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LEI MUNICIPAL Nº. 928/2016. 

 
 

 
SÚMULA: “CRIA O MONUMENTO NATURAL 

DE PEDRA PRETA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou e eu, ANTONIO 
DOMINGO RUFATTO, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei,  

 

 
 

Art. 1º  Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Monumento Natural 

de Pedra Preta,com área de 28,3 hectares localizada no interior da propriedade 
privada denominada Fazenda Santo Expedito, de propriedade do Sr. Fernando 

Antônio Vieira, nos termos do artigo 16 da Lei Municipal 777/2014, que institui o 
Sistema Municipal de Unidades de Conservação.  
 
  Paragrafo único – O nome da Unidade de Conservação será mantido 
como “Monumento Natural de Pedra Preta” diante de sua consagração temporal. 

 
  Art. 2º Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração: 

 

a) instituir o Plano de Gestão da Unidade de Conservação, com 
fundamento nos objetivos gerais da unidade de conservação, no prazo máximo de 2 

(dois) anos. 
 

1. Nas atividades de elaboração do respectivo Plano de Gestão, deverá ter 

a participação de forma consultiva o Conselho Municipal de Turismo, entidades do 
terceiro setor com atuação em Unidades de Conservação e população em geral. 

 
b)  estabelecer seu zoneamento, normas que devem presidir o uso da 

área e o manejo dos recursos naturais, abióticos ou não, incluindo a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.  
 

c) definir o zoneamento dos setores, com estudos prévios e objetivos, 

de modo a proporcionar meios e condições, para que os objetivos da unidade possam 
ser alcançados de forma harmônica e eficaz.  
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  Art. 3º  - Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as 

atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições 

propostas para a coexistência do Monumento Natural com o uso do solo, a área 
poderá ser desapropriada. 
 
   Art. 4º  O Monumento Natural de Paranaíta tem por objetivo preservar o 

sítio natural, raro, arqueológico, singular e de grande beleza cênica existente e ainda 

não legalmente instituido. 
 
  Art. 5º - Fica vedado o uso direto dos recursos naturais do Monumento 

Natural de Pedra Preta, bem como seu parcelamento territorial.  
   
  Art. 6º Fica o poder público municipal autorizado  

 
  Art. 7º Fica autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênios com 

a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e com entidades afins, bem como a alocar 
investimentos, aportar atividades de infraestrutura necessárias para a implementação 

do Monumento Natural. 
 
  Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 

Em, 20 de dezembro de 2016. 
 

 

 
ANTONIO DOMINGO RUFATTO  

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


