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ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS AMM-MT
IMPRENSA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação da Dupla “Nico e Lau”, para execução do
convênio n° 009/2011/SEC firmado entre a AMM e o Governo do
Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de
Cultura objetivando a realização do projeto “Cultura Mato-grossense”.
Fundamento Legal: Artigo 25 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
Empresa: Nico e Lau Produções Artisticas Ltda - ME
Ratifico a Inexigibilidade de Licitação de acordo com Art. 26 da Lei
Federal 8.666/93, e em consonância com o parecer exarado pela
Coordenação Jurídica desta Associação.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2011.
MERALDO FIGUEIREDO SÁ
Presidente da AMM

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS (AMM)
Diretoria da AMM
biênio 2011/2012
Presidente de honra: José Aparecido dos Santos
Presidente: Meraldo Figueiredo de Sá – Acorizal
1º vice-presidente: Filemon Gomes Costa Limoeiro – São Félix do Araguaia
2º vice-presidente: Beatriz de Fátima Sueck – Nova Monte Verde
3º vice-presidente: Valdecir Luiz Colle – Juscimeira
4º vice-presidente: Dirceu Martins Comiran – Campos de Júlio
5º vice-presidente: Silvio Souto Felisbino – Santo Afonso
Secretário-Geral: Juviano Lincoln – Diamantino
1º secretário: Carlos Roberto Torremocha – Aripuanã
2º secretário: Nelci Capitani – Colniza
Tesoureiro Geral: Milton Geller - Tapurah
1º Tesoureiro: Nilton Borges Borgato – Glória D’Oeste
2º Tesoureiro: Osvaldo Katsuo Minakami – Salto do Céu
Conselho Fiscal
Zenildo Pacheco Sampaio – Nossa Senhora do Livramento
Aparecido Marques Moreira – Ribeirãozinho
Nivaldo Ponciano Coelho – Reserva do Cabaçal
Suplentes
Juracyr Resende Da Cunha – General Carneiro
José Carlos Junqueira de Araújo – Rondonópolis
Maria Manea da Cruz – Lambari D’Oeste

IMPRENSA
RESULTADO DA LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação da Dupla ‘Nico e Lau’ para a execução do
Convênio nº 009/2011/SEC firmado entre a AMM e o Governo do
Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de
Cultura objetivando a realização do projeto ‘Cultura Mato-grossense’.
Empresa: Nico e Lau Produções Artisticas Ltda - ME
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2011.
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:8F7B2BE9
IMPRENSA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federação n° 8.666/93 e as
suas alterações, HOMOLOGO o Processo de Licitação nº 036/2011
na Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 04/2011, acolhendo
a manifestação da Comissão Permanente de Licitação, e por
consequência ADJUDICO o certame cujo objeto é a Contratação da
Dupla “Nico e Lau”, para execução do convênio n° 009/2011/SEC
firmado entre a AMM e o Governo do Estado de Mato Grosso por
intermédio da Secretaria de Estado de Cultura objetivando a
realização do projeto “Cultura Mato-grossense”, sendo declarada
como vencedora a empresa NICO E LAU PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA - ME, para atender as necessidades desta
Associação.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2011
MERALDO FIGUEIREDO SÁ
Presidente da AMM
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:F95E08C0
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE CONTRATO Nº. 041/2011
DATA: 17/06/2011
OBJETO: Contratação de fretamento de 150 (cento e cinquenta)
horas/voo de aeronave bimotor, com capacidade de até 05 (cinco)
passageiros e 01 (um) tripulante, homologadas para voos IFR, com
piloto experiente em voos na região de Mato Grosso, com velocidade
média de 280 Km/h. autonomia mínima de voo de 04 (quatro) horas,
fabricação não inferior ao ano de 1977, para atender as necessidades
desta Instituição.

Gerente de Comunicação
Malu Sousa

CONTRATANTE: Associação Matogrossense dos Municípios AMM.
CONTRATADA: Aliança Táxi Aéreo Ltda.
VIGÊNCIA: Até 31/12/2011

Editoração Eletrônica e Atendimento
Noides Cenio da Silva
Silvio Luiz Gomes da Silva

MERALDO FIGUEIREDO SÁ
Presidente da AMM

Gerência de Comunicação

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:86E1F5F1

Entre em Contato:
jornaloficial@amm.org.br
(65) - 2123-1270
(65) 2123-1228
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Água Boa, Estado de Mato Grosso, torna público que fará realizar-se
na sala de Licitações; a seguinte Licitação regida pela Lei nº. 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e atualizada pela Lei nº. 8.883/94 e suas
alterações posteriores.
MODALIDADE: Concorrência nº. 003/2011.
TIPO: Menor Preço.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
execução de piso intertravado, plaqueta contenção (guias/meio fio) e
calçadas em concreto.
REALIZAÇÃO: 21/07/2011.
HORAS: 14h00min.
Os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da
Prefeitura Municipal, situada à Avenida Planalto, nº. 410, Centro,
Água Boa – MT, mediante o prévio recolhimento da importância de
R$ 50,00 (Cinquenta Reais) na tesouraria municipal, que se refere ao
custo efetivo da reprodução gráfica do Edital e despesas de
publicação, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h30min, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes; mediante a apresentação de requerimento e apresentação
do contrato social da empresa, RG e CPF dos proprietários da empresa
requerente.
Água Boa - MT, 16 de Junho de 2011.

Água Boa 17 de Junho de 2011.
MAURO ROSA DA SILVA
Presidente
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:351F2026
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
RETIFICAÇÃO
RELAÇÃO DE CONTRATOS ABRIL/2011
A Comissão Permanente de Licitação informa que na publicação
efetuada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do dia
10/05/2011 página 03,
Na publicação do Contrato 109/2011 onde se lê
Valor: R$ 170.864,00 (cento e setenta mil oitocentos e sessenta e
quatro reais).
deve se ler:
Valor: R$ 170.904,00 (cento e setenta mil novecentos e quatro reais).
Alto Araguaia, 16 de Junho de 2011
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:DA5F4D8E
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

CARINA MIGNOSO
Presidente da Comissão de Licitação.
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:578A1554

PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 014/2011 DE 16 DE JUNHO DE 2011
DECRETA MORATÓRIA
PROVIDÊNCIAS.”

PREFEITURA MUNICIPAL
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição de 200 toneladas de Emulsão asfaltica RL-1C
para a Secretaria de Infra-Estrutura
O Prefeito municipal de Água Boa, Senhor Maurício Cardoso Tonhá,
no uso das atribuições legais, resolve ANULAR a licitação realizada
no dia 25/05/2011, na modalidade Pregão Presencial nº 042/2011, por
razões de interesse público, motivado pela falta de atendimento do
que reza o art. 4º, inciso V da Lei 10.520/02, conforme determina o
edital.
Água Boa, 16 de Junho de 2011.
MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:9D9A565A
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2011.
Ref. Processo nº 002/2010 – PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2011.
Objeto: Aquisição de equipamento de informática, novos e de
primeiro uso para atender as necessidades de implantação do sistema
de informatização do processo legislativo da Câmara Municipal de
Água Boa - MT. À vista do contido no Processo em referência, como
também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E
HOMOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência
a favor da licitante: FABIO MENESES E SILVA ME, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 05.688.933/0001-37, inscrição Estadual nº
200.809.151-08, situada a Rua 24 de Outubro nº 451 Centro, Cuiabá MT, pelo valor global de 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

E

DÁ

OUTRAS

WANDERLEI PERIN, Prefeito Municipal de Alto Boa Vista,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que a “administração pública direita e indireta de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência...” conforme prescreve o caput do
art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que existem indícios de irregularidades nas
contas municipais, inclusive no tocante a celebração de contratos de
prestação de serviços, e contratação de funcionários;
CONSIDERANDO que o pagamento de referidas dívidas pode
comprometer a gestão municipal por todo o atual mandato;
CONSIDERANDO que o empenho e pagamento feitos de forma
irregular, configuram atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade urgente de auditoria em todos os
setores do município, principalmente nas secretarias e departamentos
ligados a contratação, licitação, empenho e pagamento;

DECRETA:
ART. 1º - Suspensão de pagamento de todas as dívidas empenhadas a
partir de 06 de abril de 2011 pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias
a contar da data de publicação deste decreto.

ART. 2º - A presente moratória abrange os empenhos realizados tanto
pela administração direta, quanto indireta desta municipalidade.
ART. 3º - Os casos excepcionais que demandam urgência no
pagamento, sob pena de comprometimento de serviços essenciais da
Administração Pública Municipal, deverão ser submetidos,
previamente, à análise de legalidade e regularidade contábil, de modo
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que o pagamento deverá ser precedido de parecer que aponte a
regularidade do procedimento.
ART. 4º - À medida que os empenhos, bem como os procedimentos
licitatórios que lhes originaram forem auditados, desde que
comprovada a sua regularidade/legalidade e/ou efetivada a sua
regularização, os pagamentos poderão voltar a ocorrer.
ART. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Alto Boa Vista – MT, 16 de junho de 2011.
WANDERLEI IDERLAN PERIN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:11504860
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 006/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no uso
de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação
pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação enquadrada
no Inciso I do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado pela Douta
Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o Contrato de
Prestação de Serviço, da Empresa Edmar Francisco Arruda de
Souza ME no valor previsto de R$ 5.003,27 (Cinco mil e três Reais e
vinte e sete centavos), contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Obras e de Engenharia para Reparos e instalações na
Escola Municipal Bela Vista, no município de Alto Paraguai MT,
correndo
tal
despesa
à
dotação:
(258)
05.002.12.361.0015.20346.3390.39.00000,
dotação
específica
constante na Lei Orçamentária do Município de alto Paraguai, Estado
de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 05 de Abril de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:CF7F4609
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 010/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa CARLOS
FERNANDO PEREIRA ME no valor previsto de R$ 7.630,00 (Sete
mil e seiscentos e trinta Reais), Contratação de empresa, para
Prestação de Serviços de Especializados em Aulas de Judô, para
atender a Secretaria de Educação do município de Alto Paraguai MT, correndo tal despesa à dotação: (363) 05 004 27 812 0025 2 051
339039 000000, dotação específica constante na Lei Orçamentária do
Município de alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício
Financeiro de 2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.

Alto Paraguai - MT, 08 de Junho de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:DFC8108A
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 002/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA DE AMIGOS DE BAIRROS DE ALTO
PARAGUAI - MT no valor previsto de R$ 4.000,00 (quatro mil
Reais), Contratação da radio ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA
DE AMIGOS DE BAIRROS DE ALTO PARAGUAI - MT para
atender a demanda de divulgações e publicações oficiais da
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai – MT, correndo tal despesa
à dotação: (325) 05 004 13 392 0022 2 046 3390 39 000000, dotação
específica constante na Lei Orçamentária do Município de alto
Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de
2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 10 de Março de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:75C2694C
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 004/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa WELLINGTON
RAIMUNDO DOS SANTOS ME no valor previsto de R$ 7.800,00
(Sete mil e oitocentos Reais), Contratação de empresa para
prestação de serviços especializado técnicos profissionais para a
realização de processo seletivo para os cargos de Agente de
Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde, correndo tal
despesa à dotação: (145) 03 007 04 123 0008 2 019 3390 39
00000000, dotação específica constante na Lei Orçamentária do
Município de alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício
Financeiro de 2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 14 de Março de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:15E220F0
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 008/2011
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O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no uso
de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação
pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação enquadrada
no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado pela Douta
Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o Contrato de
Prestação de Serviço, da Empresa CENTROESTE AMBIENTAL
COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA ME no
valor previsto de R$ 4.666,00 (Quatro mil seiscentos e sessenta e seis
Reais), Contratação de empresa, para prestação de serviços
especializados de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSSS), produzidos pela
CONTRATANTE, dos grupos “A, B e E” definidos na Resolução
CONAMA nº. 358/2005 e RDC 306/2004 da ANVISA, e demais
legislações concernentes, correndo tal despesa à dotação: (434) 06 004
10 302 0034 2 063 3390 39, dotação específica constante na Lei
Orçamentária do Município de alto Paraguai, Estado de Mato Grosso,
para o Exercício Financeiro de 2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 20 de Abril de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:2321DAED
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 012/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso I do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa JM ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA no valor previsto de R$ 4.073,57 (Quatro
mil e setenta e três Reais e cinqüenta e sete centavos), contratação de
empresa Contratação de Empresa para realizar Reparos e
instalações no Centro de Reabilitação Dr. Marzavão de Siqueira,
no município de Alto Paraguai - MT, correndo tal despesa à
dotação: (446) 06 005 10 302 0034 2064 339039 000000, dotação
específica constante na Lei Orçamentária do Município de alto
Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de
2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.

Maquinas doadas pelo Governo do Estado à Prefeitura municipal
de Alto Paraguai, que estão na Garantia, correndo tal despesa às
dotações: (185) 04 002 15 451 0010 2027 339030 00000 e (213) 04
002 26 782 0012 2028 339039 00000, dotações específicas constante
na Lei Orçamentária do Município de alto Paraguai, Estado de Mato
Grosso, para o Exercício Financeiro de 2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 10 de Março de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:F00A6F34
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 005/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no uso
de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação
pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação enquadrada
no Inciso I do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado pela Douta
Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o Contrato de
Prestação
de
Serviço,
da
Empresa
CONSTRUCIL
CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA no valor previsto de R$ 14.042,26
(Quatorze mil e quarenta e dois Reais e vinte e seis centavos),
Contratação de empresa especializada para executar obras e
serviços de reforma no prédio da Unidade de Saude da Família –
PSF II HELIO CORREA DA COSTA, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste município,
conforme especificações constantes no anexo, correndo tal despesa
à dotação: (385) 06 002 10 301 0026 2 054 339039 000000, dotação
específica constante na Lei Orçamentária do Município de alto
Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de
2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 21 de Março de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:A4D1D125
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 007/2011

Alto Paraguai - MT, 10 de Junho de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:4C415CF3
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 003/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no uso
de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação
pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação enquadrada
no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado pela Douta
Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda a Aquisição e a
Prestação de Serviço, da TECNOESTE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA no valor previsto de R$ 7.357,23 (Sete
mil trezentos e cinqüenta e sete Reais e vinte e três centavos),
Aquisição de peças e Mao de Obra Especializada para atender as

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso I do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa Edmar Francisco
Arruda de Souza ME no valor previsto de R$ 7.488,30 (Sete mil
quatrocentos e oitenta e oito Reais e trinta centavos), contratação de
empresa para Prestação de Serviços de Obras e de Engenharia
Reparos e instalações no Mini Ginásio Municipal Erivan de
Santana, no município de Alto Paraguai - MT, correndo tal despesa
à dotação: (363) 05.004.27.812.0025.2.051.3390.39.000000, dotação
específica constante na Lei Orçamentária do Município de alto
Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de
2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 05 de Abril de 2011.
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ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:764E8A21
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 013/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA no
valor previsto de R$ 2.000,00 (Dois mil Reais), Contratação de
empresa, para Prestação de Serviços de Lavagem de peças de
roupa das unidades de saúde do município de Alto Paraguai MT, correndo tal despesa à dotação: (421) 06 002 10 301 0033 2061
339039 000000, dotação específica constante na Lei Orçamentária do
Município de alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício
Financeiro de 2011.

alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa SQ3 CONSULTORIA
E CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO DE
EMPRESAS LTDA ME no valor previsto de R$ 5.000,00 (Cinco
mil Reais), Contratação de empresa, para Prestação de Serviços
de Especializados de elaboração de projetos de arquitetura e
engenharia, para elaboração do projeto relativo a Praça dos
Garimpeiros, no município de Alto Paraguai - MT, correndo tal
despesa à dotação: (187) 04 002 15 451 0010 2027 339039 000000,
dotação específica constante na Lei Orçamentária do Município de
alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de
2011.
Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 08 de Junho de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:B884E100
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011

Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.
Alto Paraguai - MT, 15 de Junho de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:B5F8563A
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 009/2011
O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso I do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores e, ainda com base no Parecer Jurídico exarado
pela Douta Assessoria Jurídica do Município, para que se proceda o
Contrato de Prestação de Serviço, da Empresa Vilmair Cirineu
Garcia ME no valor previsto de R$ 14.526,30 (Quatorze mil
quinhentos e vinte e seis Reais e trinta centavos), contratação de
empresa para Prestação de Serviços de Obras e de Engenharia para
Reparos e instalações na Rodoviária, no município de Alto
Paraguai - MT, correndo tal despesa à dotação: (187) 04 002 15 451
0010 2027 339039 000000, dotação específica constante na Lei
Orçamentária do Município de alto Paraguai, Estado de Mato Grosso,
para o Exercício Financeiro de 2011.

A Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, através do Pregoeiro Oficial,
torna público, para conhecimento de interessados que realizará no dia
28/06/2011 às 09:00 horas, Licitação na modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL, tipo “Menor Preço por Item”, cujo objetivo é:
Aquisição de 600 Toneladas de Pedra Brita n° 0 e 400 Toneladas
de Brita n° 01, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Infra Estrutura do município de Alto Paraguai MT. O Edital completo está a disposição na sede da Prefeitura
Municipal de Alto Paraguai, Rua Tiradentes, 40, Centro, setor de
licitação/pregão das 07h00min as 13h00min, ou deve ser solicitado
por e-mail: prefaltoparaguai@ibest.com.br, ou pelo telefone (65)
3396-1468.
Alto Paraguai - MT, 15 de Junho de 2011.
LAURO JOSNEY CORRÊA
Pregoeiro
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:92C573DC
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 146/2011
PORTARIA Nº. 146/2011

Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.

SÚMULA:“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Alto Paraguai - MT, 28 de Abril de 2011.
ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:616F4EFA

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE, Prefeito Municipal de Apiacás,
Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...
RESOLVE:

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 011/2011

Art 1º - Exonerar a pedido, a funcionária ZAINE DUPIM DIAS,
ocupante do cargo de Especialista da Saúde ( Enfermeira), lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso no
uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a
legislação pertinente, RATIFICA a presente Dispensa de Licitação
enquadrada no Inciso I do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação ou afixação nos lugares de costume, revogadas as
disposições em contrário.
Apiacás-MT; 13 de Abril de 2011.
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SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
-Prefeito MunicipalPublicado por:
Marizete Andretta
Código Identificador:87274187
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 76/2011
PORTARIA Nº. 076/2011
SÚMULA:“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS”.
SEBASTIÃO SILVA TRINDADE, Prefeito Municipal de Apiacás,
Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

Desenvolvimento Econômico, Social e Turístico do Alto do Rio
Paraguai de Arenápolis-MT. Objeto: IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PLANO DE
TRABALHO, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO
DE
CONVENIO
FUNASA
Nº.
0383/2009,
INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO .
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados mediante
o prévio recolhimento da importância de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) na CIDES-ARP, que se refere ao custo efetivo da reprodução
gráfica do edital. Telefone para contato (65) 3343-2398 ou por via email: licitacaocides@hotmail.com .
Arenápolis – MT, 17 de junho de 2.011.
JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA
presidente do cides - arp
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:4B0EBF0A

RESOLVE:
Art 1º - Exonerar a pedido, a funcionária CAMILA REGINA LIMA
GUIMARÃES, ocupante do cargo de Assistente Social, lotado na
Secretaria Municipal de Assistente Social.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação ou afixação nos lugares de costume, revogadas as
disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011

Apiacás-MT; 01 de Março de 2011.
SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
-Prefeito MunicipalPublicado por:
Marizete Andretta
Código Identificador:5337217C
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS 003/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Araguaiana - MT torna – se publica que no Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO n° 003/2011 do tipo Menor Preço, cujo
objetivo
foi:
“AQUISIÇÃO
DE
TRATOR
COM
IMPLEMENTO.” sagrou-se vencedor o participante: AGROMAVE
MÁQUINAS AGRÍCLOAS LTDA – ME CNPJ nº 10.876.277/000136.

