento.

No item “Principais Vias Dentro da Área de Influência de acordo com o
Mapa de Hierarquização Viária da Cidade de Várzea Grande” os croquis
apresentados das caixas viárias não coincidem com o proposto na Lei de
Sistema Viário, parte integrante do Plano Diretor.

O nome de todas as vias apresentadas no EIV/RIV deve estar de acordo
com a Lei de Arruamento. Nem todas as vias apresentadas como Via Arte-
rial e Via Coletora possuem esta classificação, conforme a Lei de Sistema
Viário em vigor. As tabelas das vias apresentadas neste item, relacionadas
às vias do entorno, devem ser retificadas, pois algumas informações não
condizem com a realizada das vias, além de conter algumas informações
ambíguas.

Quanto ao item “Análise dos Volumes de Tráfego” todas as vias mencio-
nadas devem ser apresentadas com os nomes conforme a Lei de Arrua-
mento e não dados do Google Earth. Para tanto, é necessário que seja
apresentado no subitem “Valores de capacidade da via e volume atual de
veículos – contagem” um mapa do entorno do empreendimento, informan-
do as interseções nas quais foram realizadas as contagens.

Quanto à análise do Tráfego do entorno do empreendimento, os dados
apresentados para a Rodovia dos Imigrantes não coincidem com a reali-
dade do local, visto que esta via atualmente é congestionada em horári-
os de pico, principalmente em período de safra devido ao número elevado
de veículos de grande porte. Um empreendimento, no qual terá a Rodovia
dos Imigrantes como único acesso, causará ainda mais impacto nesta via
em horários de pico.

Quanto ao subitem “Analisando o transporte coletivo e o transporte indivi-
dual” é apresentado pelo Empreendedor que o ônibus é responsável por
48,26% das viagens urbanas em Várzea Grande, porém, não foi informado
quais os itinerários e linhas de ônibus que atendem a região, como tam-
bém o mapa destes itinerários.

Portanto, devem ser apresentadas quais as linhas de ônibus que poderão
dar acesso ao empreendimento e qual a proposta do empreendedor para
auxiliar na demanda pelo transporte coletivo, uma vez que o único acesso
ao empreendimento é a Rodovia dos Imigrantes e não há transporte cole-
tivo que transita por esta via no trecho de acesso ao Residencial Buritis. A
tabela apresentada em “Resumo” deste subitem deve ser revisada e apre-
sentar os dados de acordo com o apresentado na parte teórica deste item.

No item “Principais Rotas de Transporte Público a partir do Empreendi-
mento” as informações apresentadas devem estar de acordo com os da-
dos da empresa responsável pelo transporte coletivo em Várzea Grande e
não conforme o Google Maps. As imagens apresentadas com os itinerári-
os do transporte coletivo devem ser legíveis.

Quanto ao subitem “Conclusão sobre o Transporte Público” é informado
que o local possui forte tendência de aumento de demanda por novas li-
nhas de transporte coletivo para o entorno do empreendimento devido ao
crescimento da região e a duplicação da Rodovia dos Imigrantes. Porém,
não foi apresentada nenhuma previsão de quando haverá o aumento des-
tas linhas de transporte, como também, nenhum documento emitido pela
empresa responsável pelo transporte coletivo em Várzea Grande.

Noutro norte, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econô-
mico e Turismo, ao realizar a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) e Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) do Empreendimento,
constatou as seguintes IRREGULARIDADES FORMAISno projeto apre-
sentado pelo Empreendedor:

(1) A Área de Estudo delimitada em todas as pranchas formato A3 não
coincide com o Loteamento aprovado na Prefeitura. A delimitação desta
área deve ser retificada conforme o Projeto Aprovado.

(2) As imagens apresentadas referentes à Implantação do Residencial Bu-
ritis, descrita no item “O Empreendimento” está ilegível e uma das imagens
está apresentada em desacordo com o projeto aprovado.

(3) No subitem “Localização do Empreendimento” o endereço do mesmo
deve ser retificado conforme a descrição da certidão de inteiro teor e ônus
anexa ao processo.

(4) No subitem “Arquitetura” a planta baixa apresentada está ilegível, tam-
bém é informado que o projeto arquitetônico está em anexo, porém, o mes-
mo não está anexado ao EIV/RIV. Ainda, neste tópico não foram mencio-
nados sobre as unidades habitacionais destinadas aos portadores de ne-
cessidades especiais.

(5) Quanto ao subitem “O loteamento” foi apresentado uma imagem mos-
trando uma proposta ilustrativa de urbanização linear para área verde do
loteamento, porém, não ficou claro se essa proposta será executada pelo
empreendedor, se esta proposta será implantada em todas as áreas ver-
des do empreendimento, qual o valor da obra, quais as espécies utiliza-
das, foi apresentado somente uma imagem ilustrativa, não um projeto de
arborização.

