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LEI MUNICIPAL Nº 506/2022 

DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

REGULAMENTAR A EXPLORAÇÃO DE JAZIDA PARA 

EXTRAÇÃO DE CASCALHO EM ÁREA PRIVADA PELO 

MUNICÍPIO DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.  

 

ADAO SOARES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito 

Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica autorizado a extração de cascalho e licenciamento ambiental com a finalidade de 

utilização do cascalho para obras, estradas e ruas municipais, atendendo às necessidades de interesse 

público no que se refere à trafegabilidade e ao escoamento da produção do Município de Novo Santo 

Antônio-MT. 

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo fica condicionada a obtenção 

de todas as licenças, autorizações ambientais, registros de extração e toda e qualquer medida 

necessária a espécie de exploração por conta do município, nos termos da legislação vigente, ficando 

absolutamente vedada a extração/exploração sem as devidas licenças. 

Art. 2º Fica o Município de Novo Santo Antônio, autorizado a firmar Contrato de 

Arrendamento, na qualidade de contratante, podendo através do referido contrato, utilizar os imóveis 

rurais de propriedade privada, através da extração/exploração de cascalheiras, a fim de atender às 

demandas de interesse público. 

§ 1º Fica estabelecido que haverá pagamento em favor do contratado pela utilização da área 

ou pela retirada dos materiais, ficando, portanto, estabelecido que a exploração é com a finalidade 

especifica de atender ao interesse público. 

§ 2º A formalização do contrato previsto no caput deste artigo está condicionada ao estudo 

de prévio de viabilidade e de extensão de exploração da área, com a realização de laudo técnico 

comprovando o potencial de uso da área a ser explorada. 

Art. 3º A presente Lei autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento das despesas com 

taxas e serviços de extração, com a finalidade de obtenção de Licença Ambiental Simplificada, e, em 

sendo necessárias, Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação, Autorização Ambiental 

e Licença Ambiental Completa junto aos órgãos competentes, objetivando a extração/exploração de 

cascalheira a fim de atender às demandas de serviços públicos, podendo para tanto realizar a 

contratação de profissionais habilitados para solicitação das licenças e elaboração do Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, mediante justificação e apuração formal da necessidade e 
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atenção aos procedimentos licitatórios previstos em Lei. 

§ 1º O Município é responsável pelo Licenciamento Ambiental da área a ser explorada para 

extração de cascalho a fim de atender o interesse público, salvo em caso onde a cascalheira já possua 

licença junto aos órgãos competentes. 

§ 2º Em caso onde a cascalheira já possua licenciamento ambiental, poderá o Município 

explorar a área com a finalidade de atender ao interesse público, ficando, no entanto, sob sua 

responsabilidade aplicar e executar o PRAD na proporção da área que explorou. 

§ 3º Em sendo as licenças ambientais custeadas pelo Município, fica vedado o uso pelo 

cedente da área objeto da cessão para fins econômicos. 

§ 4º Acaso o proprietário exija a suspensão/paralisação da extração/retirada de cascalho 

ficará obrigado a reparar os cofres públicos pelos custos inerentes à exploração do cascalho que o 

Município suportou, sendo que eventual inércia na indenização ensejará a inscrição do valor em dívida 

ativa e sujeição às medidas judiciais. 

Art. 4º As pessoas físicas proprietárias de cascalheiras e interessadas em celebrar termo de 

cessão de uso nos termos desta Lei, deverão apresentar requerimento junto a Administração Pública 

Municipal. 

Parágrafo único. Apresentado requerimento a competente Secretaria realizará avaliação da 

área a fim de verificar se preenche os requisitos estabelecidos nessa Lei, e na legislação ambiental em 

vigor. 

Art. 5º A Secretaria competente manterá o controle de extração do cascalho, no período em 

que os maquinários estiverem na cascalheira ficando permitido o uso de máquinas da frota do 

Município e terceirizadas, para efetivar a retirada, carregamento e transporte de cascalhos, bem como 

todos os demais serviços a fim de dar cumprimento à finalidade da presente Lei. 