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT, torna público para
conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial de que trata o
Edital nº. 033/2011, levado a efeito às 09 (nove) horas do dia
13/06/2011, sagraram-se vencedoras as empresas V.A. MISSIO ME e
HEIZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
Aripuanã-MT, 17 de junho de 2011.
ELSA HENKE
Pregoeira
Publicado por:
Elsa Henke
Código Identificador:35B1C085
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2011
A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT, torna público para
conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial de que trata o
Edital nº. 034/2011, levado a efeito às 09 (nove) horas do dia
15/06/2011, sagraram-se vencedoras as empresas J. WERBERICH
LTDA ME e STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA.
Aripuanã-MT, 17 de junho de 2011.

Araguaiana, 17/06/2011.
ELSA HENKE
Pregoeira

MANOEL MESSIAS SOUZA AQUINO
Presidente

Publicado por:
Elsa Henke
Código Identificador:2827F8A1

Publicado por:
Marcia Cristina Fernandes Correa
Código Identificador:B9E8BB7F
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2011 – Regime de
Execução: MENOR PREÇO GLOBAL – Interessada: CONSORCIO
INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO
PARAGUAI DE ARENAPOLIS – MT. A Comissão Permanente de
Licitação do Consorcio de Arenápolis-MT, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N° 001/2011, cuja abertura ocorrerá às 09:00 horas no
dia 04 de julho de 2011, na sede do Consórcio Intermunicipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
PREFEITURA MUNICIPAL
PROCESSO: PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 014/2011.
Objeto: E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS PARA
MANUTENÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO
BUGRES,
Considerando o que consta no parecer Jurídico sob nº146/2011, da
Assessoria Jurídica deste município de Barra do Bugres-MT e o
Relatório da Comissão de Pregão Municipal do Pregão (Presencial)
nº 010/2011 restou-se infrutífera, a Comissão de Pregão e o Assessor
Jurídico decidiram declarar o presente pregão fracassado.
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DECIDO acatar a decisão da Comissão de Pregão e do Assessor
Jurídico em julgar FRACASSADO o Pregão nº 14-2011.

do Adolescente e Movimentos Populares, para elegerem seus
representantes no Conselho, assim como representantes dos setores
empresariais e de trabalhadores para o biênio 2011 à 2013.

Barra do Bugres-MT, 15 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Cáceres, 02 de Junho de 2011.

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:A152C227
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 51 DE 02 DE JUNHO DE 2011
Resolução n. 51, de 02 de Junho de 2011.
Dispõe sobre a composição da Comissão Organizadora
da Eleição dos conselheiros não-governamentais para
compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente no Município de Cáceres e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – CMDCA DE CÁCERES – MT, em
reunião extraordinária, realizada no dia 02 de junho de 2011, com
registro em ata n° 51, usando das atribuições que lhes conferem a Lei
Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA – Estatuto da Criança
e do Adolescente, combinado com a Lei Municipal n.º 67, de 17 de
outubro de 2006, resolução CONANDA n° 116/2006.
RESOLVE:
Art. 1º - Constituir Comissão Eleitoral para escolha dos conselheiros
não-governamentais para compor o Conselho Municipal do Direito da
Criança e do Adolescente no Município de Cáceres, para o biênio
2011 a 2013.
Art. 2º - A Comissão será composta pelos conselheiros Veronique
Alves Ribeiro, presidente – Roney Cury e Neide Xavier Van
Zwinten, membros natos.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cáceres, 02 de Junho de 2011.
SHIRLEY CARVALHEIRA DA COSTA MARQUES
Presidente do CMDCA
Publicado por:
Eliete Domingas da Silva
Código Identificador:FF19765B

VERONIQUE ALVES RIBEIRO
Presidente da Comissão Organizadora da Eleição dos conselheiros
não-governamentais
Publicado por:
Eliete Domingas da Silva
Código Identificador:36426CF8
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA DE FINANÇAS
EDITAL
Encontra-se à disposição dos interessados, no mural do Poder
Executivo, o Balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Cáceres,
referente ao mês
de MAIO/2011.
Este documento permanecerá exposto pelo prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data desta publicação.
MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
Publicado por:
Eliete Domingas da Silva
Código Identificador:FEC3E467
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 436/2011, DE 16 JUNHO DE 2011.
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
DE
CAMPO
VERDE-MT,
CONFORME LEI MUNICIPAL 1501/2009.
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM, Prefeito Municipal de
Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 52 DE 02 DE JUNHO DE 2011
Resolução n. 52, de 02 de Junho de 2011.
Dispõe sobre o Edital de Convocação para eleição de
representantes no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente no Município de Cáceres e dá
outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – CMDCA DE CÁCERES – MT, em
reunião extraordinária, realizada no dia 02 de junho de 2011, com
registro em ata n° 51, usando das atribuições que lhes conferem a Lei
Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA – Estatuto da Criança
e do Adolescente, combinado com a Lei Municipal n.º 67, de 17 de
outubro de 2006,
RESOLVE:
Art. 1º - Publicar o Edital de Convocação das entidades pertencentes
aos Segmentes de Atendimento, de Defesa dos Direitos da Criança e

ARTIGO 1º - Substituir membros do CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
CAMPO VERDE, com mandato de dois anos.
REPRESENTANTES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE
AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Titular: Moisés da Silva Borges
CPF nº. : 641.782.931-68
RG nº. : 1513292 SSP/DF
Endereço: Rua Tuiuiu, Quadra 25, Lote 13, nº. 782, bairro São
Miguel
Fone: 66 9207-9710
Suplente: Everaldo Gonçalves de Oliveira
CPF nº. : 550.706.041-04
RG nº. : 959780 SSP/MT
Endereço: Travessa Paiaguás, nº. 49 bairro Jupiara
Fone: 66 8411-7503, e-mail: everaldogoncalves2@hotmail.com
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ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, em 16 Junho de
2011.
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
prefeito municipal

conhecimento dos interessados, que FICA PRORROGADO para o dia
22/06/2011, às 8:00 horas no endereço, Av. tarumã nº.116, ColnizaMT, a reunião para abertura da TP N° 04/2011, tendo como objeto de
licitação, o seguinte: pavimentação Asfáltica/Ministério da
Cidades/Sinfra, conforme edital e projetos em anexo. Motivo: Falha
no sistema Operacional de Licitação da Prefeitura Municipal.
Colniza-MT, 17 de junho de 2011.

Registre-se, Publique-se

RODRIGO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MÁRCIO MENEZES ROZA
sec. de administração
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:28113B28
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público o REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
TIPO BAÚ, na Modalidade Pregão nº 055/2011, dia 29 de junho de
2011 às 09 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde.
Retirada de Edital site: www.campoverde.mt.gov.br
Em
conformidade com a legislação vigente.
Campo Verde, 15 de junho de 2011

Publicado por:
Vánia Orben
Código Identificador:90495A98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
Oficio 08/2011 Colniza/MT em, 16 de junho de 2011.
Resposta ao pedido de impugnação de edital
A Prefeitura Municipal de Colniza através do seu Pregoeiro Oficial
Sr. Antonio Apolinário, vem informar a empresa ZUMACH
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA interessada em participar
do Processo licitatório nº 040/2011 – Aquisição de VARREDORA E
COLETORA que esta especificação colocada no edital e de uma
varredora de pequeno porte, porém vale ressaltar que o sistema de
centrifugação no qual a empresa apresenta também atende a nossa
necessidade. Considerando improcedente o pedido de impugnação,
fica mantidas as condições do edital.
Atenciosamente,

HÉLIDA B. M. PACHECO HÜBNER
Pregoeira
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:E8843864
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ANTONIO APOLINÁRIO
Pregoeiro
Publicado por:
Vánia Orben
Código Identificador:AA40FB97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°
05/2011

OBJETO: REFORMA GERAL EM PONTES DE MADEIRA
FAVORECIDO: TAYNÁ – CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J. N.º 09.007.110/0001-50
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2011
RECURSOS: Tesouro Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei n.º 8.666/93.
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 002/2011, com fulcro na
Justificativa e Parecer Técnico e Jurídico anexado ao processo, nos
termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLNIZA, no exercício das atribuições que lhe
confere a decreto nº 115/GP/11 de 30/05/2011 torna público, para
conhecimento dos interessados, que FICA PRORROGADO para o dia
22/06/2011, às 13:30 horas no endereço, Av. tarumã nº.116, ColnizaMT, a reunião para abertura da TP N° 05/2011, tendo como objeto de
licitação, o seguinte: Construção do Centro de Beneficiamento,
conforme edital e projetos em anexo. Motivo: Falha no sistema
Operacional de Licitação da Prefeitura Municipal.

Canarana-MT, em 16 de Junho de 2011.

Colniza-MT, 17 de junho de 2011.

WALTER LOPES FARIA
Prefeito Municipal

RODRIGO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Sandra Aparecida Ebeling
Código Identificador:D9C79C23

Publicado por:
Vánia Orben
Código Identificador:2A703C8E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°
04/2011

A PREFEITURA DE CONFRESA, Estado de Mato Grosso, através
de seu Pregoeiro, comunica que será aberta licitação na modalidade
Pregão Presencial, menor preço por item 016/2011 no dia 01/07/2011
às 10:00 para a aquisição de Relógio Ponto Digital, conforme Lei
10.520/2002 e Lei 8.666/93. O Edital está a disposição no setor de
licitações no horário das 08:00 as 13:00.

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLNIZA, no exercício das atribuições que lhe
confere a decreto nº 115/GP/11 de 30/05/2011 torna público, para
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Confresa, 17 de Junho de 2011.
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
Pregoeiro.
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:51E1D3D9
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº.
01/2009
Versão: 01
Aprovação em: 15/10/2009
Ato de aprovação: Portaria CIM 02/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e
Departamento de Patrimônio
II – CONTEÚDO
1 - FINALIDADE:
Esta instrução normativa visa disciplinar o controle patrimonial dos
bens moveis e imóveis do município de Confresa – MT.
2- ABRANGÊNCIA
Todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de
Confresa – MT
BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
c) Lei Municipal Complementar nº 040/2007 de 24 de setembro de
2007.
d) Lei Orgânica Municipal.
c) Decreto Municipal nº 007/2009 de 12 de janeiro de 2009.
3 – CONCEITOS
O Patrimônio público municipal de Confresa é, assim, formado por
bens de toda natureza e espécie que tenham interesse para a
administração, servindo de instrumentos para que a mesma alcance
seus fins.
Art. 1 º - Os bens patrimoniais serão administrados e controlados em
conformidade com a legislação pertinente à matéria e o que dispõe
esta instrução.
Art. 2º – Fica a Secretaria Municipal de Administração através do
Departamento de Patrimônio incumbida da coordenação da gestão
patrimonial.
III – DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º - São atribuições do Departamento de Patrimônio:
I – Manter o controle gerencial individual por setor e por unidade, do
patrimônio mobiliário da Prefeitura Municipal de Confresa – MT;
II - Manter atualizado os registros dos bens patrimoniais da Prefeitura
Municipal de Confresa – MT imediato, conforme documentação
recebida, qualquer movimentação dos bens móveis;
III - Orientar os demais órgãos da Prefeitura Municipal de Confresa –
MT, quanto ao correto manejo dos bens patrimoniais, bem como, o
devido registro das respectivas movimentações;
IV - Proceder imediatamente a qualquer alteração cadastral decorrente
de movimentações realizadas pelos responsáveis dos setores ou
verificadas pela Comissão de Inventário;
V – Confeccionar os documentos pertinentes aos bens móveis
adquiridos pela Prefeitura Municipal de Confresa – MT, tais como,
Termos de Responsabilidade, Transferência, Doação e outros que se
fizerem necessários, encaminhando cópia do mesmo ao Setor de
Contabilidade, bem como, arquivá-los em pasta própria, sob sua
guarda.
VI - Solicitar aos setores a documentação e informações necessárias
ao desempenho de suas funções, bem como, fornecer documentos e
informações aos setores relacionados às auditorias interna e externa;
VII – Fornecer suporte técnico à Comissão de Inventário patrimonial.
VIII – Informar ao Chefe Imediato acerca de extravio e dano de bens,
e o mesmo tomará as devidas providências.
4 - Do Cadastramento Inicial dos Bens
Art. 4º. Sempre, quando da aquisição de novo bem patrimonial, o
Departamento de Patrimônio deve obedecer ao seguinte
procedimento:
I - De posse da Nota Fiscal e demais documentos comprobatórios da
aquisição, fazer o registro físico no Controle de bens patrimoniais da

Prefeitura Municipal de Confresa e repassar os documentos fiscais
para o Departamento de Contabilidade para providenciar a liquidação.
II – Encaminhar uma cópia do Termo de Responsabilidade de bens
móveis à Comissão de Inventário para atualização.
§1º - Toda e qualquer aquisição de bens móveis deverá ter sua entrada
no Departamento de Patrimônio para registro e distribuição, conforme
mapa de distribuição do órgão demandante.
§2º - Os bens móveis serão cadastrados pelo Departamento de
Patrimônio após o recebimento da nota fiscal e Termo de recebimento
definitivo, emitido pela Comissão de Recebimento;
§3º - Os documentos pertinentes ao bem adquirido, tais como, Termo
de Responsabilidade, Transferência, Doação, e outros que se fizerem
necessários, deverão ser arquivados em pasta própria, sob a guarda da
Gerência de Patrimônio.
5 - Da Movimentação de Bens
Art 6º - Toda movimentação de bens permanentes no âmbito da
Prefeitura Municipal de Confresa, deverá ser controlada pelo
Departamento de Patrimônio, e somente será efetivada mediante
Termo de Movimentação de Bem Patrimonial, devidamente
preenchido e encaminhado ao Departamento de Patrimônio, para fins
de efetivação do registro no controle de patrimônio.
§1º - É de exclusiva competência do Departamento de Patrimônio a
emissão do TERMO DE RESPONSABILIDADE, que deverá conter
informações sobre a localização, descrição e registro patrimonial do
bem permanente e as assinaturas do agente responsável e do dirigente
do órgão/unidade.
§2º - Quando da movimentação de bens móveis, o Departamento de
Patrimônio providenciará a baixa da carga do setor que transferir e
incorporar ao órgão/unidade de destino, providenciando o Termo de
Responsabilidade para a nova Unidade.
§3º - Caberá ao órgão/unidade responsável pelo bem, emitir a Ficha
de Retirada para Manutenção, quando se tratar de movimentação de
bem permanente para fins de reparo ou manutenção.
§4º - Os órgãos que tiverem bens permanentes ociosos, obsoletos,
subutilizados ou irrecuperáveis, deverão devolvê-los ao Departamento
de Patrimônio para as providências necessárias à sua avaliação e
destinação.
VI – Quando o bem for cautelado (emprestado) ao servidor para
utilização, deverá ser preenchido Termo de Empréstimo, com prazos
definidos para devolução, ficando responsável o servidor para qual o
bem fora cautelado, pela guarda, zelo e cumprimento do prazo de
devolução.
6 - Da Baixa de Bens
Art. 8º – Quando determinado bem móvel se tornar inservível, tal fato
deverá ser comunicado ao Departamento de Patrimônio via protocolo,
informando toda nomenclatura de cada bem a ser baixado, contendo o
número do tombamento, e este efetivará os procedimentos de praxe
junto à Secretária Municipal de Administração.
Art.9º - Cada unidade, setor ou órgão ficará incumbido da guarda do
bem inservível até que o Departamento de Patrimônio efetue sua
retirada e encaminhe a destinação final, não podendo desfazer-se do
mesmo.
8 - Da Guarda e conservação de bens
Art.11º - Fica o Chefe Imediato de cada Setor/Unidade da estrutura
hierárquica da Prefeitura Municipal de Confresa, responsável pela
guarda e zelo dos bens sob sua administração.
Art 12º – Independentemente da responsabilidade prevista no artigo
anterior compete a todos os servidores da Prefeitura Municipal de
Confresa, sob pena de responsabilidade funcional, a guarda e
conservação dos bens patrimoniais sob seu uso.
Art. 13º - Fica o responsável pela guarda dos bens públicos, ao deixar
a função, providenciar a transferência da carga do material existente
no Setor/Unidade ao seu sucessor, o qual informará o Departamento
de Patrimônio o qual providenciará novo termo de responsabilidade
passando para o novo responsável.
9 - Da Doação Diversas
Art.14º - Quando o bem for doado por órgão oficial, ficará o
Órgão/Unidade responsável em informar imediatamente o
Departamento de Patrimônio que os bens já se encontram na referida
Unidade.
Parágrafo único: Quando se tratar de doação de terceiros, deverá o
Órgão/Unidade preencher Termo de Doação e encaminhar a cópia do
referido Termo ao Departamento de Patrimônio para providenciar
tombamento, termo de responsabilidade e registro do bem.
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Art .15º. É vedado à Unidade o recebimento do bem sem a anterior
celebração de Termo de Doação.
10 - Da Comissão
Art.15º - A Comissão de Inventário Patrimonial será constituída
através de Portaria, e será composta por membros da Prefeitura
Municipal de Confresa, tendo como finalidade fazer o levantamento
físico e financeiro dos bens móveis e imóveis.
11 - Das Disposições Finais
Art.16º - Todos os Termos mencionados nesta Instrução constarão
dos Anexos que farão parte integrante sistema de controle patrimonial
do poder executivo municipal.
Art.17º - Esta Instrução entrará em vigor na data da sua publicação.
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração

2 – ABRANGÊNCIA
Todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de
Confresa – Mt.
3 – CONCEITOS
A administração pública tem o dever constitucional de prestar contas
dos atos e fatos administrativos que envolvem recursos públicos, neste
caso, os recursos municipais. Sendo a contabilidade pública a
responsável por manter atualizadas as alterações patrimoniais da
entidade, modernamente, a mesma acumula a função de orientação
nas tomadas de decisões dos gestores, apresentando a real situação
dos ativos e passivos do ente federativo. A contabilidade pública do
município de confresa tem a missão de orientar todos os secretários
municipais, no tocante ao desempenho de suas funções como gestores
de recursos públicos municipais.