(6) Quanto ao item “Aspectos Construtivos do Empreendimento (Infraes-
trutura)” o subitem “Os taludes de aterro terão inclinação máxima de 45°
em relação à horizontal” apresenta informações incompletas.

(7) Quanto ao subitem “Abastecimento de Água Potável” é informado que
conforme a DPA 22/2013 o conjunto residencial será abastecido de água
potável proveniente da Rede Pública existente no Bairro São Simão. Po-
rém, conforme a DPA 71/2014, emitida posterior à DPA da qual é citada no
EIV/RIV, é informado que fica sob a responsabilidade da SPE Residencial
Buritis a interligação na rede de 300 mm que chega até o Residencial São
Benedito, até o empreendimento.

(8) Quanto ao item “Análise do Entorno – Influência Direta e Indireta” o
Termo de Referência anexado ao EIV/RIV é o de n°08/2014. Foram apre-
sentados neste item vários empreendimentos inseridos na área de influên-
cia do empreendimento, conforme o Termo de Referência. Porém, foram
apresentadas várias obras que estão fora desta área de influência, como
exemplo: Posto Pindorama, Popular Shopping, Câmara Municipal de Vár-
zea Grande, Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Complexo de Saú-
de (Centro de Especialidades Médicas) e Pronto Socorro. Solicita-se que
neste item seja apresentada cada tipologia de equipamento comunitário
em prancha A3 separadamente, para facilitar a compreensão dos mesmos
(equipamentos de educação, equipamentos de esporte e lazer, equipa-
mentos de saúde, equipamentos de assistência social, entre outros), nesta
prancha em A3 deve constar o mapa com a localização dos equipamen-
tos existentes no entorno do empreendimento, como também informar o
que está sendo representada em cada prancha através de quadro de le-
gendas. Entre as páginas 31 e 45 foram apresentadas várias imagens de
espaços físicos, porém, alguns empreendimentos apresentados não estão
localizados na área de influência do empreendimento e estas imagens de-
vem ser apresentadas com o seu respectivo endereço, solicita-se também
que seja colocado na legenda o nome completo do espaço físico apresen-
tado. Deve ser informado se os equipamentos comunitários existentes na
área de influência são capazes para atender a atual e a futura demanda,
após a implantação do empreendimento.

(9) Em análise ao Termo de Referência n° 08/2014 emitido com as diretri-
zes para a elaboração deste Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança,
foi solicitada a análise sobre algumas questões das quais não foram apre-
sentadas: estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar a ativida-
de ou empreendimento; valorização imobiliária; marcação dos pontos de
parada de transporte coletivo e ponto de taxi; levantamento e caracteriza-
ção da vegetação existente; quando um terreno que contenha vegetação
de interesse de preservação, ou essa esteja em terreno adjacente à ativi-
dade ou empreendimento ou em área pública, deverá apresentar análise
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do impacto causado com proposta de redução dos danos, remanejamento
e/ou recuperação da vegetação; indicação da fauna existente.

(10) Todas as bibliografias citadas no decorrer do Estudo e Relatório de
Impacto de Vizinhança devem constar na Bibliografia do mesmo. Informar
a fonte de todas as tabelas apresentadas no Estudo e Relatório de Impac-
to de Vizinhança.

(11) Os anexos inseridos no Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança
estão ilegíveis e alguns documentos estão incompletos e na ordem incor-
reta (numeração de páginas).

(12) Necessária a apresentação no Estudo de Impacto de Vizinhança o
Projeto Aprovado de Abastecimento de Água, Projeto Aprovado de Es-
gotamento Sanitário, Licenças Ambientes com o Parecer Técnico, Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, Projeto pa-
ra contenção dos efluentes, Declaração de Viabilidade de Coleta de Lixo
Sólido, Declaração de Fornecimento de Linhas Telefônicas, apresentar a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Respon-
sabilidade Técnica (RRT) devidamente assinadas pelo responsável técni-
co e proprietário de todos os profissionais responsáveis pela elaboração
do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança.

A solicitação/condicionante é que o Empreendedor regularize todas as ir-
regularidades formais apontadas pela SMDUET.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando as irregularidades apontadas no relatório
da Secretaria interessada, como também pelo Departamento de Água e
Esgoto do Município de Várzea Grande/MT, pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, e pela Equipe Técnica do Conselho das Cidades, e; con-
siderando que as irregularidades alhures apontadas se manterão inertes,
com fulcro no art. 19, parágrafo único, da Lei Municipal n. 3.680/2011,
RECOMENDA-SE A DESAPROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO na si-
tuação como se apresenta.