Art. 6º Os proprietários das áreas a serem exploradas devem estar de acordo em recuperar a 

área conforme consta no PRAD, sendo que fica sob a responsabilidade do Município a aplicação e 

execução do PRAD, bem como de recompor a área com árvores nativas e/ou conforme consta no 

projeto técnico. 

Parágrafo único. O Município não poderá executar o PRAD em área previamente degradada e 

sem as devidas licenças ambientais, devendo haver demonstrativos técnicos anteriores a exploração e 

posteriores a exploração, de modo, a demostrar a área efetivamente degradada com a exploração 

realizada. 

Art. 7º O material a ser extraído da cascalheira será utilizado em obras, estradas e ruas 

municipais, atendendo às necessidades de interesse público no que se refere à trafegabilidade e ao 

escoamento da produção do Município e não, sob qualquer hipótese, ser objeto de comercialização. 

Art. 8° - Inclusão na programação orçamentária vigente conforme seguinte estrutura na 
programação orçamentária: 
 

Órgão 09 Secretaria Municipal de OBRAS 

Unidade 001 GABINETE DO SECRETARIO 
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Função 04 ADMINISTRAÇÃO 

Sub-Função 122 Administração Geral 

Programa 0373 GESTÃO DE SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO 

Atividade 2047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE OBRAS  

Descrição 
 

ARRENDAMENTO DE ÁREA DESTINADA A JAZIDA PARA EXPLORAÇÃO 
DE CASCALHO 

Produto  Outros serviços de terceiros – Pessoa física  

Especificação do 
Produto 

 
Extração de cascalho 

Beneficiário / 
Publico Alvo 

 
trafegabilidade e ao escoamento da produção do Município 

Elemento Despesa Descrição  Fonte de Recursos 

109 – 3.3.90.36.00.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Física 

0100  
Recursos Ordinários  

 
Art. 9° - Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), na Lei Orçamentária Anual vigente, para ARRENDAMENTO DE ÁREA DESTINADA A 
JAZIDA PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO no Município de Santo Antônio. 

 
Art. 10° - Autoriza à inclusão das despesas constante na programação orçamentária que trata 

o artigo anterior, na Lei Municipal nº. 471/2021, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2022, Lei Municipal nº 472/2021, que trata do Plano Plurianual, período de 2022 a 2025. 

 
Art. 11º - É parte integrante da presente Lei a minuta do CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 

ÁREA DESTINADA A JAZIDA PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO, conforme o Anexo Único. 

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Novo Santo Antônio-MT, 07 de dezembro de 2022. 

 

ADÃO SOARES NOGUEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 

MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA 

DESTINADA A JAZIDA PARA EXPLORAÇÃO DE 

CASCALHO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

NOVO SANTO ANTÔNIO E o 

Sr_____________________. 

 

O MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 

o nº 04.199.966/0001-50, com sede na Av. 29 de Setembro, s/nº Centro – Novo Santo Antônio - MT, 

neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal ADÃO SOARES NOGUEIRA, brasileiro, 

casado, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Santo Antônio, s/n°, Centro, nesta cidade de 

Novo Santo Antônio - MT, portador do RG n° 738.751/SSP-MT e do CPF nº 604.590.181-91, 

denominada como CONTRATANTE, e de outro lado o sr.  ______________ pessoa física, 

brasileiro(a), portador do CPF nº _______________________, e RG: nº __________________/MT 

residente e domiciliado na ___________________________________, Bairro: 

___________________, CEP: __________________, Cidade de ________________/MT, chamado 

simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos da Lei nº 

__________/2022, sancionada em ________________________/2022, mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei n. __________/2002,  e Lei 

nº 8.666/93, com suas alterações resultantes da Lei n. 8.883/94, e pelas convenções estabelecidas 

neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente Contrato de Arredamento através de regular Acordo Firmado entre as partes, de 

Área de Terras, de propriedade de ________________________, constituída por uma área de 

_______ ha, com volume de material estimado em (__________________) conforme memorial 

descritivo e levantamento planialtimétrico em anexo, parte integrante desta Lei, cujo imóvel localiza-se 

na __________, km _____, sentido ao município de __________________________, entrada a 
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__________, no local denominado __________________, neste município de Novo Santo Antônio-MT, 

para fins de exploração de uma jazida para extração do material denominado Cascalho.  

