
MINUTA DE PROJETO DE LEI n.  

 

Regulamenta os artigos 130 e 131 da Lei 

Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 

2018, que institui o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto de 

Vizinhança (RIV) no Município de Campo 

Grande - MS. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu MARCOS 

MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado do Mato 

Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A construção, ampliação e operação de empreendimentos, atividades e 

intervenções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, culturais, 

urbanos e socioeconômicos de vizinhança, estarão sujeitas a avaliação do 

Estudo de Impacto de Vizinhança e seu respectivo Relatório de Impacto de 

Vizinhança (EIV/RIV), por parte do órgão municipal competente, previamente à 

emissão das licenças ou alvarás de construção. 

 

§ 1º. Os empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas, públicos ou 

privados, referidos no caput deste artigo, que deverão ser objeto de estudos e 

relatórios de impacto de vizinhança, durante o seu processo de licenciamento 

urbano e ambiental, são os listados nesta lei. 

 

§ 2º. Os procedimentos técnicos e administrativos específicos para a 

elaboração, análise e emissão de Guia de Diretrizes Urbanísticas – GDU para 

empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas causadoras de 

impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança 

passíveis de EIV/RIV serão definidos por meio de regulamento do Executivo 

Municipal. 

 

§ 3º. O instrumento normativo de que trata o parágrafo anterior deverá conter, 

ainda, a definição dos parâmetros, procedimentos, prazos de análise, 



competência, conteúdos e formas de gestão democrática a serem adotadas na 

sua elaboração, análise e avaliação. 

 

Art. 2º. O EIV/RIV será elaborado pelo empreendedor e tem por objetivo 

contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento e ou atividade 

quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das questões relativas: 

 

I. adensamento populacional - seus efeitos sobre o espaço urbano e a 

população moradora e usuária da área; 

II. demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e/ou 

comunitárias;  

III. uso e ocupação do solo - alterações e seus efeitos na estrutura 

urbana; 

IV. valorização imobiliária - efeitos da valorização ou desvalorização 

imobiliária no perfil socioeconômico da área e da população 

moradora e usuária; 

V. geração de tráfego e demanda por transporte público - demandas por 

melhorias e complementações nos sistemas de transporte coletivo e 

de circulação não motorizada, em especial de bicicletas e pedestres; 

VI. ventilação e iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e 

cultural - efeitos da volumetria do empreendimento e das 

intervenções urbanísticas propostas sobre a ventilação, iluminação, 

paisagem urbana, recursos naturais e patrimônios culturais do 

entorno; 

VII. geração de poluição ambiental e sonora na área – relatar, quando 

houver, a geração de poluição ambiental e sonora na área e entorno, 

bem como seus efeitos; 

VIII. águas superficiais e subterrâneas existentes na área – identificar e 

caracterizar tendo como parâmetro a Carta de Drenagem e a Carta 

Geotécnica de Campo Grande e demais legislações pertinentes; 

IX. acúmulo de impactos urbanos, ambientais, socioeconômicos e 

culturais gerados tanto pelos empreendimentos, atividades e 

intervenções urbanísticas propostas quanto aos já existentes – 



análise quantitativa e qualitativa dos efeitos gerados decorrentes da 

ocupação do espaço urbano calculados quando da implantação de 

empreendimentos e ou atividades quer seja total ou em etapas. 

  

Parágrafo único. O RIV constitui-se em documento contendo o resumo do EIV 

em linguagem acessível e transparente, ilustrado por técnicas de comunicação 

visual, constando os aspectos positivos e negativos de empreendimento, 

atividades e/ou intervenções urbanísticas, bem como todas as consequências 

urbanísticas e ambientais de sua implantação.  

 

Art. 3º. Estão sujeitos ao EIV/RIV todos os empreendimentos públicos ou 

privados que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: 

 

I – atividades geradoras de tráfego intenso ou pesado, que produzem 

ou atraem grande número de viagens, causando reflexos negativos na 

circulação viária e em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a 

acessibilidade em toda a região, além de agravar as condições de segurança 

de veículos e pedestres: 

a) comércio ou serviço, público ou privado, com área construída 

superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados); 

b) serviços de saúde, ensino, complexos esportivos e locais de reunião 

com área construída superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados);  

c) locais de culto religioso com área construída superior a 1.000m² (mil 

metros quadrados);  

d) estádio esportivo;  

e) terminal rodoviário e aeroviário 

f) terminal de carga; 

g) matadouro; 

h) aterro sanitário; 

i) presídio. 

