
LEI MUNICIPAL N ° 215 DE 08 DE MAIO DE 1995 
 

 

 

 Autoriza o poder executivo a celebrar 
consórcio rodoviário-mt microrregional com 

o governo estadual e com outros municípios 

e dá outras providências. 

  

 JOÃO GREGÓRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado De Mato 
Grosso, no uso, de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei. 

 

Art. 1º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a celebrar, em nome do Município 
de Nova Olímpia-MT, CONSÓRCIO RODOVIÁRIO MICRORREGIONAL, que será, viabilizado 

através da parceria entre Governo do Estado, o Município de Nova Olímpia-MT, outros 

Municípios e Associações de Classe. 
 
Parágrafo único . O Consórcio Rodoviário Microrregional, de que trata o "caput" deste 

artigo, constitui-se sob a forma jurídica de Associação Civil, sem fins lucrativos, devendo-se 

reger pelas normas do Código Civil Brasileiro, legislação pertinente e pelo seu estatuto. 

 

Art. 2° O Consórcio Rodoviário Microrregional será administrado por um Conselho 
Deliberativo, composto por 02 (dois) representantes do Governo do Estado, sendo 0l (um) 

representante do DVOP e outro da Empaer – 02 (dois) representantes de cada Município, 

sendo, 01 da Prefeitura e outro da Câmara de Vereadores - e 0l (um) representante da 

Associação de Classe.  
 
Parágrafo único.  Presidirá o Conselho Deliberativo o representante do DVOP que será 

o Engenheiro Residente responsável por essa microrregião.  

 

Art. 3º O Consórcio Rodoviário Microrregional possuirá equipe rodoviária básica, 

contendo os seguintes equipamentos mecânicos: 
  

(TE); I - 0l (um) Trator de Esteira 

   

(MN); II - 02 (duas) Moto niveladoras. 
   

(PC); III - 0l (uma) Pá Carregadeira. 

IV - 06 (seis) Caminhões Basculantes (CB);    

V - 01 (um) Comboio Lubrificante 

(CL) e VI - 0l (um) Carro de Apoio 
 
 Parágrafo único . O número de equipamentos poderá ser ampliado o número de 

equipes, em virtude da laborada e dos serviços a serem executados. 

 
Art. 4º O planejamento e a implementação das ações a serem desenvolvidas pelo 

Consórcio, serão efetuados, pelo Conselho Deliberativo, que elaborará o Plano, Manutenção 



de Estradas PAME, e zelará pela sua fiel execução. 

  

Art. 5º A participação dos Municípios e Associações de Classe no Consórcio será 

facultativa, facultativa.  

 
Art. 6º Cada Município decidira a forma da sua participação e contribuirá com recursos 

humanos, materiais e financeiros que dispuser. 

 

Art. 7º Será admitido o ingresso de novos sócios no Consórcio a qualquer momento e a 

critério do Conselho Deliberativo, bastando para tanto, a formalização da intenção e a 
elaboração de um termo aditivo firmado por seu Presidente. 

 

Art.8º O Consórcio terá como FORO a cidade considerada POLO, a ser definida quando 

da sua constituição. 
 

Art. 9º A área de atuação do Consórcio Rodoviário Microrregional será formada pelos 

territórios dos Municípios que o integram, constituindo umas unidades Territoriais, inexistindo 

limites intermunicipal para as finalidades, a que se propõe, em função da constituição da malha 

viária microrregional. 
 

Art. 10. O Consórcio Rodoviário Microrregional terá a duração inicial de 01 (um) ano, 

período em que sua atuação, planejamento e execução, serão monitorados e avaliados.  
 
Parágrafo único . Se os resultados aferidos forem considerados positivos e houver 

interesse das partes, a duração passará a ser por tempo indeterminado. 