Considerando o disposto no caput do art. 40 da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003;

III – PROCEDIMENTOS
Dos Estágios da Despesa e do Ordenador
Art. 1º. O empenho da despesa será elaborado na Contabilidade em
consonância com a contratação respectiva, e assinado pelo Contador,
antes de ser encaminhado ao Prefeito Municipal.
Parágrafo único. Para os fins desta resolução, entende-se por
contratação qualquer transação feita com terceiros, inclusive entidade
pública, com ou sem termo de contrato, precedido ou não de licitação.
Art. 2º. É expressamente proibida a realização de qualquer despesa
sem a elaboração do empenho prévio, nos termos da Lei 4.320/64 art.
60.
Art. 3º As liquidações serão efetuadas pela contabilidade e
encaminhadas à Secretaria de Finanças; após a confirmação dos
recebimentos das mercadorias, serviços ou equipamentos,
devidamente atestados pelos respectivos responsáveis.
Art. 4º. Cabe ao Prefeito Municipal, com exclusividade, face a sua
legal condição de ordenador de despesas, assinar os empenhos
referentes a todas as despesas assumidas pelo poder executivo
municipal.:

Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Lei Federal n.º
9.717, de 27 de novembro de 1998;

Da Gestão Fiscal, das Responsabilidades, dos Sistemas de
Orçamento, Contabilidade e Finanças.

Considerando que a alíquota de contribuição previdenciária prevista
nos incisos I e IV do art. 44 da Lei Municipal n.º 208 de 20 de junho
de 2005, atende o percentual apontado na reavaliação atuarial
realizada em Maio/2011.

Art. 5º. Compete ao titular da Contabilidade da Prefeitura Municipal:
I - fazer as previsões orçamentárias anuais com base no Plano
Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ;
II- exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as
transferências e as aplicações dos recursos, aferindo o
cumprimento do cronograma de execução mensal de desembolso,
visando sempre o equilíbrio orçamentário e financeiro;
III- expandir e aprimorar os sistemas de processamento
eletrônico de dados permitindo a verificação da contabilização de
todos os atos e fatos da gestão;
IV- providenciar que todos os sistemas disponibilizem de forma
clara e acessível, todos os relatórios de gestão, em cumprimento
à Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF;
V- elaborar a prestação de contas anual, a ser encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado, submetendo-a à apreciação da
Comissão de Controle Interno;
VI- verificar as normatizações do TCE quanto à documentação
da prestação de contas anual a ser enviada;
VII- dar publicidade, inclusive por meios eletrônicos e enviar ao
TCE, a cada quadrimestre, ou semestral, se optante, o relatório
de gestão fiscal que conterá informações sobre gastos de pessoal
e demonstrativo de movimentação de numerário; juntamente com a
secretaria de administração;
VIII- encaminhar ao Poder Legislativo, os relatórios de execução
orçamentária e gestão fiscal;
IX- Ao empenhar despesas relacionadas a obras públicas solicitar o
cadastro da obra no Sistema de Gerenciamento de Obras Públicas do
TCE-MT;
X- deixar a disposição do TCE os documentos de arrecadação
da receita e de execução de despesa, bem como os demais atos
de gestão com repercussão contábil, financeira, orçamentária e
patrimonial para exame do controle externo;
XI- elaborar, mensalmente, relatório de prestação de contas de
adiantamentos, aplicações financeiras e despesas com publicidade e

ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:26154E49
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO N.º 016/2011.
“Homologa a avaliação atuarial do Fundo Municipal de
Previdência Social dos Servidores de Confresa –
PREVICON, relativo ao Exercício Financeiro de 2011.”
O Prefeito do Município de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso
das atribuições legais a ele conferida pela Lei Orgânica Municipal, e

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da
reavaliação atuarial, realizado em Maio/2011, que faz parte integrante
deste decreto.
Art. 2º Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Confresa-MT, em 16 de Junho de
2011.
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:1CF2EA81
PREFEITURA MUNICIPAL
I – IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SC Nº.
01/2009
Versão: 01
Aprovação em: 15/10/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 02/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças /
departamento de Contabilidade.
II – CONTEUDO
1 – FINALIDADE:
Esta instrução normativa visa disciplinar os procedimentos contábeis
e de execução orçamentária do poder executivo municipal.
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divulgação, deixando-o à disposição do TCE na sede do poder
executivo;
XII- atentar para a limitação de empenhos quando o momento
assim o exigir;
XIII- enviar ao TCE e ao Poder Legislativo, no encerramento do
exercício, o inventário físico financeiro dos bens patrimoniais,
relação das despesas inscritas em restos a pagar, processadas e
não processadas;
XIV- assessorar e acompanhar os membros do poder executivo
durante as Audiências Públicas de demonstração e avaliação do
cumprimento das metas fiscais.
XV- prestar aos secretários municipais e o chefe do poder executivo,
assistência permanente nas áreas financeira, contábil e orçamentária,
emitindo, quando solicitado, pareceres escritos e fundamentados
sobre todas as matérias financeiras que estejam em execução;
XVI- elaborar, anualmente, o orçamento ação da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) e PPA (Plano Plurianual), emitindo
relatórios para consolidação de dados, juntamente com a secretaria
de administração e planejamento;
XVII- emitir relatórios para o Executivo para consolidação dos
dados conforme determinação do TCE – Tribunal de Contas do
Estado e da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 ou
aquela que vier substituí-la;
XVIII- elaborar mensalmente os balancetes e encaminhar à
publicação para a secretaria municipal de administração;
XXIV- fornecer dados referente ao impacto financeiro e
orçamentários para revisão geral dos servidores municipais;
XX - acompanhar a elaboração da LRF Cidadão;
XXI – acompanhar e fornecer dados para alimentação do SISTN,
SIOPS, SIOPE e outros;
Da Elaboração da Prestação de Contas do chefe do Poder
Executivo
Art. 6º. A elaboração da prestação de contas da Prefeitura Municipal
visa atender ao disposto no art. 84, inciso XXIV, da Constituição
Federal, em consonância com as instruções estabelecidas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Art.7º. A Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal, a ser
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, Poder Legislativo
Municipal e aos demais poderes, será elaborada pela Contabilidade.
Art. 8º. Os procedimentos e a padronização a serem adotados na
elaboração da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal,
serão aqueles estabelecidos pelas Instruções Normativas do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, complementadas,
se for o caso, pelas normas estabelecidas pela Unidade Central de
Controle Interno.
Art. 9º - Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua
publicação
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:C1C86B13
PREFEITURA MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 01/2008 VERSÃO: 01
Aprovação em: 01/09/2008
Ato de aprovação: Portaria nº. 01/2008
Unidade Responsável: Controladoria do Município
I - FINALIDADE
Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das
rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da
estrutura do Município, objetivando a implementação de
procedimentos de controle (“Norma das Normas”).
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da
administração Direta e Indireta, quer como executora de tarefas quer

como fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio
documental ou informatizado.
III – CONCEITOS
1. INSTRUÇÃO NORMATIVA
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados
objetivando a padronização na execução de atividades e rotinas de
trabalho.
2. MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS
DE CONTROLE
Coletânea de Instruções Normativas.
3. FLUXOGRAMA
Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada
sistema administrativo, com a identificação das unidades executoras.
4. SISTEMA
Conjuntos de ações que, coordenadas, concorrem para um
determinado fim.
5. SISTEMA ADMINISTRATIVO
Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finalísticas ou
de apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e
executadas sob a orientação técnica do respectivo órgão central, com
o objetivo de atingir algum resultado.
6. PONTO DE CONTROLE
Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das
rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em
função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva
haver algum procedimento de controle.
7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de
assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de
controle, visando restringir o cometimento de irregularidades ou
ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público.
8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos
sistemas administrativos, executados ao longo da estrutura
organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da
unidade responsável pela coordenação do controle interno.
IV – BASE LEGAL
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido
da implementação do Sistema de Controle Interno do município de
Confresa - MT, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição
Federal, 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e 8° da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Além das Leis
Complementares do Município de Confresa – MT, nº. 024/2005 e
040/2007 e decreto municipal nº. 016/2008, que dispõe sobre a
instituição da controladoria municipal.
V - ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
As Instruções Normativas fundamentam-se na necessidade da
padronização de procedimentos e do estabelecimento de
procedimentos de controle, tendo em vista as exigências legais ou
regulamentares, as orientações da administração e as constatações da
unidade responsável pela coordenação do controle interno no poder
executivo municipal, decorrentes de suas atividades de auditoria
interna. Cabe à unidade que atua como órgão central de cada sistema
administrativo, que passa a ser identificada como “Unidade
Responsável” pela Instrução Normativa, a definição e formatação das
Instruções Normativas inerentes ao sistema.
As diversas unidades da estrutura organizacional que se sujeitam à
observância das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle
estabelecidos na Instrução Normativa passam a ser denominadas
“Unidades Executoras”.
VI – RESPONSABILIDADES
1. DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA ADMINISTRATIVO
(UNIDADE RESPONSÁVEL PELA INSTRUÇÃO
NORMATIVA):
· Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a
unidade responsável pela coordenação do controle interno, para
definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e
respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução
Normativa a ser elaborada; · obter a aprovação da Instrução
Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle
interno e promover sua divulgação e implementação; · manter
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atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da
Instrução Normativa.
2. DAS UNIDADES EXECUTORAS:
· atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução
Normativa na fase de sua formatação, quanto ao fornecimento de
informações e à participação no processo de elaboração; · alertar a
unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua
otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
· manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários
da unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
· cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em
especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e
informações.
3. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:
· prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções
Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange à
identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos
procedimentos de controle;
· através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos
procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo,
propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento
dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções
Normativas;
· organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio
documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a
versão vigente de cada Instrução Normativa.
VII – FORMATO E CONTEÚDO DAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
O formato do presente documento serve como modelo-padrão para as
Instruções Normativas, que deverão conter os seguintes campos
obrigatórios:
1. NA IDENTIFICAÇÃO:
Número da Instrução Normativa
A numeração deverá ser única e seqüencial para cada sistema
administrativo, com a identificação da sigla do sistema antes do
número e aposição do ano de sua expedição.
Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S....... Nº ..../20...
Indicação da Versão
Indica o número da versão do documento, atualizado após alterações.
Considera-se nova versão somente o documento pronto, ou seja,
aquele que, após apreciado pela unidade responsável pela
coordenação do controle interno, será encaminhado à aprovação.
Aprovação
A aprovação da Instrução Normativa ou suas alterações será sempre
do Chefe da controladoria municipal, mediante portaria da mesma.
Formato da data: .../.../20...
Ato de Aprovação
Indica o tipo e número do ato que aprovou o documento original ou
suas alterações. Sempre que a Instrução Normativa motivar efeitos
externos à administração, ou nas situações em que seja conveniente
maior divulgação, a aprovação deverá ocorrer através de Decreto.
Unidade Responsável
Informa o nome da unidade responsável pela Instrução Normativa
(Departamento, Diretoria ou denominação equivalente), que atua
como órgão central do sistema administrativo a que se referem às
rotinas de trabalho objeto do documento.
2. NO CONTEÚDO:
Finalidade
Especificar de forma sucinta a finalidade da Instrução Normativa, que
pode ser identificada mediante uma avaliação sobre quais os motivos
que levaram à conclusão da necessidade de sua elaboração. Dentro do
possível, indicar onde inicia e onde termina a rotina de trabalho a ser
normatizada.
Exemplo:
Estabelecer procedimentos para aditamento (valor e prazo) de
contratos de aquisição de materiais e contratações de obras ou
serviços, desde expedido até a publicação do extrato do contrato.

Abrangência
Identificar o nome das unidades executoras. Quando os procedimentos
estabelecidos na Instrução Normativa devem ser observados, mesmo
que parcialmente, por todas as unidades da estrutura organizacional,
esta condição deve ser explicitada.
Conceitos
Tem por objetivo uniformizar o entendimento sobre os aspectos mais
relevantes inerentes ao assunto objeto da normatização. Especial
atenção deverá ser dedicada a esta seção nos casos da Instrução
Normativa abranger a todas as unidades da estrutura organizacional.
Base legal e regulamentar
Indicar os principais instrumentos legais e regulamentares que
interferem ou orientam as rotinas de trabalho e os procedimentos de
controle a que se destina a Instrução Normativa.
Responsabilidades
Esta seção destina-se à especificação das responsabilidades
específicas da unidade responsável pela Instrução Normativa (órgão
central do respectivo sistema administrativo) e das unidades
executoras, inerentes à matéria objeto da normatização. Não se
confundem com aquelas especificadas no item VI deste documento.
Procedimentos
Tratam da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de
controle.
Considerações finais
Esta seção é dedicada à inclusão de orientações ou esclarecimentos
adicionais, não especificadas anteriormente, tais como:
· medidas que poderão ser adotadas e/ou conseqüências para os casos
de inobservância ao que está estabelecido na Instrução Normativa;
· situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou
parcial ao que está estabelecido;
· unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos a respeito
da aplicação da Instrução Normativa.
VIII – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS
INTRUÇÕES NORMATIVAS
Com base na análise preliminar das rotinas e procedimentos que vêm
sendo adotados em relação ao assunto a ser normatizado, deve-se
identificar, inicialmente, as diversas unidades da estrutura
organizacional que têm alguma participação no processo e, para cada
uma, quais as atividades desenvolvidas, para fins da elaboração do
fluxograma. Também devem ser identificados e analisados os
formulários utilizados para o registro das operações e as interfaces
entre os procedimentos manuais e os sistemas computadorizados
(aplicativos). A demonstração gráfica das atividades (rotinas de
trabalho e procedimentos de controle) e dos documentos envolvidos
no processo, na forma de fluxograma, deve ocorrer de cima para baixo
e da esquerda para direita, observando-se os padrões e regras
geralmente adotados neste tipo de instrumento, que identifiquem,
entre outros detalhes, as seguintes ocorrências:
· início do processo (num mesmo fluxograma pode haver mais de um
ponto de início, dependendo do tipo de operação);
· emissão de documentos;
· ponto de decisão;
· junção de documentos;
· ação executada (análise, autorização, checagem de autorização,
confrontação, baixa, registro, etc.). Além das atividades normais,
inerentes ao processo, devem ser indicados os procedimentos de
controle aplicáveis.
As diversas unidades envolvidas no processo deverão ser segregadas
por linhas verticais, com a formação de colunas com a identificação
de cada unidade ao topo.
No caso de um segmento das rotinas de trabalho ter que ser observado
por todas as unidades da estrutura organizacional, a identificação pode
ser genérica, como por exemplo: “área requisitante”.
Se uma única folha não comportar a apresentação de todo o processo,
serão abertas tantas quantas necessárias, devidamente numeradas,
sendo que neste caso devem ser utilizados conectores, também
numerados, para que possa ser possível a identificação da
continuidade do fluxograma na folha subseqüente, e vice-versa.
Procedimento idêntico deverá ser adotado no caso da necessidade do
detalhamento de algumas rotinas específicas em folhas auxiliares.
O fluxograma, uma vez consolidado e testado, orientará a descrição
das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle na Instrução
Normativa e dela fará parte integrante como anexo.
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As rotinas de trabalho e os procedimentos de controle na Instrução
Normativa deverão ser descritos de maneira objetiva e organizada,
com o emprego de frases curtas e claras, de forma a não facultar
dúvidas ou interpretações dúbias, com uma linguagem essencialmente
didática e destituída de termos ou expressões técnicas, especificando o
“como fazer” para a operacionalização das atividades, identificando
os respectivos responsáveis e prazos.
Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários para a clara
compreensão de tudo que deverá ser observado no dia-a-dia, em
especial quanto aos procedimentos de controle cuja especificação não
consta do fluxograma. Incluem-se neste caso, por exemplo:
· especificação dos elementos obrigatórios em cada documento;
· destinação das vias dos documentos;
· detalhamento das análises, confrontações e outros procedimentos de
controle a serem executados em cada etapa do processo;
· relação de documentos obrigatórios para a validação da operação;
· aspectos legais ou regulamentares a serem observados;
· os procedimentos de segurança em tecnologia da informação
aplicáveis ao processo (controle de acesso lógico às rotinas e bases de
dados dos sistemas aplicativos, crítica nos dados de entrada, geração
de cópias back-up, etc.)
Quando aplicáveis, os procedimentos de controle poderão ser
descritos à parte, na forma de “check list”, que passarão a ser parte
integrante da Instrução Normativa como anexo.
Neste caso, a norma deverá estabelecer qual a unidade responsável
pela sua aplicação e em que fase do processo deverá ser adotado. No
emprego de abreviaturas ou siglas, deve-se identificar o seu
significado, por extenso, na primeira vez que o termo for mencionado
no documento e, a partir daí, pode ser utilizada apenas a abreviatura
ou sigla, como por exemplo: Departamento de Recursos Humanos –
DRH; Tribunal de Contas do Estado – TCE.
Uma vez concluída a versão final da Instrução Normativa ou de sua
atualização, a minuta deve ser encaminhada à unidade responsável
pela coordenação do controle interno, que aferirá a observância desta
norma e avaliará os procedimentos de controle, podendo propor
alterações, quando cabíveis. Devolvida a minuta pela unidade de
coordenação do controle interno à unidade responsável pela Instrução
Normativa, esta a encaminhará para aprovação e, posteriormente,
providenciará sua divulgação e implementação.
IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão
ser obtidos junto à Unidade de Controle Interno que, por sua vez,
através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel
observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da
estrutura organizacional.
2. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Confresa – MT 01 de Setembro de 2008

(internet). Obedecer todos os prazos, estabelecidos pelo órgão de
controle externo.
4 – BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
c) Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
d) Lei Orgânica Municipal.
5 – RESPOSABILIDADES
Conforme anexo I, integrante desta instrução normativa.
6 – PROCEDIMENTOS
O servidor responsável deverá organizar os processos dos itens do
anexo I, conforme a relação de documentos exigidos através do site do
TCE-MT, para cada envio desejado, cumprindo todas as exigências do
Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT.
Os Informes do APLIC deverão obedecer aos layouts do sistema
disponibilizados pelo TCE-MT e atualizados pela empresa de
informática prestadora de serviços ao município.
Os Informes do LRF-Cidadão deverão obedecer às atualizações do
sistema disponibilizado pelo TCE-MT.
O servidor responsável certificará que os processos estão organizados
de acordo com as normativas do TCE-MT e repassará à Secretaria
Municipal Responsável pela remessa em tempo hábil.
A Secretaria Municipal fará a conferência, colhendo as assinaturas do
gestor municipal, e remeterá ao Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, dando ciência à Controladoria Interna do Município de
Confresa - MT.
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as remessas de documentos e informações ao TCE-MT são de
responsabilidade de cada Secretário Municipal responsável pelo
envio. Respondendo também o servidor público municipal, conforme
anexo I.
Serão aplicadas aos responsáveis acima especificados, as mesmas
sanções financeiras que incorrer o gestor municipal, aplicadas pelo
TCE-MT.
Serão aplicadas aos responsáveis as demais sanções administrativas,
conforme a legislação do município de Confresa – MT.
Confresa – MT, 08 de Setembro de 2008.
Etevaldo Vasco Soares
Chefe da Controladoria Interna Municipal
JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:D7D5F928

ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:28449C26
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº.
02/2008 - REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE-MT
Versão: 01
Aprovação em: 08/09/2008
Ato de aprovação: Portaria CIM 02/2008
Unidade Responsável: Controladoria Interna Municipal
II – CONTEÚDO
1 - FINALIDADE
Esta norma visa disciplinar os procedimentos a serem adotados na
remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso.
2 – ABRANGÊNCIA
Todas as unidades administrativas do poder executivo municipal.
3 – CONCEITOS:
O Poder executivo municipal tem que prestar contas ao TCE-MT, de
todos os atos e fatos administrativos, por meio físico e eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL N.º. 018/11
DE 17 DE JUNHO DE 2011
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA, ESTADO DE
MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
ART. 83, INCISO 17º.
TORNA PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso,
representado pelo seu Prefeito, Sr. GASPAR DOMINGOS LAZARI,
TORNA PÚBLICO o Balancete Referente ao Exercício Financeiro,
do Mês de Maio 2011.
O Balanço Mensal do Mês de Maio 2011. Ficará a disposição de
qualquer contribuinte deste município para questionar-lhe a sua
legitimidade pelo prazo preconizado pela legislação vigente.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito
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GASPAR DOMINGOS LAZARI
prefeito municipal

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:B9C52673

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
GABINETE DO PREFEITO
REGIMENTO INTERNO DA VII CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINO/MT

Art.8º - A VII CMS de Diamantino/MT será presidida pelo presidente
do Conselho Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Saúde e,
na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência, conforme
artigo 3° do Decreto 027/2011 de 31 de maio de 2011.
Art. 9º- A VII CMS de Diamantino/MT contará com uma Comissão
Organizadora responsável pela organização e desenvolvimento das
suas atividades, instituída conforme Portaria Nº. 003/2011 de 31 de
Maio de 2011.
Art.10º-Para melhor condução das atividades de organização,
realização e encaminhamentos a VII CMS de Diamantino/MT terá
uma Comissão Organizadora com a seguinte estrutura e composição:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE OU OBJETIVO
Art. 1º - A Conferência Municipal de Saúde de Diamantino/MT,
convocada pelo Decreto nº 027/2011 de 30 de maio de 2011, tem
como finalidade ou objetivo:
1)-Avaliar a situação da saúde do município de acordo com os
princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde(SUS),do sistema
de saúde local e particularidades regionais;
2)- Propor ações e serviços que visam implementar a política de saúde
do município;
3)- Fortalecer o Controle Social no SUS em Diamantino.
Parágrafo Único: A expressão VII Conferência Municipal de Saúde de
Diamantino/MT e sigla VII CMS DIAMANTINO/MT, se equivalem
para efeitos de referência e comunicação.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art.2º- A VII CMS DE DIAMANTINO /MT, será realizada nos dias
30 de junho e 01 de julho de 2011, em Diamantino/MT.
Art.3º- Esta VII CMS de Diamantino/ MT, compõem a primeira etapa
da VII Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso e da XIV
Conferência Nacional de Saúde. Conforme nível ascendente de
realização.
Art.4º- A Comissão Organizadora reproduzirá relatórios contendo
situação atual da Saúde no âmbito do Município e informações sobre
o cumprimento das propostas aprovadas na última Conferência e
textos sobre o Tema Central e os eixos Temáticos, que subsidiarão as
discussões e deliberações na VII CMS de Diamantino/MT.
Art.5º- Em cumprimento ao objetivo da VII CMS Diamantino/MT
será elaborado relatório contendo o processo de organização,
realização e encaminhamentos das deliberações da referida
Conferência, a metodologia para elaboração do relatório caberá a
Comissão Organizadora.
Parágrafo Único: Em cumprimento do artigo 3º deste Regimento
Interno, será encaminhado o relatório à Comissão Organizadora da
Etapa Estadual, para que o Estado tenha conhecimento das
deliberações que subsidiarão a formulação de política municipal de
saúde de Diamantino/MT e as quais poderão subsidiar a formulação
de propostas na Etapa Estadual e Nacional.
CAPÍTULO III
DO TEMA

1- COMISSÃO ORGANIZADORA
I - Coordenação Geral: Eucenia de Sousa Pinheiro
II - Secretaria Geral: Simone Prado Martins
III - Relatoria Geral e Adjunta: Lucivânia Francisca de Oliveira
IV - Comissão de Mobilização e Articulação: Vanessa Califani
Merino Catunda
V – Comissão Temática: Dilma da Conceição Araujo
VI - Comissão informação e comunicação: Tânia Maria Ferreira
Rocha
VII - Comissão administrativa-Orçamentária e Financeira: Jussara
Alves de Arruda da Silva
VIII - Comissão Eleitoral: Fernando Figueiró
Art. 11- A Comissão Organizadora contará com apoio da Secretaria
Municipal de Saúde de Diamantino nos setores administrativo,
financeiro, técnico e de infraestrutura para execução de suas
atividades e deliberações para a realização da VII CMS de
Diamantino.
Parágrafo único: O Escritório Regional de Saúde apoiará a Comissão
Organizadora na parte de assessoria técnica.
SEÇÃO I
COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art.12 - A Comissão Organizadora da VII CMS de Diamantino/MT
tem as seguintes competências:
I - Organização, realização e encaminhamentos das deliberações da
VII CMS de Diamantino/MT, atendendo as deliberações do Conselho
Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de
Diamantino/MT.
II - Propor ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde, Tema Central,
Eixos Temáticos, metodologia, critérios de participação e de
relatórios.
III - Elaborar proposta do Regimento Interno e submetê-lo ao pleno
do Conselho Municipal para apreciação.
IV - Apresentar proposta do Plano de Trabalho, inclusive
Orçamentário de execução da VII CMS de Diamantino/MT ao Pleno
do Conselho Municipal.
V - Elaborar o Relatório da Conferência e encaminhar ao Pleno do
Conselho e a Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino e para
Relatoria Geral da Conferência Estadual até 15 de agosto de 2011.
VI - Apresentar prestação de conta ao Pleno do Conselho e Secretaria
Municipal de Saúde.

EIXO I – Tema: “Regionalização dos Serviços”
EIXO II – Tema: “Pactuação: desafios futuros”

Art. 13 - A Coordenação Geral tem as seguintes competências:
I - Coordenar todas as atividades da Comissão Organizadora.
II - Convocar, participar das reuniões das comissões e promover
integralidade entre as equipes.
III-Viabilizar a apreciação e deliberação do Conselho e Secretaria
Municipal de Saúde dos encaminhamentos propostos pela Comissão
Organizadora.
IV- Supervisionar todo o processo de organização da Conferência.

Art.7º. Cada eixo temático será discutido em mesa-redonda e contará
com a participação de expositores, coordenador e relator, assegurando
o debate com os delegados e convidados.

Art.14 - Secretaria Geral tem as seguintes competências;
I - Elaborar agenda de trabalho juntamente com as comissões, para
organização das pautas das reuniões.

Art.6º- A VII CMS de Diamantino/MT terá como Tema Central:
“AMPLIAÇÃO
DO
ACESSO: REGIONALIZAÇÃO
DO
SERVIÇO”, com os seguintes eixos:
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II - Organizar e manter arquivo e toda a documentação referente ao
processo de organização, realização da VII CMS de Diamantino/MT e
os encaminhamentos pertinentes desses processos.
III - Controlar todas as correspondências, fluxo de entrada e saída de
documentação, organizando o arquivo e registro pré, durante e após
Conferência.
IV - Manter em dia a documentação sobre a Conferência: ofícios,
convites, etc.
V - Organizar e monitorar pastas com os materiais da Conferência.
VI - Elaborar modelo de controle de presença e o administrar.
VII – Elaborar e entregar certificados.
VIII - Coordenar as ações referentes ao recebimento, análise e
encaminhamento das moções.
IX - Realizar inscrição dos delegados eleitos para a 7ª Conferência
Estadual de Saúde.
X - Agilizar passagens, hospedagem e permanência de delegados na
7ª Conferência Estadual de Saúde.
Art.15 - A Relatoria Geral tem as seguintes competências:
I - Coordenar a equipe de relatores.
II - Supervisionar todas as atividades de relatoria.
III - Coordenar a elaboração e organização das moções, tanto antes
quanto depois da Plenária Final.
IV - Elabora o modelo de relatório para sistematização da Conferência
Municipal.
V - Conduzir a elaboração do Relatório Final e Anais da Conferência.
VI - Consolidar e sistematizar os relatórios e promover os
encaminhamentos em tempo hábil.
Art.16 - A Comissão de Mobilização e Articulação tem as seguintes
competências:
I - Criar estratégias de articulação e mobilização junto às entidades
parceiras e aquelas com interface com a saúde.
II - Mobilizar e criar estratégias que estimule a participação dos
usuários em relação aos demais segmentos, durante todo o processo
de organização, realização e execução das propostas da Conferência.
III - Informar sobre o cronograma de realização da Conferência
Municipal e incentivar a participação dos segmentos envolvidos.
a) Sub-comitê de Cultura e Recepção tem as seguintes
competências:
IV - Agilizar passagens, hospedagens e confirmar as chegadas dos
Conferencistas.
V- Organização do cerimonial de abertura do evento, organização das
mesas, posicionamento dos delegados.
VI - Viabilizar programação cultural de abertura, durante e no
encerramento do evento, além de todas as refeições.
VII - Acompanhar o translado dos conferencistas (boas vindas,
rodoviária e serviço de urgência médica).
VIII- Recepcionar Delegados, convidados e autoridades.
IX- Organizar o “Cantinho do Município” com o objetivo de valorizar
as expressões culturais da Região e projetos do Município. Buscar
parceria com as Secretarias de Cultura do Município e do Estado.
X - Administrar, coordenar dinâmicas de animação e integração
durante a Conferência.
XI- Viabilizar pessoal necessário ao desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 17 - A Comissão Temática tem as seguintes competências:
I - Elaborar planejamento das Normas Operacionais da Conferência,
bem como agenda de trabalho.
II - Elaborar e selecionar textos de subsídio para debate.
III - Elaborar as normas para apresentação de trabalhos.
IV - Selecionar e divulgar os eixos temáticos.
V- Avaliar e controlar as solicitações para apresentação de trabalhos
durante a Conferência.
VI - Estabelecer os critérios para expedição de certificados.
VII - Definir a Metodologia a ser empregada nos trabalhos da
Conferência.
VIII - Fornecer apoio a expositores para a Etapa Estadual.
IX - Elaborar Cartilha ou Folder, junto a Comissão de Comunicação e
Informação, sobre as normas operacionais da Conferência,
importância da mesma para a sociedade em geral.

Art.18 - A Comissão de Informação e Comunicação tem as
seguintes competências:
I - Elaborar junto a Comissão Temática, Cartilha ou Folder das
Normas Técnicas e Operacionais da Conferência seguindo as
diretrizes estipuladas pela Comissão Organizadora.
II- Assessorar a criação do Layout da Conferência.
III- Divulgar o evento através dos diversos meios de comunicação
social (jornal, rádio);
IV- Encaminhar a distribuição de cartazes, folders, banners, convites.
V- Agilizar as autorizações para a fixação de faixas e out-doors.
VI-Assessorar o pessoal da imprensa sobre entrevistas com
autoridades e conferencistas.
VII- Acompanhar os registros da relatoria em ata das reuniões na
Conferência Municipal de Saúde.
VIII- Pós-evento: divulgar os resultados, as deliberações da
Conferência Municipal de Saúde e relatórios á Secretaria e Conselho
Municipal de Saúde de Diamantino.
IX- Divulgar informações gerais da conferência no site oficial do
CMS/SMS/COSEMS-MT e da própria VII CMS.
X- Assessorar a comissão organizadora sobre as matérias a serem
abordadas e divulgadas pela mídia.
XI- Retificar matérias da Conferência divulgada com equívocos.
Art.19 - A Comissão Administrativa- Orçamentária e Financeira
tem as seguintes competências:
I- Viabilizar e acompanhar a instalação dos serviços de som/
iluminação, locomoção de equipamentos audiovisuais.
II- Agilizar a locação dos serviços de filmagem, fotográfico,
cerimonial, locação de foto copiadoras, fax, stands.
III- Realizar a locação de carros (se forem necessários).

IV- Planejar a adequação de espaços para atividades da Conferência,
realizar a montagem de stands, salas para temas específicos (sala de
inscrição, secretaria, relatoria, salão de plenária, etc.).
V- Organizar e monitorar os itens referidos a transporte durante a
Conferência.
VI- Providenciar as tomadas de preços/ orçamentos dos serviços e
materiais (se for necessário).
VII- Realizar as inscrições prévias e durante o evento.
VIII- Confirmar a presença de conferencistas, delegados (as),
convidados (as)
IX- Agilizar documentos para agradecimento por participação na
Conferência (p/ palestrantes, equipe de apoio, entre outros).
X- Viabilizar pessoal necessário ao desenvolvimento dos trabalhos.
XI- Certificar a execução dos serviços e aquisição de materiais
solicitados pela Comissão.
XII- Elaborar o orçamento para a realização da Conferência.
XIII- Controlar e acompanhar a execução orçamentária e financeira
dos recursos.
XIV- Elaborar e acompanhar o processo de prestação de contas da
aplicação dos recursos.
Art. 20 - A Comissão Eleitoral tem as seguintes competências:
a) - Elaborar a Norma Eleitoral e apresentá-la para o Pleno do
Conselho Municipal de Saúde para apreciação.
b) - Conduzir o processo de eleição dos delegados para participação
na 7ª Conferência Estadual de Saúde.
CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES
Art.21- A VII CMS de Diamantino/MT, terá a participação dos
seguintes representantes:
a) - Órgãos Públicos dos três níveis de governo (Município, Estado e
União);
b) - Entidades de Classe e Trabalhadores de Saúde e áreas de interface
com a saúde;
c) - Entidades prestadoras de serviços;
d) - Sociedade Civil Organizada, Usuários e demais Cidadãos
comprometidos com SUS.
§ 1º - A participação se dará somente mediante inscrição.
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§ 2º - Os participantes deverão ter, no mínimo, 75% de presença
registrada para certificação (presença na abertura equivale a 25%;
presença integral nos trabalhos de grupos equivale a 50%; presença no
momento de votação das diretrizes e propostas até a retirada do
certificado equivale a 25%).
Art.22- Os participantes da VII CMS de Diamantino/MT, distribuirse-ão nas seguintes categorias:
a) - DELEGADOS COM DIREITO A VOZ E VOTO
b) - CONVIDADOS COM DIREITO A VOZ.
c) - COMISSÃO ORGANIZADORA COM DIREITO A VOZ.
d) - PARTICIPANTES.
CATEGORIAS DE PARTICIPANTES.
I – DELEGADOS - Os delegados serão indicados paritariamente
pelas entidades e encaminhado a comissão organizadora até 10 dias
antes da realização da conferência.
a) – NATOS – Conselheiros Titulares do Conselho Municipal de
Saúde de Diamantino/MT. Na ausência do titular o suplente
respectivo assumirá a função de Delegado;
b) – ELEITOS – Representantes da sociedade civil organizada,
representantes dos trabalhadores da saúde e representantes dos
gestores e prestadores serviços de saúde, escolhidos na sua base de
representação, com seus respectivos suplentes. Na ausência do titular,
o suplente terá o poder de voz e voto.
II- CONVIDADOS.
COM DIREITO A VOZ - representantes dos órgãos públicos
(municipal, estadual e nacional), instituições/entidades e/ou
representantes de outras cidades, sociedade civil organizada,
palestrantes, facilitadores, coordenadores de mesa, debatedores.
III – PARTICIPANTES –Os demais representantes de entidades de
classes, sociedade civil organizada, trabalhadores da saúde, usuários e
pessoas com interesse em participar das atividades da VII CMS de
Diamantino/MT e fortalecimento da militância no setor saúde.
IV - COMISSÃO ORGANIZADORA: os membros da Comissão
Organizadora, instituídos na Portaria Nº. 003/2011 de 31 de Maio de
2011 poderão ser designados como delegados, caso haja necessidade.
Art.23 - Nos termos do § 4° do art. 1°, da Lei n°. 8.142, 28/12/1990 a
representação dos usuários será paritária na VII CMS de
Diamantino/MT e conforme a Resolução n°.333/2003 do Conselho
Nacional de Saúde, a distribuição da representação será da seguinte
forma:
I – 50% dos participantes serão representantes dos usuários;
II – 25% dos participantes serão representantes dos trabalhadores da
saúde; e
III - 25% dos participantes serão representantes dos gestores e
prestadores de serviços de saúde.
Parágrafo único: Nos casos de não preenchimento dos limites
descritos no parágrafo 1º deste caput em algum dos segmentos, as
vagas restantes serão divididas paritariamente entre os segmentos que
excederem os inscritos com intenção de participar como delegado.
CAPÍTULO VII
DA METODOLOGIA.
SEÇÃO I
PLENÁRIAS
Art. 24 - A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o
Regulamento que normatizará os trabalhos e dá início aos trabalhos da
VII Conferência Municipal de Saúde de Diamantino/MT.
Art. 25 - As Plenárias Temáticas terão objetivos de promoverem
discussões, avaliações e proposições da política de saúde do
município de Diamantino/MT. Para melhor condução dos trabalhos

serão expostos os eixos temáticos e aberto posteriormente o debate em
plenária.
Parágrafo Único: As apresentações dos temas terão tempo de 20
minutos por expositor e de 30 minutos para o debate. Ambos os casos
a prorrogação será deliberado pelo pleno.
Art. 26 - Os manifestos dos participantes poderão ser oral ou escrita,
com intervenção de 03 minutos, sendo a prorrogação permitida
mediante deliberação da plenária. Os participantes deverão se
inscrever, tendo direito a duas intervenções.
Art. 27 - As Plenárias Temáticas – Os grupos terão objetivo de
avaliarem e formularem ações e serviços de saúde que compõem a
política de saúde do município de Diamantino /MT, participarão
delegados, convidados, participantes e comissão organizadora, onde
cada grupo escolherá um coordenador, um relator e contará ainda com
um relator e facilitador indicado pela Comissão Organizadora que
definirá as atribuições.
Art. 28 - As propostas que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) mais
um dos votos, em cada plenária temática de grupo, serão remetidas
para aprovação na plenária final.
Art. 29 - Os textos das moções deverão ser redigidas e identificadas
por tipo e pelo responsável, conter no mínimo de 50 assinaturas,
(modelo anexo) e ser entregue a comissão organizadora até 02 horas
antes do início da Plenária Final (conforme programação oficial)
Art. 30 - A Plenária Final terá como objetivo aprovar as proposta de
cada eixo temático, que constará no relatório Final, e que expresse o
resultado dos debates da VII CMS de Diamantino/MT e contenha
diretrizes municipais para formulação da política de saúde de
Diamantino para os próximos 04 (quatro) anos.
Art. 31- A Plenária Final será realizada logo após a consolidação das
propostas aprovadas com 50% mais 01 nas Plenárias Temáticas –
(Grupo), devendo cada delegado ter conhecimento desse documento
(cópia impressa e/ou projeção por data show e outros).
Art. 32 - Os coordenadores da Plenária Final terão o objetivo de
conduzirem o processo de apreciação através dos destaques e debates
e aprovação das propostas, recomendações e moções que comporão o
Relatório Final. Os trabalhos serão secretariados por membros da
comissão relatora para registro das propostas aprovadas e as não
validadas com os respectivos números de votos e redação da ata.
Art. 33 - Serão participantes desta Plenária final:
a) Delegados com direito a voz e voto;
b) Convidados com direito à voz;
c) Comissão organizadora com direito a voz;
d) Participantes.
Parágrafo Único: A Comissão Organizadora designará local
apropriado para os delegados e os demais participantes da Plenária
Final, a fim de facilitar as apreciações, destaques, debates e
aprovações.
Art. 34 - A leitura das propostas pela mesa condutora será por eixos
temáticos, assegurando aos delegados o direito de solicitações por
escrito ou oral de destaque de qualquer item do relatório consolidado
das plenárias temáticas dos grupos. A relatoria procederá à
identificação e registro do delegado solicitante do destaque, bem
como do número da proposta para posterior apresentação de defesa do
ponto de vista.
Art. 35 - A aprovação das propostas será por maioria simples dos
delegados presentes, e as propostas não destacadas serão consideradas
aprovadas.
Art.36 - Serão chamadas uma a uma, as apresentações em destaque
onde a mesa condutora concederá aos propositores de destaque tempo
de 2 (dois) minutos para defesa e igual tempo ao delegado que se
apresente para defender posição contrária á do propositor. Não será
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permitida, em qualquer hipótese réplica. Logo após as defesas será
colocado em votação e não sendo mais permitido retomar debate
sobre essa proposta. Concluídos apreciação e votação de todos os
destaques, encerra-se a deliberação das propostas, que transformará no
Relatório final da VII CMS de Diamantino/MT.

