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Despacho  

Autor: Dep. Gilmar Fabris

Dispõe sobre as proibições de interferências na
visualização  das  edificações  e  monumentos
tombados  pelo  patrimônio  histórico.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:     

        Art. 1º  Nenhuma das faces das edificações ou monumentos tombados pelo patrimônio histórico poderá
conter elemento ou mobiliário urbano que interfira na sua visualização num raio de trinta metros.

       Art.2º  É vedada a colocação de fiação aérea ou suspensa, elétrica ou de qualquer outra natureza, ao
redor das edificações e monumentos tombados pelo patrimônio histórico, num raio de dez metros.

       Art.3º As concessionárias de serviços públicos estaduais deverão eliminar quaisquer elementos,
inclusive o mobiliário urbano e a fiação suspensa ou aérea, que interfiram na visualização das edificações ou
monumentos tombados pelo patrimônio histórico, nos termos desta lei, no prazo de 360 dias a contar da
publicação desta lei.

       Parágrafo único O descumprimento desta lei acarretará ao infrator a multa diária de 300 (trezentas)
Unidades Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso -  UPF/MT por edificação ou monumento tombado que
tiver a sua visualização prejudicada nos termos dos arts. 1º e 2º desta lei.

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

           Com o intuito de aprimorar a redação legislativa, apresentamos a presente propositura. O teor do
projeto não foi modificado.

            Queremos nesta oportunidade elogiar o trabalho da Secretaria de Serviços Legislativos, que elaborou
as sugestões  apresentadas.
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