II – área construída igual ou superior a 20.000m² (vinte mil metros 

quadrados); 

III – vagas de estacionamento oferecidas igual ou superior a 400 

(quatrocentas) unidades;  



IV – empreendimento residencial com mais de 200 (duzentas) 

unidades; 

 V – empreendimentos e ou atividades localizados na Zona de 

Expansão Urbana (ZEU); 

VI – empreendimentos e ou atividades que já foram licenciados a partir 

do EIV, onde a somatória da área construída das ampliações sequenciais 

atingirem 30% (trinta por cento);  

VII – operação urbana consorciada. 

 

§ 1º. Quando a somatória da área construída após ampliações sequenciais de 

empreendimentos e atividades que não foram objeto de EIV/RIV atingir os 

limites dos enquadramentos estabelecidos neste artigo, deverá ser 

apresentado o EIV/RIV. 

 

§ 2º. Em caso de descumprimento das informações contidas no EIV/RIV 

quanto a eventuais alterações ocorridas no decorrer do processo de 

licenciamento urbanístico, ambiental e ou econômico e que caracterize a 

alteração de categoria de uso, o empreendedor deverá formalizar novo 

processo com apresentação de EIV/RIV para obtenção da GDU. 

 

§ 3º. Para efeito de cálculo do número de vagas para enquadramento do EIV, 

de que trata o inciso III, deste artigo, não serão computadas as vagas 

oferecidas acima das exigidas pela legislação vigente. 

 

§ 4º. Para efeito de cálculo de área construída do empreendimento no 

enquadramento do EIV, conforme previsto na alínea “a” do inciso I e do inciso II 

deste artigo, deverão ser descontadas as áreas de estacionamento. 

 

Art. 4º. O Termo de Referência (TR) para Elaboração do EIV/RIV é o 

documento oficial que contém o escopo mínimo necessário para nortear a 

elaboração do referido estudo. 

 

Art. 5º. A elaboração do EIV/RIV deverá seguir o TR disponível no endereço 

eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 



(PLANURB), podendo ser adicionadas outras exigências conforme as 

especificidades da atividade ou do empreendimento. 

 

Parágrafo único. Caso o EIV/RIV não atenda integralmente às disposições 

contidas no TR serão solicitadas complementações a fim de viabilizar a 

avaliação técnica. 

 

Art. 6º. O EIV/RIV deverá ser elaborado sob a responsabilidade e às custas do 

empreendedor, por pessoas físicas ou jurídicas, que possuam atribuições para 

tal fim. 

 

Parágrafo único. O responsável pela elaboração do EIV/RIV e o 

empreendedor responsabilizam-se, conjuntamente, pela veracidade dos dados 

e informações contidos no referido estudo, sujeitando-se às sanções e 

penalidades na forma da legislação vigente. 

 

Art. 7º. Os parâmetros para o cálculo das mitigações e/ou compensações são 

aqueles contidos no EIV/RIV. 

 

Art. 8º. As audiências públicas relativas ao processo de licenciamento de 

empreendimentos e atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ou 

ambiental serão realizadas conforme disposição contida na Lei Complementar 

n. 341, de 4 de dezembro de 2018. 

 

Parágrafo único. Os procedimentos relativos às audiências públicas serão 

normatizados pela PLANURB.  

 

Art. 9º. Após a audiência pública, a PLANURB, por intermédio da Comissão de 

Diretrizes Urbanísticas – CDU, elaborará a Guia de Diretrizes Urbanísticas 

GDU contendo as medidas compensatórias e ou mitigadoras relacionadas aos 

impactos decorrentes da implantação de empreendimentos ou atividades 

geradoras de impacto na vizinhança. 

§ 1º. A GDU fornecerá diretrizes quanto ao ordenamento do uso e da ocupação 

do solo, ao sistema viário e a infraestrutura urbana e, quando couber, indicará 



as obras e equipamentos necessários para a adequação do empreendimento 

ou da atividade ao local, as quais correrão às expensas do empreendedor. 

 

§ 2º. As medidas mitigadoras e ou compensatórias definidas na GDU serão 

formalizadas por meio de Termo de Compromisso que será firmado entre o 

Executivo Municipal e o empreendedor que as executará. 

 

§3º. A expedição do habite-se e/ou alvará de funcionamento do 

empreendimento e ou atividade ficam vinculados ao cumprimento do Termo de 

Compromisso e demais exigências contidas nas diretrizes urbanísticas.  

 

§ 4º. O rito e os procedimentos relativos às GDU’s e aos Termos de 

Compromisso serão regulamentados por ato do Executivo Municipal.  

 

Art. 10. Todas as etapas e fases relativas a análise de empreendimentos e ou 

atividades passíveis de EIV/RIV serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

da PLANURB e, após audiência pública, poderão ser consultados, também, na 

biblioteca da PLANURB. 

 

Art.11. A elaboração do EIV/RIV não substitui a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e seu Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. 

 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as demais disposições em contrário. 

 

Campo Grande-MS,  

 

Marcos Marcello Trad 

Prefeito Municipal 