JACILDO DE SIQUEIRA PINHO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde Diamantino/MT
ANEXO I
MOÇÕES

Art.37- Somente serão colocadas em apreciação e votação as moções
encaminhadas à mesa condutora, em conformidade com os critérios
estabelecidos e divulgados no primeiro dia da Conferência.
Art.38 - A apreciação e aprovação das moções serão apresentadas
uma a uma conforme agrupamento por tipologia, cada propositor terá
02 (dois) minutos para proceder a leitura do texto e defesa, será
concedido igual tempo a outro delegado para defesa de ponto de vista
contrário ao do expositor da moção, não sendo permitido réplica.

( ) APOIO
( ) REPÚDIO
( ) OUTROS – descrever
NOME (destinatário):
ÓRGÃO/ENTIDADE/INSTITUIÇÃO:
Descrever a finalidade no máximo 10 linhas.

Parágrafo Único - A aprovação das moções será por maioria simples
dos delegados presentes.

Anexo II : eleição dos delegados para a etapa Estadual.

Art.39 - Concluída a votação das moções, será iniciado o processo
eleitoral para escolha dos delegados para etapa estadual.

Capitulo I
Da Finalidade

SEÇÃO 2
DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA ETAPA ESTADUAL
Art. 40 - A eleição tem como objetivo escolher os 04 representações
titulares e suplentes dos segmentos de usuários (50%), de
trabalhadores de saúde (25%), e de gestores e prestadores (25%), para
representar o município de Diamantino na VII Conferência Estadual
de Saúde de Mato Grosso em Cuiabá no período de 14 a 16 de
outubro de 2011. Os suplentes substituirão os titulares em caso de
impossibilidade de participação da Etapa Estadual.

Art. 1º - A comissão eleitoral convocada pelo Conselho Municipal de
Saúde tem como finalidade:
I – Elaborar as normas que regerão a eleição dos delegados que
participarão da etapa Estadual;
II – Dar encaminhamento ao processo de eleição dos delegados que
serão eleitos para participarem da Etapa Estadual;
Art. 2º - Só terão direito a ser votado os delegados participantes da
VII Conferência Municipal de Saúde de Diamantino;

Parágrafo Único- A eleição terá normas próprias e uma comissão
específica para o processo eletivo, devendo estas normas constar
como anexo deste Regimento Interno.

Art. 3º - A eleição se dará por categorias de representantes assim
divididos:
a)
Representantes de usuários;
b)
Representantes de trabalhadores de Saúde;
c)
Representantes de governo e prestadores de serviço.

SEÇÃO 3
DA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Art. 4º - As categorias de representantes se reunirão em separado e
elegerão seus delegados;

Art.41 - Relatório das Plenárias Temáticas, que constará as propostas
originadas das discussões e avaliações referentes a analise da situação
atual da saúde e do grau de cumprimento das deliberações da última
Conferência Municipal de Diamantino/MT, bem como dos debates
referentes aos eixos temáticos e aprovados por 50 % mais um dos
membros dos grupos.

Art. 5º - Caso haja impasse na eleição serão eleitos os delegados que
obtiverem 50% (cinqüenta por cento) dos votos mais um, ou maioria
simples;

Art.42 - As propostas discutidas e aprovadas nos grupos serão
consolidadas pela relatoria por eixo temático e servirá de instrumento
para a Plenária final.
Parágrafo Único: A fim de facilitar os trabalhos de apreciação e
votação da Plenária Final, serão identificadas propostas semelhantes,
contraditórias, complementares, que ferem os princípios do SUS e
com redação equivocada.
Art. 43- Relatório Final será constituído das propostas apreciadas,
debatidas e aprovadas na Plenária final, que será entregue ao
Presidente do Conselho Municipal de Saúde e/ou Secretário
Municipal de Saúde de Diamantino/MT para os devidos tramites de
execução (transformá-las em Planos para saúde) e proceder demais
encaminhamentos pertinentes.
Art.44 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal de Saúde de
Diamantino/MT.

Art. 6º - Cada categoria de representantes elegerá seu (s) delegado (s)
das seguintes formas:
a) Representantes de usuários – 02 titulares e 02 suplentes;
b) Representantes de trabalhadores de saúde – 01 titular e 01
suplente;
c) Representantes de governo e/ou prestadores de serviço – 01 titular
e 01 suplente;
Art. 7° - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela
comissão Eleitoral da VII Conferencia Municipal de Saúde de
Diamantino.
Diamantino (MT), 01 de Junho de 2011
Publicado por:
Juçara Ramos Magalhães
Código Identificador:7F02C8EE
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 28/2011

Art. 45 - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Diamantino (MT), 01 de Junho de 2011
GISLENE APARECIDA DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde e VISA Diamantino/MT

DE 03 DE JUNHO DE 2.011.
O Senhor EDUARDO ZEFERINO, Prefeito Municipal de Dom
Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a existência de várias barracas construídas
de madeiras, zinco e latas, sem estética, ordem, planejamento,
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desprovidas de condições mínimas de higiene sanitária, que
causam péssimas imagens negativas para a cidade de Dom
Aquino, uma vez que se encontram instaladas em áreas públicas
que circundam a Praça Emanuel Pinheiro, sendo 07 (sete) para a
Avenida Cuiabá e 01 (uma) para a Avenida Júlio Muller;
CONSIDERANDO, que algumas destas barracas existentes nas
áreas públicas estão instaladas há mais de 20 anos ;
CONSIDERANDO, que tal estado de cousas até então tem sido
relevadas pelas autoridades antecedentes, sanitárias e
institucionais do Município de Dom Aquino, ao longo de mais de
20 anos;
CONSIDERANDO, que a existência das barracas no entorno da
Praça Emanuel Pinheiro, ao longo dos anos se tornaram parte
integrante da cultura e da vida da comunidade, que as utilizam
juntamente com o espaço da Praça, como ponto de encontro de
recreação e lazer, além evidentemente, de espaço de alimentação;
CONSIDERANDO, que os proprietários das barracas, ao longo
de tantos anos, tem recebido a permissão de uso para as suas
atividades da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, como
fornecimento de água, pagamento de alvarás de funcionamento,
etc, além de estarem ligadas à Rede de Eletricidade;
CONSIDERANDO, que se trata de uma situação consolidada de
uso de muitos anos e que as suas retiradas pura e simples por
parte da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, demandaria
longos anos de demanda judicial, além de causar sérios
transtornos de ordem social;
CONSIDERANDO, a necessidade de se adotar medidas de
caráter social, além de regularizar a ocupação longeva pelos
proprietários das barracas e seus sucessores, adequando ao
melhor aspecto urbanístico da cidade para atendimento à
população com conforto, higiene, com atendimento as condições
sanitárias;
CONSIDERANDO, que a substituição das antigas e inadequadas
barracas por outras padronizadas por projeto a ser fornecido pela
Prefeitura Municipal de Dom Aquino, a serem construídas pelos
seus proprietários, além de se constituir numa solução rápida, de
caráter social e urbanístico, em nada atingem a Praça Emanuel
Pinheiro, uma vez que os espaços ocupados serão os mesmos, além
de acomodar os taxistas e Polícia Militar com coberturas padrão.
CONSIDERANDO, que a substituição das barracas por outras de
alvenaria, serão de responsabilidades exclusivas dos seus
proprietários, sem nenhum custo para o Município de Dom
Aquino;
CONSIDERANDO, que os proprietários das barracas
responderão por todos os encargos civis, administrativos e
tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas;
CONSIDERANDO, que a permissão de uso de terrenos públicos
pode ser feitas a título gratuito, para os casos específicos de
urbanização, preservação das comunidades tradicionais e seus
meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social
em áreas urbanas, nos termos do disposto no artigo 7º e seus
parágrafos do Decreto-Lei nº 271 de 28 de fevereiro de 1967;
CONSIDERANDO, que a permissão uso de bem público, por ser
precária, é um ato unilateral da Administração Pública firmado
através de termo;
CONSIDERANDO, que segundo a dicção do art. 37, inciso XXI
c/c com o art. 22, inciso XXVII, ambos da Constituição Federal, a
licitação pública, não é direcionada para os atos precários,
celebrados através de termo, sem as garantias do contrato
administrativo;
CONSIDERANDO, que a permissão de uso é ato discricionário e
precário, pelo qual a Administração consente que um particular
utilize um bem público, independentemente de autorização
legislativa e licitação, podendo ser revogada a qualquer tempo,
sem ônus para o Poder Público.
D E C R E T A:
ARTIGO 1º) - Visando a preservação da comunidade tradicional,
os meios de subsistência dos proprietários, a regularização do uso
do bem público, a urbanização do centro da cidade, o
atendimento da legislação sanitária, que formam um conjunto de
interesse social relevante e coletivo, fica outorgado permissão de
uso aos atuais ocupantes de barracas localizadas nas vias

públicas, no entorno da Praça Emanuel Pinheiro, a título precário
e gratuito e por prazo indeterminado, as seguintes pessoas:
ADERALDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro,
portador do rg. nº. 147992-0-SSP-MT, CPF nº. 016.499.721-05,
residente a Rua Tiradentes nº. 54, Bairro Centro, Dom AquinoMT-; proprietário da barraca nº. 07;
ANTÔNIO MARCOS SODRÉ SILVA, brasileiro, solteiro,
portador do rg. nº. 605.333-SSP-MT, CPF nº. 427.701.061-04,
residente à Avenida Pedro Celestinio, Bairro COHAB Mutum nº.
17, Dom Aquino-MT; proprietário da barraca nº. 01; na Avenida
Cuiabá;
BELMIRO DE ALMEIDA ALVES FILHO, brasileiro, solteiro,
portador do rg. nº. 693447-SSP-MT, CPF nº. 474.216.731-72,
residente a Avenida Cuiabá s/n, Centro, na cidade de Dom
Aquino-MT-; proprietário da barraca nº. 04, na Avenida Cuiabá;
EDSON GARCIA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do rg.
nº. 11.501.669-SSP-SP, CPF nº. 002.781.398-33, residente a Rua
Marechal Rondon nº. 32, Centro, na cidade de Dom Aquino-MT-;
proprietário da barraca nº. 06; na Avenida Cuiabá;
JEOVÁ RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, casado, portador
do rg. nº. 703.049-SSP-MT, CPF nº. 482.334.041-87, residente na
Avenida Julio Muller nº. 170, Bairro Planaltina, na cidade de
Dom Aquino-MT-; proprietário da barraca nº. 08, na Avenida
Júlio Muller;
JOVELINO GERMANO DE FREITAS, brasileiro, divorciado,
portador do rg. nº. 0329814-0-SSP-MT, e CPF nº. 006.946.901-63,
residente a Rua X, Quadra 01, Cohab Mutum 01, casa 16, na
cidade de Dom Aquino-MT-; proprietário da barraca nº. 02, na
Avenida Cuiabá;
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, brasileira, divorciada,
portadora do rg. nº. 259386-SSP-MT-, e do CPF nº. 314.680.71149, residente na Avenida Costa e Silva s/n, Bairro Beira Rio, na
cidade de Dom Aquino-MT-; proprietária da barraca nº. 05, na
Avenida Cuiabá;
MARCIO ANTUNES MACIEL, brasileiro, casado, portador do
rg. nº. 1183674-1 e do CPF nº. 981.523.431-53, residente na
Avenida Pedro Celestino nº, 26, Bairro Vila Esportiva, na cidade
de Dom Aquino-MT-, proprietário da barraca nº. 03, na Avenida
Cuiabá.
PARÁGRAFO ÚNICO - A permissão de uso será formalizada
mediante Termo de Permissão de Uso de bem público municipal
nos termos do presente decreto, a ser lavrado obedecendo as
seguintes cláusulas:
I - a natureza gratuita da permissão de uso por prazo
indeterminado;
II- a finalidade exclusiva do uso do bem em nome próprio;
III- a proibição de transferência a qualquer título a quem quer
que seja, dos direitos decorrentes da permissão;
IV- a proibição da modificação do uso a que se destina, bem como
do projeto original fornecido pela Prefeitura Municipal de Dom
Aquino, sem a expressa e estrita concordância da Administração
Municipal;
V- a obrigação do permissionário de zelar pela conservação do
bem e suas instalações, atendendo a todas as exigências legais,
inclusive de meio ambiente e vigilância sanitária;
VI- a plena rescindibilidade de permissão por ato administrativo
do Município, sem que fique com isto obrigada a pagar ao
permissionário indenização de qualquer espécie.
VII- quando ocorrer inadimplemento de qualquer das cláusulas
do respectivo termo administrativo de permissão de uso de bem
público.
VIII- a revogação da permissão de uso em razão de qualquer
desses ítens mencionados implicará na imediata retirada da
construção, com o retorno imediato do espaço público ao
Patrimônio Municipal, devidamente limpo.
IX - Os permissionários deverão construir por custos próprios, as
barracas de alvenaria em substituição as existentes, de acordo
com o projeto e memorial descritivo fornecido pela Prefeitura
Municipal de Dom Aquino, no prazo de 06 (seis) meses, podendo
este prazo, ser prorrogado a critério da Administração Municipal.
X - Obrigam-se os PERMISSIONÁRIOS a bem conservar o
imóvel cujo uso lhe é permitido, trazendo-o aparentemente limpo
e em bom estado de conservação, à suas exclusivas expensas,
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incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a
efetiva devolução.
XI- Obrigam-se o PERMISSIONÁRIOS a assegurar o acesso ao
imóvel objeto da permissão aos servidores da Prefeitura
Municipal de Dom Aquino, ou de quaisquer repartições estaduais,
incumbidos de tarefas de fiscalização geral, ou em particular, da
verificação do cumprimento das disposições do presente termo.
XII- A PERMITENTE não será responsável por quaisquer
compromissos
ou
obrigações
assumidos
pelos
PERMISSIONÁRIOS com terceiros, ainda que vinculados ou
decorrentes do uso de superfície do imóvel objeto deste termo. Da
mesma forma, a PERMITENTE não será responsável, seja a que
título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em
decorrência de atos dos PERMISSIONÁRIOS ou de seus
empregados, visitantes, subordinados, prepostos ou contratantes.
XIII- OS PERMISSIONÁRIOS ficam obrigados a pagar toda e
qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou
contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram
direta ou indiretamente deste termo ou da utilização do imóvel,
bem como da atividade para a qual a presente permissão é
outorgada, inclusive encargos previdenciários, trabalhistas e
securitários, cabendo aos PERMISSIONÁRIOS providenciarem,
especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios e legalmente
exigíveis.
XIV- Os PERMISSIONÁRIOS não terão direitos a qualquer
indenização por parte da PERMITENTE, no caso de denegação
de licenciamento total ou parcial da atividade que se propõe a
realizar no imóvel objeto deste termo.
XV- Os PERMISSIONÁRIOS reconhecem o caráter precário da
presente permissão e obriga-se, por si, seus herdeiros e sucessores:
a) a desocuparem os imóveis e restituí-los á PERMITENTE, nas
condições previstas neste termo, no prazo de trinta (30) dias úteis,
contado do recebimento do aviso que lhe for dirigido, sem que
haja necessidade do envio de qualquer interpelação ou notificação
judicial, sob pena de desocupação compulsória por via
administrativa.
b) a não usarem os imóveis senão na finalidade prevista neste
termo;
c) a não cederem, transferirem, arrendarem ou emprestarem a
terceiros, no todo ou em parte, inclusive a seus eventuais
sucessores, imóvel objeto desta permissão ou os direitos e
obrigações dela decorrentes, salvo com expressa e prévia decisão
autorizativa do Prefeito Municipal e assinatura de termo aditivo
para tal finalidade.
XVI- Em caso de incêndio ou da ocorrência de qualquer motivo
que venha a impedir, total ou parcialmente, provisória ou
definitivamente, o uso dos imóveis para as finalidades a que se
destina, poderá a PERMITENTE, mediante decisão do Prefeito
Municipal, a seu exclusivo critério: 1) considerar terminada a
permissão de uso, sem que os PERMISSIONÁRIOS tenham
direito a qualquer indenização, seja a que titulo for, ou 2)
autorizar a restauração de obras, devendo, em tal caso, ser
lavrado termo de aditamento ao presente termo.
XVII- Finda a qualquer tempo a permissão de uso, a critério da
PERMITENTE e por conveniência administrativa, deverão os
PERMISSIONÁRIOS restituírem as áreas dos terrenos ocupadas,
completamente limpas, podendo fazer a demolição e a retirada da
construção executada pelo PERMISSIONÁRIOS.
XVIII- No caso do não atendimento a qualquer exigência
formulada pela PERMITENTE, ou do descumprimento de
qualquer obrigação assumida no presente termo, ou ainda no de
eventual infração a qualquer dos deveres assumidos, ficarão os
PERMISSIONÁRIOS sujeitos à rescisão de pleno direito deste
termo, bem como a arcar com as multas que lhes forem impostas
pela PERMITENTE, no valor correspondente a R$-5.000,00
(cinco mil reais), a serem pagas em moeda corrente, que será
atualizada anualmente pelos Índices do INPC.
XIX- Os PERMISSIONÁRIOS ficarão sujeitos à multa diária do
valor equivalente a R$-200,00 (duzentos reais), se findada por
qualquer das formas aqui previstas a permissão de uso não
restituírem os imóvel na data do seu termo ou sem a observância
das condições em que o recebeu. A multa incidirá até o dia em que
o imóvel for efetivamente restituído ou retorne àquelas condições
originais, seja por providências dos PERMISSIONÁRIOS, seja