Todavia, caso o Empreendedor regularize as irregularidades apontadas
acima e atenda as solicitações/condicionantes requisitadas nesse relató-
rio, RECOMENDA-SE A APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. As re-
comendações/solicitações/condicionantes são as seguintes:

(a) Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

(1) Construção e implementação de um sistema de abastecimento inde-
pendente de água, através de poço artesiano;

(2) Construção e implementação de um sistema independente de coleta e
tratamento de esgoto;

Observação: o Empreendedor deverá elaborar projeto para ambas as ati-
vidades, cujo qual passará sob o crivo do Departamento de Água e Esgoto
do Município de Várzea Grande/MT.

(b) Estrutura de Saúde da Área de Influência do Empreendimento;

(1) Informar quais são os estabelecimentos que atendem urgência e emer-
gência que estão localizados na área de influência do empreendimento,
uma vez que o Pronto Socorro de Várzea Grande, apresentado no EIV/
RIV, não está localizado na área de influência;

(2) Promover a construção de uma nova Unidade de Saúde da Família,
próxima ao Residencial, ampliando a capacidade de atendimento da re-
gião em 1.000 (hum mil).

(c) Infraestrutura de Educação da Área de Influência do Empreendi-
mento;

(1) Construir uma nova Unidade Escolar de Educação Infantil na região,
dentro dos padrões de infraestrutura dispostos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), ou; providenciar uma área de, no
mínimo, 1.000 (hum mil) metros quadrados.

(2) Regularizar o projeto, informando a fonte da fórmula para o cálculo
apresentado no tocante à Análise da Infraestrutura de Educação da Área
de Influência

(d) Questões Ambientais;

(1) Apresentação das licenças ambientais (Licença Prévia (LP) e Licença
de Instalação (LI)) para implantação do residencial, emitido pelo Órgão Es-
tadual (SEMA/MT);

(2) Apresentação de projetos aprovados do partido urbanístico, preservan-
do a Área de Preservação Permanente – APP, em um raio mínimo de 50m
e uma faixa de 30m para o córrego intermitente, conforme determina o art.
92 da Lei Municipal n.º 1.497/94 (Código de Defesa do Meio Ambiente e
Recursos Naturais) c/c Lei n.º 12.651/12 alterada pela Lei n.º 12.727/12
(Código Florestal);

(3) Apresentação de plano de controle ambiental com medidas compensa-
tórias das espécies arbóreas suprimidas, inclusive das espécies imune a
corte e medidas mitigadoras;

(4) Apresentação do projeto aprovado para recebimento da demanda dos
efluentes do Empreendimento;

(e) Sistema Viário Urbano e Transporte Público;

(1) Informação, por parte do Empreendedor, acerca da data prevista para
o início e conclusão da duplicação da Rodovia dos Imigrantes, como tam-
bém, a informação se a rodovia será duplicada antes da entrega do em-
preendimento;

(2) Apresentação, por parte do Empreendedor, de medidas capazes de mi-
tigar o impacto causado pelo acesso do Empreendimento da Rodovia dos
Imigrantes;

(3) Informar os itinerários e linhas de ônibus que atendem a região do Em-
preendimento;

(4) Apresentar previsão de quando haverá aumento nas linhas de trans-
porte coletivo, coletando, inclusive, manifestação da empresa responsável
pelo transporte coletivo em Várzea Grande-MT.

(f) Irregularidades Formais no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
e Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV).

(1) Regularizar todas as irregularidades apontadas no Parecer Técnico da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo
do Município de Várzea Grande-MT.

Cabe asseverar que, após a solução de todas as solicitações-
condicionantes exigidas por este Conselho, caberá a Secretaria interes-
sada, devidamente acompanhada pela Equipe Técnica do CONCIDADE,
emitir parecer relatando a real situação da regularidade do Empreendi-
mento.

É como voto.

Robison Pazetto Junior

Relator

Câmara Técnica: Habitação, Planejamento do Solo Urbano e Ru-
ral,composta pelos técnicos Sr. José Roberto Amaral do Castro Pinto, Do-
mingo Sávio Bruno da Silva, João Nobres Neto, Cintia da Silva Serano e
Paulo Roberno Ferreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

LEI MUNICIPAL Nº 1.442 /2017. DE 06 DE ABRIL DE 2017.

Altera a Lei Municipal nº 1.176/2013, que estabelece o Plano de Car-
gos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de
Vila Rica – MT e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vila Rica - MT, Sr. Abmael Borges da Silveira, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Municí-
pio, que a Câmara Municipal aprovou e, ele, sanciona a seguinte Lei:
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