   

Art.11 São objetivos do Consórcio Rodoviário Microrregional: I Descentralizar a ação 

governamental no setor de manutenção de rodovias em terra; 
II - Elaborar plano anual de restauração das rodovias Estaduais e municipais em terra, 

pertencentes à microrregião; 

III - Executar a programação anual elaborada dentro dos padrões tecnicamente aceitos e 

de acordo com os cronogramas propostos; 

IV - Melhorar as condições operacionais das rodovias estaduais e municipais em terra, 
dotando-as de infra-estrutura que possibilite a perenizarão do tráfego; 

V - Adotar nos trabalhos de restauração e conservação rodoviária, uma nova 

metodologia executiva, envolvendo, num regime de parceria, o Governo deste Estado de Mato 

Grosso, o Município de Nova Olímpia-MT, outros Municípios consorciastes e os Setores 
Produtivos organizados, buscando na integração das ações, maior produtividade e melhor 

qualidade dos serviços; 

VI - Contribuir com os setores competentes na execução de projetos de micro-bacias, 

visando à retirada das águas pluviais dos leitos estradas e o conseqüente aumento de sua vida 

útil; 
VII - Representar seus integrantes em assuntos de interesse comum, perante quaisquer 

outras entidades, especialmente perante as demais esferas constitucionais de governo. 

 

Art.12. Os serviços de restauração e conservação das malhas viárias, estadual e 
municipal das estradas em terras, serão executados pelo Consórcio Rodoviário Microrregional. 

 



Art.13. Consórcio, logo após sua constituição, reunirá seu Conselho Deliberativo para 

elaboração do Plano Anual de Manutenção de Estradas - PAME, e efetuará o 

dimensionamento dos serviços a serem executados, bem como dos equipamentos necessários 

para a realização das metas propostas. 

   
 Art. 14 O Governo do Estado, através do DVOP, nos 06 (seis) primeiros meses de 

funcionamento do Consórcio de que trata esta Lei participará da seguinte, forma:  

 I - fornecendo os equipamentos rodoviários indispensáveis da equipe rodoviária 

básica;    

II - dispondo de parte do pessoal necessário (engenheiro, operadores, motoristas, etc.), 
para a operação básica; 

III - efetuando a manutenção do sue compõe a equipe básica; 

IV - adquirindo combustíveis, lubrificantes e alimentação para o funcionamento da equipe 

rodoviária básica. 
 

Art. 15 A partir do 7º- (sétimo) mês, as despesas com a manutenção das estradas serão 

rateadas de forma igualitária entre os participantes do Consórcio. 

 

§ 1º OS Municípios, bem como as Associações de Classe consorciaram, contribuirão 
para o desenvolvimento do Consorcio, fornecendo equipamentos, pessoal, combustíveis e 

alimentação para as Equipes Complementares. 

 

 § 2º Estas Equipes são aquelas criadas com os equipamentos das Prefeituras e 
Associações de Classe, objetivando a ampliação da capacidade executiva em função das 

metas a serem alcançadas. 

 

§ 3º Cada Município consorciante no âmbito operacional, será responsável pela 

atribuição de propiciar ao Consórcio Rodoviário Microrregional, local adequado para a 
realização da manutenção e guarda dos equipamentos mecânicos, e possíveis acampamentos 

para alojamento do pessoal. 

 

§ 4º Cada Município consorciante caberá obter a liberação das jazidas indicadas pelo 

Consórcio para a execução dos serviços de terraplanagem e revestimento primário junto aos 
proprietários e/ou órgãos fiscalizadores do Meio Ambiente. 

 

§ 5º Os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à restauração e 

conservação de pontes, bueiros e outros, serão fornecidos pelo Consórcio, dividindo-se em 
partes iguais as responsabilidades executivas com seus integrantes. 

 

Art. 16 A EMPAER participara ativamente do planejamento das ações do Consórcio, 

quando da elaboração do Anual de Manutenção de Estradas - PAME, opinando na eleição dos 

trechos prioritários, considerando sempre o critério de áreas de grande concentração de 
produtores e maior produção agrícola. 

   

Art.17 O Consórcio Rodoviário microrregional desenvolverá suas ações executivas 

orientadas dos princípios da cooperação, integração e ampla participação dos seus membros.     
 

Art.18 O Estado de Mato Grosso, o Município de Nova Olímpia-MT, os demais 



Municípios e Associações de Classe integrantes do Consórcio assumirão obrigações e 

responsabilidades recíprocas, de modo a não prejudicar o interesse público e nem a probidade 

administrativa de cada participante. 

 

Art. 19. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar todas as providências 
administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras e contábeis, para o fiel cumprimento da 

presente lei. 

 

Art. 20. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, correrão por conta de 

verbas próprias consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Viação 
e Serviços Urbanos, suplementada se necessários. 

 

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, aos 08 dias do Mês de 

Maio de 1.995. 

  

 JOÃO GREGÓRIO DA SILVA 