pela adoção de medidas por parte da PERMITENTE. Nesta
última hipótese, ficarão os PERMISSIONÁRIOS também
responsáveis pelo pagamento de todas as despesas realizadas para
tal finalidade.
XX- Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono do
imóvel pelos PERMISSIONÁRIOS por mais de 15 (quinze) dias,
poderá a PERMITENTE promover a imediata remoção
compulsória de quaisquer bens não incorporados ao seu
patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do
imóvel, sejam eles dos PERMISSIONÁRIOS ou de seus
empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou de
terceiros.
XXI- Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos
pela PERMITENTE para local de sua escolha, não ficando essa
responsável por qualquer dano que aos mesmos venham a ser
causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem
tampouco pela sua guarda, cujas despesas ficam a cargo dos
PERMISSIONÁRIOS.
XXII- Se esses bens não forem retirados pelos respectivos
proprietários, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a data de
sua remoção, poderá a PERMITENTE, mediante decisão e a
exclusivo critério do Prefeito Municipal: I) Doá-los, em nome dos
PERMISSIONÁRIOS, a qualquer instituição de beneficência, ou,
quando de valor inexpressivo, deles dispor livremente; II) vendêlos, ainda em nome dos PERMISSIONÁRIOS, devendo, nessa
hipótese, empregar a quantia recebida para o ressarcimento de
qualquer débito dos PERMISSIONÁRIOS para com o Erário
Municipal ou de despesas incorridas, depositando eventual saldo
positivo, em nome dos PERMISSIONÁRIOS, na Tesouraria
Municipal. Para a prática dos atos supra mencionados, concedem
os PERMISSIONÁRIOS, neste ato, a PERMITENTE, poderes
bastantes, com expressa dispensa da obrigação de prestação de
contas.
XXIII- Sem prejuízo da natureza precária desta permissão, o
descumprimento, pelos PERMISSIONÁRIOS, de qualquer das
obrigações assumidas dará a PERMITENTE o direito de
considerar rescindida de pleno direito a presente permissão,
mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.
XXIV- Rescindida a permissão, a PERMITENTE, de pleno
direito, se reintegrará na posse do imóvel e de todos os bens
afetados à permissão, oponível inclusive a eventuais cessionários e
ocupantes.
XXV- Os PERMISSIONÁRIOS serão notificados das decisões ou
dos despachos proferidos ou que lhe formulem exigências através
de qualquer uma das seguintes formas: I) - Publicação no Diário
Oficial do Estado, com a indicação do número do processo e nome
do PERMISSIONÁRIO; II) - por via postal, mediante
comunicação registrada e endereçada ao PERMISSIONÁRIO,
com aviso de recebimento (A.R.); III) - pela ciência que do ato
venha a ter o PERMISSIONÁRIO: a)- no processo, em razão de
comparecimento espontâneo ou a chamado de repartição da
PERMITENTE; b)- através do recebimento de auto de infração
ou documento análogo.
XXVI- a cobrança de quaisquer quantias devidas a
PERMITENTE e decorrentes do presente Termo, inclusive
multas, far-se-á pelo processo de execução, mediante inscrição em
dívida ativa, na forma da lei.
XXVII- Por essa via a PERMITENTE poderá cobrar não apenas
o principal devido, mas ainda juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, atualizado monetariamente, multa contratual e
honorários de advogado, pré-fixados estes em 20% (vinte por
cento) do valor em cobrança, além das custas e despesas do
processo.
XXVIII- a PERMITENTE providenciará até o 5º (quinto) dia útil
seguinte ao da assinatura, o encaminhamento de cópia autêntica
do presente Termo ao Tribunal de Contas do Estado.
XXVIX- O presente termo deverá ser publicado, em extrato, no
Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias
contados de sua assinatura, ficando condicionada a essa
publicação a plena eficácia do mesmo.
XXX - Os PERMISSIONÁRIOS apresentarão, no ato da
assinatura do Termo de Permissão de Uso, documentos legais
comprovando o atendimento das condições jurídico-pessoais
indispensáveis à lavratura do termo.
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ARTIGO 2º) - A presente permissão de uso de bem público
municipal se faz exclusivamente em função de relevante interesse
público, em benefício da comunidade, preservando as tradições,
visando regularizar uma situação existente de 40 anos, bem como
revitalizar o aspecto urbanístico da cidade e resguardar os
aspectos sanitários e de higiene, principalmente pelo fornecimento
e preparo de alimentos, preservando a saúde e a incolumidade e a
vida dos cidadãos que é bem maior tutelado pela Constituição
Federal.
ARTIGO 3º) - Este decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de
2.011.

CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, ELABORAÇÃO
DAS DEFESAS JUNTO AO TCE E DEMAIS NECESSÁRIAS
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO
EMANADA DA ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM AS
ATIVIDADES
JURÍDICAS.
OS
SERVIÇOS
SERÃO
EXECUTADOS ATRAVÉS DE NO MÍNIMO DUAS VISITAS
POR MÊS NO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista que o Processo Licitatório na modalidade de
CARTA CONVITE transcorreu em todas as fases sem nenhum
questionamento por parte dos licitantes e que foram obedecidos os
ditames da Legislação em vigor, conforme a Lei Federal n° 10.520/02,
com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações.

Dom Aquino, 03 de junho de 2.011
EDUARDO ZEFERINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:9B1BE43B
LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 009/2011
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 009/2011 QUE
CONSISTE NO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E
LIMPEZA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS E URBANISMO, DEPARTAMENTO DE ÀGUA E
ESGOTO – DAE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO
EDITAL E SEUS ANEXOS.
O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista que o Processo Licitatório na modalidade de
PREGÃO transcorreu em todas as fases sem nenhum questionamento
por parte dos licitantes e que foram obedecidos os ditames da
Legislação em vigor, conforme a Lei Federal n° 10.520/02, com
aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações.
RESOLVE:
HOMOLOGAR a Empresa: COOPERATIVA MISTA E
AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA inscrita no CNPJ:
03.939.469/0010-70 representada por: GASPAR DONIZETH DE
QUEIROZ CPF 229.970.321-72 valor global de R$ 277.628,35
(duzentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e
cinco centavos), para fornecimento de gêneros alimentícios e
materiais de higiene e limpeza nos termos fixados no Edital Pregão
009/2011 com registro de preços.
Determina ainda ao departamento de Contabilidade a emissão do
respectivo empenho em favor da Empresa vencedora.
Dom Aquino-MT, 17 de junho de 2011.
EDUARDO ZEFERINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Lucia Vieira de Jesus
Código Identificador:431F2E24
LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE
002/2011

RESOLVE:
HOMOLOGAR a Empresa: SERPREL COMÉRCIO DE
PRODUTOS
DE
INFORMÁTICA
LTDACNPJ
05.403.765/0001-96, End. RUA F Nº 90 – PARQUE ELDORADO
- CUIABÁ MT valor global de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e
seiscentos reais), para seleção de empresa para a prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria em atividades de planejamento,
administração financeira, administração tributária, orçamento,
contabilidade, controle interno, elaboração das defesas junto ao TCE e
demais necessárias de acordo com a documentação e orientação
emanada da administração, em conjunto com as atividades jurídicas.
Os serviços serão executados através de no mínimo duas visitas por
mês no município, nos termos fixados no Edital da Carta Convite
002/2011.
Determina ainda ao departamento de Contabilidade a emissão do
respectivo empenho em favor da Empresa vencedora.
Dom Aquino-MT, 17 de junho de 2011.
EDUARDO ZEFERINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Lucia Vieira de Jesus
Código Identificador:63FF5A59
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
011/2011
REGISTRO DE PREÇO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste - MT
torna público para conhecimento dos interessados o resultado da
licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 011/2011, menor
preço por lote, cujo objeto é aquisição de ar condicionado, material de
informática, eletrodomésticos e eletrônicos para secretaria municipal
de saúde e unidades administrativas, realizada em sessão publica no
dia 16/06/2011, tendo como vencedor os licitantes: FABIO
MENEZES E SILVA – ME; Lote 01 no valor de R$ 29.500,00 (vinte
e nove mil e quinhentos reais); A.T.I COMERCIO DE MOVEIS E
INFORMATICA LTDA; Lote 02 e 03, no valor total de R$ 37.400,00
(trinta e sete mil quatrocentos reais); O procedimento Administrativo
referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados
na sala de Licitações.
Figueirópolis D’Oeste - MT, 16 de Junho de 2011.
PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE
002/2011 QUE CONSISTE NA SELEÇÃO DE EMPRESA PARA
A
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM ATIVIDADES DE
PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA,
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA,
ORÇAMENTO,
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Publicado por:
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 918/2011
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE
ADICIONAL
ESPECIAL,
E
DÁ
PROVIDÊNCIAS.”

CRÉDITO
OUTRAS

MERCÍDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica aberto no Orçamento Anual da Prefeitura
Municipal de Guarantã do Norte, no exercício financeiro de 2011,
Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 1.215.000,00 (UM
MILHÃO DUZENTOS E QUINZE MIL REAIS), destinado a atender
a seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
06.01.26.782.1223.1.144.44.9051– Programa de Infra Estrutura de
Transporte da Mobilidade Urbana– Pró Transporte – PAC 2 - R$:
1.215.000,00
ARTIGO 2° - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo
anterior, serão utilizados os recursos definidos pelo Artigo 43, § 1º,
inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, os provenientes de excesso de
arrecadação não prevista no orçamento inicial.
ARTIGO 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos 09
dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.

de projeto integrante do Programa de Aceleração do Crescimento do
Crescimento – PAC 2, cujo objetivo é a realização de obras de
pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização, sob gestão
do Ministério das Cidades.
Artigo 2º- Para garantia do principal e encargos da operação de
crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em
garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo,
as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da Constituição
Federal.
§ 1º - Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos
recursos previstos no caput deste artigo fica a Caixa Econômica
Federal, autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados à
conta e ordem da Caixa, nos montantes necessários à amortização da
dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou
ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de
vinculação.
§ 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das
despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos
prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios
financeiros em que se efetuarem as amortizações de principal, juros e
encargos da dívida até o seu pagamento final.
Artigo 3º- Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em
créditos adicionais.
Artigo 4º- O poder Executivo consignará nos orçamentos anuais do
município de Guarantã do Norte/MT, durante os prazos que vierem a
ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou operações de
crédito por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do
principal, encargos e contrapartida do Município de Guarantã do
Norte/MT, no Projeto financiado pela Caixa Econômica Federal
conforme autorizado por esta Lei.
Artigo 5º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos 17
dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.

MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal

MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 09/06/2011.
NP nº 468/2011.

Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 17/06/2011.
NP nº 512/2011.

CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:8690373F

CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:AE470109

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 925/2011
“AUTORIZA
O
PODER
EXECUTIVO
A
CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
MERCÍDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir
financiamento junto à Caixa Econômica Federal, na qualidade de
Agente Financeiro, até o valor de R$ 7.055.000,00 (sete milhões e
cinqüenta e cinco mil reais), observadas as disposições legais em
vigor para a contratação de operações de crédito, as normas da Caixa
Econômica Federal e as condições específicas.
Parágrafo Único: Os recursos resultantes do financiamento
autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 921/2011
"AUTORIZA
O
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR
LTDA-ME, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE
CURSOS SUPERIORES NO MUNICIPIO DE
GUARANTÃ DO NORTE- MT E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
MERCIDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE
LEI:
ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar
convênio com a Academia Juinense de Ensino Superior – LTDA -
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AJES, objetivando a instalação no município de Guarantã do NorteMT, de Cursos Superiores entre Licenciatura e Bacharelados.
ARTIGO 2º - O Município de Guarantã do Norte - MT, fica
autorizado a ceder por prazo determinado através do competente
instrumento de Cessão de Uso a ser firmado com a Entidade
Educacional de que trata o Artigo 1º desta Lei, um imóvel localizado
no Bairro Setor Industrial, Rua A, onde está instalada a Escola
Municipal Sueli Olmira Pereira, necessários à execução do convênio
em questão, sendo que as despesas relacionadas ao uso serão
suportadas exclusivamente pela mencionada Entidade Educacional.
PARÁGRAFO 1° – O Imóvel supracitado será cedido somente nos
horários em que não houver aula na rede pública de ensino municipal.
PARÁGRAFO 2° – O prazo da cessão do imóvel de que trata o
Artigo 2° será de 10 anos.

ARTIGO 3º - O Termo de Convênio a ser formalizado deverá
discriminar obrigatoriamente todos os encargos a que estarão sujeitas
as partes envolvidas e a contrapartida por parte da entidade
educacional, consubstanciada em oferta de Cursos Superiores entre
Licenciatura e Bacharelados, de inclusão social a um público alvo
selecionado pelo Município, cujo critério principal de seleção será a
necessidade de inclusão social dos beneficiários.
ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos 17
dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.

correções monetárias no valor atual de R$ 206.871,28 (duzentos e
seis mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), ao
PREVIGUAR - Fundo Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Guarantã do Norte, conforme memorial descritivo
constante no Termo de Confissão de Débitos Previdenciários n°
001/2011.
ARTIGO 2º - Fica o PREVIGUAR - Fundo Municipal de
Previdência Social dos Servidores de Guarantã do Norte autorizado a
receber este parcelamento nos termos aqui dispostos.
ARTIGO 3º - O débito originário ora confessado, em obediência ao
princípio financeiro e atuarial deverá ser corrigido pelo Índice
escolhido (Índice IPCA) mais juros de mora à razão de 6% (seis por
cento) ao ano, e deverá ser pago em parcelas, vincendas no dia
10(dez) de cada mês, mediante Guia de recolhimento Fundo
Municipal de Previdência Social - PREVIGUAR.
ARTIGO 4º - O débito ora confessado, consolidado em reais será
pago em 60 (sessenta) parcelas fixas, mensais e sucessivas, no valor
mínimo de R$ 3.447,85 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais
e oitenta e cinco centavos), acrescidas dos juros estabelecidos no
parágrafo único.
Parágrafo único. O saldo devedor, em obediência ao princípio do
equilíbrio financeiro e atuarial, será corrigido pelo Índice escolhido
(Índice IPCA) mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano.
ARTIGO 5º - Quaisquer outras operações ou negociações referentes
a estes débitos fora dos termos definidos nesta lei serão considerados
nulos de pleno direito.
ARTIGO 6º - O pagamento a que se refere esta lei independe do
pagamento da contribuição previdenciária mensal devida pelo
Município ao PREVIGUAR.

MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 17/06/2011.
NP nº 508/2011.
CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestã
Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:6E44D928
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 924/2011

Art. 7º Fica homologado o TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS n.º 001, de 14 de junho de 2011, que faz parte
integrante da presente Lei.
ARTIGO 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a abrir créditos suplementares para atender às necessidades
orçamentárias dos dispêndios oriundos da presente Lei;
ARTIGO 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos 17
dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.

“DISPÕE
SOBRE
O
PARCELAMENTO
E
PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
REFERENTE À UTILIZAÇÃO EXCEDENTE AO
PERCENTUAL FIXADA PARA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
APURADAS
NA
NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL - NAF Nº
094/2011, DEVIDAS AO PREVIGUAR - FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE GUARANTÃ DO NORTE” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 17/06/2011.
NP nº 511/2011.
CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:C0EE414B

MERCIDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ
DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS EM LEI,

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 920/2011

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por esta
lei, a realizar termo de parcelamento de débitos referente à utilização
excedente ao percentual fixada para taxa de administração
decorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 no valor de R$
133,640,28 (cento e trinta e três mil, seiscentos e quarenta reais e
vinte oito centavos) perfazendo o total capitalizado de juros e

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM
O CENTRO DE REABILITAÇÃO JOÃO MARCOS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
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MERCIDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ
DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo autorizado por esta Lei, a
firmar convênio de Cooperação Financeira com o CENTRO DE
REABILITAÇÃO JOÃO MARCOS situada neste Município de
Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, Associação Civil, com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº
13.338.569/0001-03, devidamente registrada no Livro A-15, folhas nº
162, sob nº R-3.181, em 28 de fevereiro de 2011, no Cartório do 2º
Notarial e Registral Guedes, no Município de Peixoto de
Azevedo/MT, para repasse de concessão de auxílio financeiro.
PARÁGRAFO ÚNICO – O termo em que será expresso o convênio
consta do Anexo Único desta Lei.
ARTIGO 2º - Os repasses serão concedidos em 06 (SEIS) parcelas
mensais pelo período de 06 (SEIS) meses, vencíveis todo dia 10 (dez),
sendo a primeira parcela concedida em 10 de julho de 2011, podendo
o convênio ser prorrogado havendo interesse das partes.
ARTIGO 3º - As despesas decorrentes dessa Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social,
consignadas no orçamento anual vigente, devendo ser consignadas
nos orçamentos futuros.
ARTIGO 4º - A Instituição deverá prestar contas dos recursos
recebidos em no máximo 30 (trinta) dias, após o último repasse.
ARTIGO 5º - Não havendo prestação de contas pelo beneficiário,
fica o mesmo impossibilitado de receber novos recursos até que preste
conta dos recursos concedidos anteriormente.
ARTIGO 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos 17
dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 39/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JAURU
CONTRATADA: MULTICOR IMPRESSOS IND. COM. E
REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO o fornecimento de Materiais de Consumo (materiais
gráficos), conforme proposta de preços que integra o presente
instrumento, independentemente de sua transcrição.
VALOR: R$ 78.558,30 (setenta e oito mil quinhentos e cinqüenta e
oito reais e trinta centavos).
VIGENCIA: 14/06/2011 a 31/12/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 40/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JAURU
CONTRATADA: D.O.BENEVIDES & CIA LTDA-ME
OBJETO: Construção de Ponte, sobre o Córrego Abandonado, na
Comunidade São Miguel, no PA Mirassolzinho neste Município
de Jauru-MT
VALOR: R$ 73.641,19 (Setenta e Três Mil Seiscentos e Quarenta
e um Reais e Dezenove Centavos).
VIGENCIA: 16/06/2011 a 16/07/2011
JAURU – MT, 17 de Junho de 2011.
SARA FERREIRA RAMALHO
Gerente de Licitações e contratos
Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:17C0B6AF
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2011 - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 12/2011

MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 17/06/2011.
NP nº 507/2011.
CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:A69138E7
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE PROVA SELETIVA AGENTE COMUNITARIOS

Interessadas: MILINIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE
INFORMÁTICA LTDA e CLEONICE CÂNDIDO DA SILVA –
ME
A Prefeitura Municipal de Jauru, em cumprimento ao que dispõe o
Art. 109, inciso I, alínea “c” e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 c.c os
Artigos 5º e 10, inciso I, alínea “e” do Decreto Municipal nº
058/2009, comunica aos interessados acima que, REVOGOU
INTEGRALMENTE a Ata de Registro de Preços supracitada, sendo
que o procedimento revogatório encontra-se à disposição dos
interessados para as providências que julgarem necessárias.
Informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e
Contratos ou por meio do e-mail prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br ou
do fone/fax. (65) 3244-1855.
JAURU – MT, 17 de Junho de 2011.

