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Dispõe  sobre  o  mapeamento,  zoneamento  e
levantamento cadastral  de áreas de risco,  no
âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras
providências.

        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 - O Poder Público Estadual fica autorizado a elaborar o mapeamento, zoneamento e levantamento
cadastral das áreas de risco bem como das moradias situadas em áreas que se enquadrem nas seguintes
condições:

I - de risco geológico;

II - de risco tecnológico;

III - de ameaça a área de preservação permanente (APP);

IV - de ameaça a área de proteção de mananciais.

Parágrafo único - Constituirão critérios para a caracterização de determinada área como área de risco
aqueles já utilizados, em estudos prévios, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso -
FAPEMAT, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso – SECITECI, e pelas
demais instituições públicas que tenham destacada atuação com relação ao objeto desta lei.

 

Art 2º - O levantamento deverá demonstrar o grau de risco e identificar as moradias e os respectivos
moradores existentes nas áreas a que se refere o artigo 1º.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se moradia qualquer tipo de habitação ou conjunto de
habitações, independentemente:

1. do número de unidades que o integrem, ainda que seja uma única unidade;
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2. do material de que as unidades habitacionais sejam constituídas, desde que ofereçam abrigo aos seus
moradores.

 

Art 3º - A demolição ou o banimento de moradias detectadas no mapeamento, zoneamento e levantamento
cadastral de áreas de risco só serão permitidos no âmbito de planos de erradicação de áreas de risco,
contemplando programas de reassentamento habitacional e de reurbanização das áreas, excetuando-se
apenas os casos identificados como de risco iminente.

Parágrafo único - Estarão sujeitos à demolição ou banimento os assentamentos habitacionais nas seguintes
condições:

1. sujeitos à ocorrência de grave risco humano ou ambiental, cuja reversão seja inviável em termos técnicos
ou econômico-financeiros;

2. quando se tratar de ocupação de fundo de vale, cujas condições geotécnicas e topográficas não permitam
a implantação de rede de saneamento básico;

3. quando as áreas se apresentarem com assentamentos rarefeitos, de ocupação não consolidada, passíveis
de recuperação ambiental.

 

Art 4º - A elaboração do mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco referido no
“caput” do artigo 1º poderá contar com a colaboração dos Municípios envolvidos.

Parágrafo único - Os Municípios que se dispuserem a colaborar poderão inserir avaliações
socioeconômicas, condições de saúde pública, aspectos culturais, de lazer e de educação referentes aos
assentamentos habitacionais cadastrados.

 

Art 5º - O resultado do mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco será
encaminhado:

I - aos respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas, para atualização do Plano de Desenvolvimento e
Proteção Ambiental - PDPA;

II - ao Poder Executivo dos Municípios envolvidos, para subsidiar a elaboração do Plano Diretor;

III - à Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETASC, para orientar
os programas habitacionais.

 

Art 6º - Cabe à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI, por intermédio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT, acompanhar os trabalhos contemplados nos
artigos 1º e 2º.
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Art 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Parágrafo único - O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO – MT, apoiará financeiramente a
elaboração do levantamento de que trata esta lei.

 

Art 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A urbanização acelerada no Brasil veio acompanhada de um crescimento populacional desordenado,
resultando em inúmeras adversidades socioambientais, como a multiplicação de bairros carentes de
infraestrutura, residências situadas em áreas que oferecem riscos e modificações nos sistemas naturais.

O engenheiro Carlos Eduardo Morelli Tucci, em seu artigo Gerenciamento da Drenagem Urbana (2002)
reitera que “com o crescimento dessas áreas habitadas, o desenvolvimento urbano pode vir a ser
desordenado, produzindo obstruções no escoamento pluvial pela construção de aterros e pontes mal
dimensionadas, obstruções pelo carreamento de sedimentos em processos erosivos, drenagens
inadequadas, ocupação irregular, lançamentos ilegais de esgotos nos córregos de drenagem, entre outros
fatores que contribuem para a ocorrência de transtornos como inundações, risco de deslizamentos,
habitações insalubres, poluição atmosférica, ineficiência no abastecimento de água potável, entre outros
transtornos”. 1

A FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) diz que é preciso que haja uma alteração no modelo de
desenvolvimento atual para que possa ser harmonizado a melhoria da qualidade de vida da população e a
preservação ambiental, ou seja, um desenvolvimento sustentável que atenda às necessidades do presente
sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 2

No contexto do nosso estado, o que vemos todos os anos são chuvas intensas, causando alagamentos e
deslizamentos de terras em vários municípios, trazendo inúmeros transtornos e muitas famílias desabrigadas.
Além disso, os deslizamentos constituem riscos iminentes da natureza, que provocam consequências graves
como o bloqueio de vias de circulação e de rodovias, o soterramento de casas e, consequentemente, a
ocorrência de vítimas fatais. Também provocam diversos danos ambientais, alterando a paisagem urbana,
tornando-a mais vulnerável a novas ocorrências.

Com base nesse entendimento, apresentamos este Projeto de Lei com vistas ao monitoramento pelos
órgãos públicos responsáveis, bem como a utilização dos procedimentos já sedimentados para a
consecução do mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco no Estado de Mato
Grosso.

Nesse sentido, o artigo 182 da Constituição Federal trata da política de desenvolvimento urbano que tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. Assim, o desenvolvimento urbano deve ser planejado e todas as questões que, de alguma
maneira, estejam relacionadas à vida na cidade devem ser consideradas com base nos vetores da função
social da cidade e do bem-estar dos seus habitantes.

Logo, compete também aos Estados uma atuação responsiva e permanente, no desenho da política de
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proteção e defesa, na constante fiscalização das áreas sujeitas a riscos de desastres, no monitoramento de
eventos adversos da natureza e na orientação da população.

Há um projeto de conteúdo semelhante tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, de autoria do
Deputado Luiz Fernando T. Ferreira (PT).

Diante do exposto, visando apresentar uma proposta de desenvolvimento sócio ambiental e habitacional
sustentável através de intervenções, monitoramento e gestão das áreas de riscos, submeto a presente
proposta à análise e aprovação desta Casa Legislativa.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2022

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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