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

O prazo previsto para o referido Arrendamento será de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurar a 

quantidade de cascalho a ser extraído na jazida. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

O material a ser extraído da jazida será utilizado exclusivamente em obras, estradas e projetos de 

pavimentação asfáltica nas ruas municipais, e não poderá sob qualquer hipótese, ter destinação 

diversa, tampouco comercialização, e será retirado pelo município, conforme solicitação da secretaria 

Municipal de Obras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

Pelo valor do Arrendamento, o Município pagará ao Arrendante o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil 

reais). Dividido em 5 (cinco) parcelas iguais sendo a primeira parcela paga no ato da assinatura do 

contrato as outras 4 (quatro) com intervalo de 30 dias corridos entre as mesmas, pelos 05 (cinco) anos 

de arrendamento ou enquanto perdurar a quantidade de cascalho a ser explorado contado da data de 

assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

 

As despesas decorrentes da contratação, objeto deste, correrão à conta dos recursos próprios 

previstos no Orçamento Anual do Município do Exercício de 2022, nas seguintes rubricas 

orçamentárias: 

 

Órgão 09 Secretaria Municipal de OBRAS 

Unidade 001 GABINETE DO SECRETARIO 

Função 04 ADMINISTRAÇÃO 

Sub-Função 122 Administração Geral 

Programa 0373 GESTÃO DE SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO 

Atividade 2047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE OBRAS  

Descrição 
 

ARRENDAMENTO DE ÁREA DESTINADA A JAZIDA PARA EXPLORAÇÃO 
DE CASCALHO 

Produto  Outros serviços de terceiros – Pessoa física  

Especificação do 
Produto 

 
Extração de cascalho 

Beneficiário / 
Publico Alvo 

 
trafegabilidade e ao escoamento da produção do Município 

Elemento Despesa Descrição  Fonte de Recursos 

109 – 3.3.90.36.00.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Física 

0100  
Recursos Ordinários  

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
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A fiscalização será exercida no interesse do Município de Novo Santo Antônio/MT através de seu 

fiscal _______________________ de contratos nomeado (a) por portaria, e não exclui nem reduz 

a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos. 

7.1. São atribuições do Fiscal:  

7.1.1. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas do contrato;  

7.1.2. Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as 

providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como 

informar por escrito ao supervisor do contrato sobre tais eventos;  

7.1.3. Determinar providências de retificação das irregularidades e incidentes encontrados, 

comunicando de forma imediata por meio de relatório ao superior Direto para conhecimento e 

apreciação das providências;  

7.1.4. Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não 

do contrato;  

7.1.5. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento do 

contrato, com antecedência de 90 (noventa) dias para o final da vigência, se for o caso;  

7.1.6. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligência dos órgãos de Controle Interno e 

Externo;  

7.1.7. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimento dos materiais 

contratados; 

7.1.8. Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele 

determinados;  

7.1.9. Manifestar-se junto ao supervisor do contrato, acerca da exequibilidade de ajuste contratual, 

por via de relatório que deverá ser juntado aos autos;  

7.1.10. Exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou defeitos resultantes da 

execução ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 69 da Lei Federal 

8.666/93;  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis, ou enquanto perdurar a quantidade de cascalho a ser explorado contado da data de 

assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste Termo Contrato é de 05 (cinco) anos de arrendamento ou enquanto 

perdurar a quantidade de cascalho que será explorado contado da data de assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DO FORO 
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Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT com recusa expressa de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. 

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 

(três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas 

e civilmente capazes. 

 

Novo Santo Antônio – MT, ____  dezembro de 2022. 

 

 

ADÃO SOARES NOGUEIRA  

Prefeito Municipal 

Contratante  

 

 

 

 

 

Contratada  

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 