O Município de Itiquira-MT torna público que fará Processo seletivo
para a contratação de Agentes Comunitários de saúde para
atendimento das áreas do Município, com disponibilidade do total de
18 vagas a serem preenchidas. As inscrições estarão abertas no dia 27
de junho a 01 julho do ano 2011, local da inscrição na Secretária de
Saúde do Município. As provas serão aplicadas no dia 07 de agosto de
2011. As áreas estão delimitadas no anexo do edital que poderá ser
adquirido gratuitamente no site do Município.
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:257ACC67

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:2635AAB1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
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Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juruena
Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria Por Tempo De
Contribuição a servidora Sra. Odete Pinheiro Veloso Almeida.O
Prefeito do Município de Juruena, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais e; Considerando o art. 6º, incisos I, II, III e
IV da Emenda Constitucional n.º 41/2003, combinado com art. 86,
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal n.º 579, de 25 de junho de
2004, que rege a previdência municipal, anexo I, da Lei n.º 866 de 07
de fevereiro de 2011, que concede aumento de vencimentos aos
profissionais da Educação Básica do Município de Juruena; Resolve:
Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria Por Tempo De
Contribuição, a servidora Sra. Odete Pinheiro Veloso Almeida,
brasileira, casada, portadora do RG n.º 942400, SSP/GO e do CPF n.º
199.601.661-04, residente e domiciliada neste município, servidora
Efetiva, no cargo Professor, Nível “I”, “E”, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, devidamente matriculada sob o nº 202809,
com proventos Integrais, conforme processo administrativo do
PREVI-JURUENA, n.º 2011.04.0001P, a partir desta data até
posterior deliberação.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se,
publique-se, cumpre-se.
Juruena - MT, 06 de junho de 2011.
BERNARDINHO CROZETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:BD1F95ED
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D´OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO DA CHAMADA PUBLICA N.º
001/2011
Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos
matriculados nas 06 (seis) escolas municipais que ofertam o
Ensino Fundamental, da Rede Pública Município de Lambari
D’Oeste - MT.
O Pregoeiro Oficial, regido pela portaria n. 002/2011 da Prefeitura
Municipal de Lambari D’Oeste/MT, no uso de suas atribuições legais,
torna público aos interessados que na CHAMADA PUBLICA Nº
001/2011, cujo certame se deu às 15 hs do dia 14/06/2011; sagrou
vencedoras as seguintes proponentes: o Sr° Adimilson Pereira da
Silva Ficou responsável de entregar 321 Kg de Mandioca e 371 Kg de
Farinha de Mandioca, totalizando o valor global dos itens de R$
1.430,29 (hum mil quatrocentos e trinta reais e vinte e nove
centavos), preço final. o Sr° Arlindo Pinheiro de Azevedo Ficou
responsável de entregar 1.064 Kg de Abobora Madura, 321 Kg de
Mandioca e 350 Kg de Polpa de Frutas totalizando o valor global dos
itens de R$ 5.417,00 (cinco mil quatrocentos e dezessete reais),
preço final. o Sr° José Aparecido Fernandes Ficou responsável de
entregar 550 Kg de Abobrinha Verde, 890 Maço de Alface, 813 Kg
Banana de Fritar, 783 Maço de Couve e 392 Maço de Rúcula,
totalizando o valor global dos itens de R$ 7.099,90 (sete mil noventa
e nove reais e noventa centavos), preço final. o Sr° Valdecir Leal
da Silva Ficou responsável de entregar 350 Kg de Polpa de Frutas,
totalizando o valor global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), preço final, o Srº Aroldo Batista da Silva, Ficou responsável
de entregar 516 Maço de Cheiro Verde, 321 Kg de Mandioca e 352
Kg de Rapadura, totalizando o valor global dos itens de R$ 2.481,80
(dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos),
preço final. A Sra Patrícia Chagas Prade, Ficou responsável de
entregar 3.360 Litros de Leite, totalizando o valor global de R$
4.032,00 (quatro mil trinta e dois reais), preço final. Maiores
informações fone 0xx65 3228-1178.

RUBENS VENTURA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:5906A0F8
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1947, DE 1º JUNHO DE 2011
Autoria: Poder Executivo
Reestrutura o Regime de Adiantamentos no âmbito do Município de
Lucas do Rio Verde e dá outras providências
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato
Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reestrutruado no Município de Lucas do Rio Verde -MT,
nos termos desta Lei, o Regime de Adiantamentos, previstos nas
normas gerais de direito financeiro, para a cobertura de despesas que
não se subordinam ao processo normal de aplicação.
Art. 2º Consideram-se despesas efetuadas com o Regime de
Adiantamentos:
I - as extraordinárias e urgentes;
II - as efetuadas distantes da sede do município;
III - as que custeiem viagens do Prefeito, de servidores e de eventuais
agentes públicos, a serviço do município;
IV - as miúdas e de pronto pagamento.
§ 1º A entrega de numerário em Regime de Adiantamentos será feita a
servidor municipal ou agente desigando para tal fim.
§ 2º Não será concedido adiantamento a servidor em alcance nem a
responsável por mais de 2 (dois) adiantamentos.
Art. 3º O adiantamento somente será liberado pela autoridade
competente após justificativa do agente da despesa, desde que não
tenha outro em aberto.
Art. 4º Os saldos de adiantamento, não aplicados até 31 de dezembro
de cada exercício, serão obrigatoriamente recolhidos à Tesouraria
Municipal.
Parágrafo Único. Nos casos de despesas de viagens, este prazo fica
dilatado até o retorno do agente, que prestará contas nos 10(dez) dias
seguintes.
Art. 5º O Setor Contábil financeiro responsável pelo
empenho,liquidação e pagamento de depesas fará o controle dos
prazos para comprovação e prestação de contas do regime de
adiantamento, bem como procederá todos os registros contábeis de
acoro com a legislação.
Art. 6º O responsável que deixar de fazer a prestação de contas de
adiantamento ou de recolher o saldo não aplicado, dentro do prazo
determinado, ficará sujeito às penalidades legais, salvo casos de força
maior devidamente justificados, a critério da autoridade competente.
Art. 7º Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo,
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua vigência.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei nº
308, de 17 de outubro de 1994
Lucas do Rio Verde-MT, 1º de junho de 2011.
MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Lambari D’Oeste/MT. 14 de Junho de 2011.
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Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:ACC6A910
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4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 500.000,00
05.001.0.0.15.452.0505.2137
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 160.000,00
TOTAL 4.615.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1948, DE 07 DE JUNHO DE 2011
Autoria: Poder Executivo
Altera a Lei N. 1788/2009 (PPA exercício 2010/2013); a Lei N.
1868/2010 (LDO exercício de 2011) e alterações, e abre Crédito
suplementar na Lei N. 1901/2010 (Lei Orçamentária Anual para
2011), e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato
Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a incluir na Lei N. 1788/2009, que trata do
Plano Plurianual para o período de 2010/2013, o crédito suplementar
nas dotações; conforme discriminação no artigo 3º.
Art. 2º Fica autorizado a incluir na Lei N. 1868/2010 - Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, o crédito
suplementar nas dotações conforme discriminação no artigo 3º.
Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$
9.428.100,00 (nove milhões quatrocentos e vinte e oito mil e cem
reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO
02.003.0.0.04.124.0202.2011
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc. e Vantagens Fixas-P.Civil 5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 2.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 2.000,00
TOTAL 9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
03.001.0.0.04.122.0301.1019
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 1.500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.001.0.0.04.122.0401.2005
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 5.000,00
04.001.0.0.04.129.0402.2008
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 5.000,00
TOTAL 70.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS
05.001.0.0.04.122.0501.2140
3.1.90.04.00.00 - 999 - Contratação por Tempo Determinado
60.000,00
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 50.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 10.000,00
05.001.0.0.04.122.0504.2139
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 500.000,00
05.001.0.0.04.122.0505.2166
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 30.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - obrigações Patronais 15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 750.000,00
05.001.0.0.04.451.0511.1166
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 1.500.000,00
05.001.0.0.04.452.0503.2161
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 25.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 5.000,00
05.001.0.0.15.451.0508.1151
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 200.000,00
05.001.0.0.15.451.0505.1055
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 700.000,00
05.001.0.0.15.451.0506.1142

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
07.001.0.0.04.122.0701.2022
3.1.90.04.00.00 - 999 - Contratação p/ tempo determinado 25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 35.000,00
4.4.90.61.00.00 - 999 - Aquisição de Imóveis 100.000,00
TOTAL 160.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002.0.0.10.122.0801.2156
3.1.90.11.00.00 - 201 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 100.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2096
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 60.000,00
3.1.90.11.00.00 - 202 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 10.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2097
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 50.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2098
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 50.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2099
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 201 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 202 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 80.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2100
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 201 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 40.000,00
3.1.90.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 35.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2101
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 80.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2102
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 74.000,00
3.1.90.16.00.00 - 202 - Outras Despesas Variáveis 30.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2103
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 202 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 35.000,00
3.1.90.16.00.00 - 202 - Outras Despesas Variáveis 15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 5.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2104
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 40.000,00
3.1.90.11.00.00 - 202 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 10.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2105
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 60.000,00
3.1.90.11.00.00 - 201 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 70.000,00
3.1.90.16.00.00 - 201 - Outras Despesas Variáveis 40.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2133
3.1.90.16.00.00 - 201 - Outras Despesas Variáveis 60.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2135
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 60.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2144
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 120.000,00
3.1.90.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 30.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2147
3.3.90.30.00.00 - 201 - Material de Consumo 30.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2148
3.1.90.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 5.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2149
3.1.90.11.00.00 - 201 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.91.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 20.000,00
08.002.0.0.10.304.0802.2154
3.1.90.04.00.00 - 201 - Contratação p/ tempo determinado 50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 201 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.91.13.00.00 - 201 - Obrigações Patronais 5.000,00
TOTAL 1.659.000,00
SECRETARIA
SOCIAL
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09.001.0.0.08.122.0901.2039
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.001.0.0.04.306.1002.2076
3.3.90.30.00.00 - 102 - Material de Consumo 35.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 80.000,00
10.001.0.0.04.306.1002.2095
3.3.90.30.00.00 - 102 - Material de Consumo 169.700,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 299.100,00
10.001.0.0.12.306.1002.2196
3.3.90.30.00.00 - 102 - Material de Consumo 7.000,00
10.001.0.0.12.361.1004.1033
4.4.90.51.00.00 - 101 - Obras e Instalações 45.000,00
4.4.90.51.00.00 - 102 - Obras e Instalações 340.000,00
10.002.0.0.12.365.1003.2093
3.1.90.11.00.00 - 103 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 300.000,00
TOTAL 1.275.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER TURISMO E
CULTURA
11.001.0.0.27.812.1103.2181
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
11.004.0.0.13.392.1109.2214
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 58.000,00
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 9.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 300,00
TOTAL 92.300,00
SECRETARIA
MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO GERAL
14.001.0.0.04.121.1401.2142
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 7.000,00
TOTAL 17.000,00

E

Art. 4º Para cumprimento do artigo 3º serão utilizados recursos
provenientes das anulações das dotações abaixo de acordo com o art.
43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal N. 4.320/64:
GABINETE DO PREFEITO
02.001.0.0.04.122.0201.2001
3.3.90.30.00.00 – 999 – Material de Consumo 150.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 15.000,00
02.001.0.0.04.122.0201.2003
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias – Civil 1.500,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 2.499,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S. Terc. - P. Física 5.000,00
02.001.0.0.04.122.0201.2004
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
02.002.0.0.04.122.0201.2002
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 5.000,00
02.003.0.0.04.124.0202.2011
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 999,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
1.000,00
02.003.0.0.04.124.0202.2034
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 35.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 9.000,00
TOTAL 236.998,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
03.001.0.0.04.122.0301.2031
3.3.50.39.00.00 - 999 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$
10.000,00
4.4.90.52.48.00 - 999 - Veículos Diversos 50.000,00

03.001.0.0.04.122.0301.2035
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 33.000,00
03.001.0.0.04.122.0301.2036
3.3.71.41.00.00 - 999 - Contribuições 7.571,00
03.001.0.0.04.122.0301.2054
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 7.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
03.001.0.0.04.122.0302.1052
4.4.90.52.00.00 - 301 - Equip.e Material Permanentes 100.000,00
03.001.0.0.04.122.0306.2173
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 16.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 9.000,00
03.001.0.0.04.122.0308.2174
4.4.90.52.48.00 - 999 - Veículos Diversos 80.000,00
03.001.0.0.04.126.0302.2126
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 1.500,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 80.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 67.800,00
03.001.0.0.04.128.0301.2037
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
03.001.0.0.04.131.0305.2175
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 10.000,00
03.001.0.0.04.453.0307.2167
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 100.000,00
4.4.90.52.48.00 - 999 - Veículos Diversos 40.000,00
4.4.90.52.99.00 - 999 - Outros Materiais Permanente 100.396,00
03.001.0.0.04.782.0307.2131
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
20.000,00
4.4.90.52.48.00 - 999 - Veículos Diversos 28.000,00
TOTAL 906.267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.001.0.0.04.122.0401.2005
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 70.000,00
04.001.0.0.04.122.0401.2007
3.3.90.47.00.00 - 999 - Obrigações Tributárias e Contr. 100.000,00
04.001.0.0.04.126.0402.1001
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 120.000,00
04.001.0.0.04.128.0401.2006
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 20.500,00
04.001.0.0.04.129.0402.1002
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
04.001.0.0.04.129.0402.2008
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção R$
5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 60.000,00
04.001.0.0.19.126.0402.2038
3.3.90.30.00.00 - 301 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 301 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 35.025,00
TOTAL 500.025,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS
05.001.0.0.04.122.0501.2140
3.3.90.30.01.00 - 999 - Combustíveis e Lubrificantes 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 60.000,00
3.3.90.39.44.00 - 999 - Serviços de Água e Esgoto 10.000,00
3.3.90.39.47.00 - 999 - Serviços de Comunicação em Ger. 30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 10.000,00
05.001.0.0.04.122.0505.2166
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 8.500,00
05.001.0.0.04.451.0505.2163
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 130.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 20.000,00
05.001.0.0.04.452.0503.2161
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00 3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 8.000,00
05.001.0.0.04.572.0502.2160
3.1.90.04.00.00 - 999 - Contratação por Tempo Determinado 5.962,00
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 3.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
05.001.0.0.15.451.0506.1141
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 1.410.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 100.000,00
05.001.0.0.15.451.0506.1144
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 20.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 20.000,00
05.001.0.0.15.451.0507.1145
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 95.000,00
05.001.0.0.15.451.0507.1146
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 148.064,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 78.000,00
05.001.0.0.15.451.0507.1147
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 450.000,00
05.001.0.0.15.452.0505.2168
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 40.000,00
3.3.90.36.00.00 – 999 - Outros S.Terc.-P. Física 50.000,00
33.90.39.00.00 – 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 40.000,00
05.001.0.0.26.782.0505.1165
44.50.42.00.00–999 Auxílios 90.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 50.000,00
05.001.0.0.15.451.0507.1148
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 80.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 40.000,00
05.001.0.0.15.451.0507.1149
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 2.900,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 35.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 10.000,00
05.001.0.0.15.451.0508.1152
3.3.90.30.00.00 - 301 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 301 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 301 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 75.000,00
05.001.0.0.15.451.0510.1157
3.3.90.30.00.00 - 301 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 301 - Outros S.Terc.-P. Física 6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 301 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 7.000,00
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 1.236,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 11.000,00
05.001.0.0.15.452.0505.2168

3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 40.000,00
TOTAL 3.382.662,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.001.0.0.18.543.0603.2072
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 2.380,00
06.001.0.0.20.122.0601.2063
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias - Civil 10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 25.000,00
06.001.0.0.20.122.0602.1060
3.3.90.30.00.00 - 301 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 25.000,00
3.3.90.39.00.00–301-Outros S.Terc.-P. Jurídica 20.000,00
3.3.90.39 – 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 15.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 30.000,00
06.001.0.0.20.122.0602.2065
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 20.000,00
06.001.0.0.20.122.0602.2066
3.3.90.39 – 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 10.000,00
06.001.0.0.20.334.0605.1037
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 80.000,00
06.001.0.0.20.541.0602.2070
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00–999-Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 10.000,00
06.001.0.0.20.541.0604.2073
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 20.000,00
06.001.0.0.20.606.0601.2064
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 500,00
06.001.0.0.23.691.0605.2209
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 4.500,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00–999-Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 30.000,00
TOTAL 404.380,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.001.0.0.04.122.0701.2018
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00.00 – 999 - Outros S.Terc.-P. Física 20.000,00
3.3.90.39.00.00–301-Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00–999-Outros S.Terc.-P. Jurídica 20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 301 - Equip.e Material Permanentes 5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 20.000,00
07.001.0.0.04.122.0701.2020
3.3.90.30.00.00 - 301- Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00–301-Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00–999-Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
07.001.0.0.04.122.0701.2021
3.3.50.43.00.00 – 999 – Subvenções Sociais 15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00–301-Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00–999-Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
07.001.0.0.04.122.0701.2022
3.1.91.13.00.00 – 999 - Obrigações Patronais 15.000,00
3.3.50.43.00.00 – 999 – Subvenções Sociais 15.000,00
4.4.90.52.48.00 – 999 – Veículos Diversos 40.000,00
4.4.90.52.99.00 - 999 - Outros Materiais Permanentes 10.000,00
07.001.0.0.04.122.0702.1012
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 50.000,00
07.001.0.0.04.122.0702.1013
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.39.00.00–301-Outros S.Terc.-P. Jurídica 20.000,00
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3.3.90.39.00.00–999-Outros S.Terc.-P. Jurídica 1.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 50.000,00
07.001.0.0.04.122.0702.1014
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 20.000,00
07.001.0.0.04.122.0702.2023
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 45.000,00
3.1.90.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 999- Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 30.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 40.000,00
TOTAL 666.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002.0.0.10.122.0801.2155
3.3.90.14.00.00 - 201 - Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 201- Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 201 - Outros S.Terc.-P. Física 1.000,00
3.3.90.39.00.00–201-Outros S.Terc.-P. Jurídica 1.000,00
08.002.0.0.10.122.0801.2162
3.3.90.30.00.00 - 201- Material de Consumo 2.500,00
3.3.90.39.00.00–201-Outros S.Terc.-P. Jurídica 2.500,00
08.002.0.0.10.122.0804.2201
3.3.90.30.00.00 - 201- Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.39.00.00–201-Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
08.002.0.0.10.126.0801.2157
3.3.90.39.00.00–202-Outros S.Terc.-P. Jurídica 150.000,00
08.002.0.0.10.301.0803.2200
4.4.90.52.00.00 - 202 - Equip.e Material Permanentes 50.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2144
3.3.90.14.00.00 - 201 - Diárias - Civil 1.750,00
3.3.90.14.00.00 - 202 - Diárias - Civil 1.500.00
3.3.90.30.36.00 – 201 – Material Hospitalar 58.000,00
4.4.90.52.00.00 - 201 - Equip.e Material Permanentes 150.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2148
3.3.90.33.00.00 -201 – Passagens e Despesas c/ locomoção 2.000,00
3.3.90.39.43.00 -201 – Serviços de Energia Elétrica 10.000,00
3.3.90.39.44.00 -201 – Serviços de Água e Esgoto 1.000,00
3.3.90.39.47.00 -201 – Serv. De Comunicação e Geral 3.000,00
08.002.0.0.10.302.0804.2149
3.3.90.14.00.00 - 201 - Diárias - Civil 3.000,00
3.3.90.39.44.00 -201 – Serviços de Água e Esgoto 2.000,00
3.3.90.39.47.00 -201 – Serv. De Comunicação e Geral 4.000,00
08.002.0.0.10.303.0805.2134
4.4.90.52.48.00 – 201 – Veículos Diversos 10.000,00
4.4.90.52.48.00 – 202 – Veículos Diversos 30.000,00
4.4.90.52.99.00 - 201 - Outros Materiais Permanentes 80.000,00
4.4.90.52.99.00 - 202 - Outros Materiais Permanentes 10.000,00
08.002.0.0.10.304.0802.2154
4.4.90.52.48.00 – 201 – Veículos Diversos 30.000,00
08.002.0.0.10.304.0802.2152
3.1.90.16.00.00 – 201 - Outras Despesas Variáveis 25.000,00
3.1.90.16.00.00 – 202 - Outras Despesas Variáveis 35.000,00
3.1.91.13.00.00 – 201 – Obrigações Patronais 40.000,00
3.3.90.14.00.00 - 201 - Diárias - Civil 10.000,00
08.002.0.0.10.451.0808.1172
4.4.90.51.00.00 - 202 - Obras e Instalações 17.000,00
TOTAL 757.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
09.001.0.0.08.122.0901.1020
4.4.90.52.00.00 – 999 - Equip.e Material Permanentes 40.000,00
09.001.0.0.08.122.0901.2039
3.3.90.14.00.00 – 999 - Diárias - Civil 4.500.00
3.3.90.39.00.00–999-OutrosS.Terc.-P. Jurídica 20.000,00
09.001.0.0.08.122.0904.2177
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 23.850,00
3.1.90.13.00.00 – 999 - Obrigações Patronais 2.981,00
09.001.0.0.08.128.0901.2053
3.3.90.14.00.00 - 999 - Diárias P. Civil 10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 999 - Passagens e Despesas C/ Locomoção 3.000,00

3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 8.000,00
09.001.0.0.08.242.0902.2051
3.3.90.30.00.00 - 301 - Material de Consumo 7.500,00
09.001.0.0.08.243.0902.1024
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 100.000,00
09.001.0.0.08.243.0902.2047
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
09.001.0.0.08.243.0903.2044
3.3.90.32.00.00 - 999 - Material, Bem Ou Serviço para Dist. Gratuita
3.000,00
09.001.0.0.08.244.0901.1023
3.3.90.30.00.00 - 301 - Material de Consumo 20.114,00
3.3.90.36.00.00 - 301 - Outros S.Terc.-P. Física 21.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 9.885,00
09.001.0.0.08.451.0901.1176
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 50.000,00
09.002.0.0.08.122.0901.2040
3.3.50.43.00.00 - 999 - Subvenções Sociais 40.000,00
09.004.0.0.08.482.0904.1169
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 97.000,00
09.004.0.0.08.482.0904.2176
3.1.90.11.00.00 - 999 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 83.475,00
3.1.91.13.00.00 - 999 - Obrigações Patronais 9.182,00
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 15.000,00
TOTAL 598.487,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.001.0.0.04.122.1002.1038
4.4.90.52.00.00 - 101 - Equip.e Material Permanentes 40.000,00
10.001.0.0.04.122.1002.1043
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
10.001.0.0.12.122.1001.1025
4.4.90.52.00.00 - 101 - Equip.e Material Permanentes 10.700,00
10.001.0.0.12.122.1001.1202
4.4.90.51.00.00 - 101 - Obras e Instalações 49.668,00
10.001.0.0.12.122.1001.2056
3.3.90.39.00.00 - 101 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 70.000,00
10.001.0.0.12.122.1001.2067
3.1.90.11.00.00 - 101 - Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 30.000,00
10.001.0.0.12.128.1005.2079
3.3.90.30.00.00 - 101 - Material de Consumo 5.000,00
10.001.0.0.12.361.1004.1030
4.4.90.51.00.00 - 101 - Obras e Instalações 45.000,00
4.4.90.51.00.00 - 102 - Obras e Instalações 340.044,00
10.001.0.0.12.361.1004.1201
4.4.90.51.00.00 - 102 - Obras e Instalações 194.000,00
10.001.0.0.12.364.1007.2088
3.3.90.36.00.00 - 101 - Outros S.Terc.-P. Física 10.037,00
3.3.90.39.00.00 - 101 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 7.000,00
4.4.90.52.00.00 - 101 - Equip.e Material Permanentes 20.000,00
10.001.0.0.12.365.1003.1200
3.3.90.30.00.00 - 101 - Material de Consumo 30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 101 - Outros S.Terc.-P. Física 24.300,00
3.3.90.39.00.00 - 101 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 30.000,00
4.4.90.51.00.00 - 101 - Obras e Instalações 49,00
10.001.0.0.12.366.1008.2082
3.1.90.04.00.00 - 101 - Contratação p/ tempo determinado 20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 101 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 101 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 101 - Equip.e Material Permanentes 5.000,00
10.002.0.0.12.361.1004.2059
3.3.90.39.00.00 - 104 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 300.000,00
TOTAL 1.275.798,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER TURISMO E
CULTURA
11.001.0.0.04.122.1101.2171
3.1.90.04.00.00 - 101 - Contratação p/ tempo determinado 34.433,00
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11.001.0.0.04.126.1101.2187
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 6.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 3.000,00
11.001.0.0.27.451.1104.1175
4.4.90.51.00.00 - 301 - Obras e Instalações 4.000,00
4.4.90.51.00.00 - 999 - Obras e Instalações 14.000,00
11.001.0.0.27.695.1107.2183
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 4.000,00
11.001.0.0.27.812.1101.2185
4.4.90.52.48.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 49.000,00
4.4.90.52.99.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 18.300,00
11.001.0.0.27.812.1103.2182
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 8.000,00
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 9.000,00
11.001.0.0.27.812.1106.2178
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
11.001.0.0.27.812.1107.2179
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 5.000,00
11.001.0.0.27.812.1107.2180
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 15.000,00
11.001.0.0.27.813.1105.2186
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 10.000,00
TOTAL 274.733,00
SECRETARIA
MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO GERAL
14.001.0.0.04.121.1401.2112
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 3.000,00
14.001.0.0.04.121.1401.2113
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 9.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 400,00
14.001.0.0.04.121.1401.2114
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 9.100,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 9.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 9.000,00
14.001.0.0.04.121.1401.2141
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 20.000,00
14.001.0.0.04.121.1401.2142
4.4.90.52.00.00 - 999 - Equip.e Material Permanentes 10.000,00
14.001.0.0.04.122.1401.2111
3.3.90.30.00.00 - 999 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 999 - Outros S.Terc.-P. Jurídica 200.000,00
TOTAL 305.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.00.99.999.9999
9.9.99.99.99.00 – Reserva de Contingência 120.000,00

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:ADCA1EDC
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1949, DE 07 DE JUNHO DE 2011
Autoria: Poder Legislativo
Desobriga o reconhecimento de firma e autenticação de
cópias de documentos em cartórios, pelos órgãos
públicos municipais de Lucas do Rio Verde – MT.
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato
Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica vedada, na recepção de documentos por órgãos,
autarquias, entidades públicas no âmbito municipal controladas direta
ou indiretamente pelo Município, a exigência de reconhecimento de
firmas ou de autenticação de cópias realizadas em cartórios.
§ 1º Na hipótese de que trata o “caput” deste artigo, o servidor deverá
proceder a comparação com o respectivo documento original
procedendo a autenticação através de carimbo próprio que conste a
assinatura, o nome e o número da matrícula do servidor responsável
pela autenticação e somente havendo dúvida fundada, exigirá o
reconhecimento da firma ou a autenticação da cópia em cartório.
§ 2º Eventual exigência do servidor será feita por escrito com a
indicação da razão específica da dúvida.
§ 3º Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fraude ou falsidade
em prova documental, reputar-se-ão inexistentes os atos
administrativos dela resultantes, cumprindo ao órgão ou entidade a
que o documento tenha sido apresentado expedir a comunicação
cabível ao órgão local do Ministério Público.

E

Art. 2º O disposto no artigo 1º desta Lei não se aplica quando haja
determinação legal expressa em sentido contrário.
Art. 3º Os órgãos públicos adotarão, no âmbito de suas atuações, as
medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento das normas ora
editadas.
Art. 4º Não há desembolso de recursos financeiros em decorrência da
presente Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lucas do Rio Verde, 07 de junho de 2011.
MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:1E4D206C
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1950, DE 14 DE JUNHO DE 2011
Autoria: Poder Executivo
Reestrutura o Conselho Municipal de Cultura e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato
Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Lucas do Rio Verde, 07 de junho de 2011.
MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica reestruturado o Conselho Municipal de Cultura, órgão
normativo, consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, como um mecanismo
permanente de participação de pessoas físicas ou jurídicas sem fins
lucrativos das entidades representativas no processo de planejamento
e execução da Política Municipal de Cultura, nos termos desta Lei, e
do Decreto que a regulamenta.
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Art. 2º O Conselho Municipal de Cultura de Lucas do Rio Verde terá
por finalidade:
I- o aperfeiçoamento do planejamento setorial com participação da
comunidade organizada e dos produtores culturais, em um plenário
integrado por conselheiros eleitos pela classe e indicados e nomeados
pelo poder público nos termos do regimento interno do Conselho e da
legislação pertinente;
II - promoção e democratização da ação pública de incentivo à
preservação, produção e difusão de bens culturais do município e dos
diferentes segmentos sociais que compõem a sua cultura, usos,
costumes e folclore;
III- integração regional da cultura municipal por meio do apoio às
vocações artísticas e às manifestações culturais locais, facilitando o
acesso de toda a população aos produtos culturais incentivados;
IV- promoção prioritária de projetos culturais com qualidade artística
evidenciada exaltando valores e temas culturais associados ao ideal
coletivo da comunidade e do país, voltados para a sustentabilidade
sócio-econômico-cultural-ambiental da humanidade, em suas
sucessivas gerações;
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 3º Para o cumprimento de suas finalidades, ao Conselho
Municipal de Cultura, compete:
I - estabelecer em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer, Cultura e Turismo a Política Municipal de Cultura, definindolhe as diretrizes, os objetivos, as estratégias e as metas que orientarão
o processo de planejamento e gestão comparticipada da função
Cultura;
II- apreciar o Plano Plurianual de Ação do setor e os instrumentos
programáticos e orçamentários anuais correspondentes;
III- aprovar o Regimento Interno do Conselho;
IV- aprovar o manual de Normas e Procedimentos do Programa
Municipal de Incentivo à Cultura;
IV- aprovar o manual de normas e procedimentos do Fundo Especial
de Incentivo a Projetos Culturais;
V- promover a integração programática de ações culturais,
principalmente daquelas relacionadas com o Turismo o Desporto e
Lazer; visando à sua convergência para os objetivos comuns de
desenvolvimento cultural do Município;
VI- negociar com o Governo do Estado de Mato Grosso, a celebração
de acordos e mecanismos de seleção de projetos culturais a serem
apoiados por programas governamentais de incentivo, visando à
adoção de critérios de prioridade de atendimento segundo o grau de
interesse coletivo do município, atributo este a ser formalmente
declarado pelo Conselho Municipal;
VII- apreciar e votar o acatamento de Pareceres Técnicos emitidos
sobre processos de encaminhamento de Projetos Culturais submetidos
ao Conselho para fins de recebimento de incentivos do Fundo
Especial de Incentivo a Projetos Culturais;
VIII- emitir pareceres técnicos-culturais, inclusive sobre as
implicações culturais de planos governamentais no âmbito do
Município;
IX- apreciar as proposições de produtores culturais em projetos a
serem encaminhados ao Fundo Estadual de Incentivo à Cultura,
declarando seu grau de interesse coletivo municipal;
X- exercer vigilância e controle social sobre as ações governamentais
na área da cultura, registrando a eficiência gerencial do desempenho
executivo e perscrutando a eficácia social de seus resultados;
XI- promover reuniões periódicas do Fórum Municipal de Cultura de
Lucas do Rio Verde a fim de deliberar, debater e propor ações em prol
do fomento e incentivo à cultura municipal.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO
Art. 4º O Conselho Municipal de Cultura será composto por seis (10)
membros Titulares e igual número de Suplentes, de acordo com a
estrutura representativa estabelecida na tabela a seguir:
I- Área Governamental – a ser composta por 3 representantes
indicados pelo Prefeito Municipal e 2 representantes pela Câmara
Municipal;

II- Produtores Culturais e membros da Sociedade Civil Organizada - –
área a ser composta por 5 representantes eleitos em Assembleia pelo
Fórum Municipal de Produtores Culturais;
§ 1º O Fórum Municipal de Produtores Culturais será composto por
todos os artistas, produtores culturais, membros do poder público,
membros representantes da Sociedade Civil Organizada legalmente
em funcionamento no Município.
§ 2º Cada área representada indicará seus representantes titulares e
igual número de suplentes, sendo:
I- 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes eleitos
pela Assembleia Geral do Fórum Municipal de Produtores Culturais;
II- 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes nomeados
diretamente pelo Prefeito Municipal e 2 (dois) membros titulares 2
(dois) membros suplentes nomeados diretamente pela Câmara de
Vereadores, todos nos termos do Regimento Interno.
Art. 5º A estrutura organizacional do Conselho compreenderá:
Conselheiros titulares, conselheiros suplentes, (Presidência e Vicepresidência) e Comissões Temáticas, conforme definida no seu
Regimento Interno.
CAPÍTULO IV
DOS CONSELHEIROS
Art. 6º A indicação dos Conselheiros representantes das áreas nãogovernamentais será votada no plenário do Fórum municipal
respectivo, para um mandato de dois anos, passível de uma reeleição.
§ 1º Havendo necessidade de substituição dos Conselheiros, a
qualquer tempo e em função de justificativa acatada pelo Conselho,
o(s) suplente(s) do(s) Conselheiro (s) a ser (em) substituído(s)
assume(m) imediatamente a(s) vagas (a) correspondente(s), os quais
cumprirão o tempo restante do mandato do(s) conselheiro(s)
substituído(s).
§ 2º O Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo será
membro nato do Conselho.
Art. 7º Não haverá remuneração de qualquer espécie ao Conselheiro,
pelo exercício do cargo, o qual será declarado de relevante função
social.
Art. 8º A O Conselho Municipal de Cultura se reunirá em Assembleia
para escolher através de eleição interna entre seus membros a
Presidência e consequentemente a Vice-Presidência.
Art. 9º A Secretaria Municipal de Esporte Lazer, Cultura e Turismo
fica incumbida de prover todos os meios materiais e serviços de apoio
administrativo necessário ao funcionamento do Conselho, nos termos
do seu Regimento Interno.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 Revoga-se as disposições em contrário em especial a Lei nº
690, de 14 de outubro 1999 e Lei nº 1433, de 10 de julho de 2007.
Lucas do Rio Verde, 14 de junho de 2011.
MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:39C7B925
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1951, DE 14 DE JUNHO DE 2011
Autoria: Poder Executivo
Altera dispositivos da Lei nº 1254/2006 e Lei nº
1434/2007(Fundo Municipal de Cultura) e dá outras
providências.
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O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato
Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Lucas do Rio Verde, 14 de junho de 2011.
MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Art.1º. Altera o art. 3º, art. 6º, § 1º do art. 9º, parágrafo único do art.
11, art. 16 e art. 18, da Lei Municipal nº 1254, de 28 de março de
2006 e art. 17, da Lei 1434, de 10 de julho de 2007(Fundo Municipal
de Cultura), que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º A gestão do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais
criado por esta lei ficará a cargo da Secretaria Municipal de Esporte
Lazer, Cultura e Turismo, após a aprovação dos projetos pelo
Conselho Municipal de Cultura.
Art. 6º. A Secretaria Municipal de Esporte Lazer, Cultura e Turismo
publicará edital (is) anual(is) visando à inscrição de Projetos
Culturais Independentes - PCI.
Parágrafo único - Para concorrer ao incentivo aos Projetos
Culturais Independentes - PCI, deverá o empreendedor apresentar
projeto à Secretaria Municipal de Esporte Lazer, Cultura e Turismo,
dentro de calendário e regras definidos em edital e mediante
formulário específico elaborados pela Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.
Art. 9°...
§1º. Os proponentes dos projetos ficam livres para planejar sua
contrapartida social dentro de várias possibilidades a serem
arroladas em edital pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer,
Cultura e Turismo.
Art. 11...
Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura
e Turismo, regulamentará, por meio de manual específico, a inserção
da divulgação do patrocínio do bem como a inserção de marcas
referentes a outras formas de apoio e patrocínio.
Art. 16. Os Programas Estratégicos serão propostos pela Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo em conjunto com o
Conselho Municipal de Cultura.
Art. 17. Poderá a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e
Turismo abrir editais convocatórios para inscrição de Projetos
Estratégicos por parte dos produtores culturais, devendo sempre
submetê-los a análise prévia e posterior aprovação ao Conselho
Municipal de Cultura.

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:4384F21F
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 2217, DE 1º DE JUNHO DE 2011
Altera membros do Conselho Municipal de Assistência
Social, nomeados através do Decreto nº 2102 de 22 de
julho de 2010, e dá outras providências.
MARINO JOSÉ FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais, que
lhe são conferidas por Lei.
DECRETA
Art. 1º Ficam alterados os membros titulares representantes da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria
Municipal de Saúde, do Poder Legislativo e da Associação de Pais e
Amigos do Excepcionais – APAE e o membro suplente representante
do Instituto Padre João Peter, representados, a partir desta data, pelos
seguintes membros:
1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
Michelle Faifer Morelli Ferreira;
2. Secretaria Municipal de Saúde: Tâmara Veruska Souza
Silva;
3. Poder Legislativo:José Carlos de Oliveira;
4. APAE: Kenya Zanuni Paz
5. Instituto Padre João Peter: Vanessa T Keller;
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário em especial o
Decreto nº 2208 de 20 de abril de 2011.
Lucas do Rio Verde, 1º de junho de 2011.
MARINO JOSÉ FRANZ
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ PAETZOLD
Secretário Interino de Desenvolvimento Social
Registre-se e Publique-se

Art. 18. Os Projetos Estratégicos devem ser apresentados de acordo
com regras e em formulários específicos a serem fornecidos pela
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.
Art. 2º Altera o artigo 7º da Lei nº 1256, de 28 de março de 2006 e o
artigo 7º da Lei nº 1434, de 10 de julho de 2007, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 7º A avaliação dos Projetos Culturais Independentes – PCI será
realizada pelo Conselho Municipal de Cultura, composto por:
I - 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes eleitos
pela Assembleia Geral do Fórum Municipal de Produtores Culturais;
II - 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes nomeados
diretamente pelo Prefeito Municipal;
III - 2 (dois) membros titulares 2 (dois) membros suplentes nomeados
diretamente pela Câmara dos Vereadores.
Parágrafo único. Aos membros do Conselho Municipal referido neste
artigo é vedada a participação como proponentes de projetos durante
a vigência de seu mandato, que terá duração de dois anos, permitida
uma recondução.

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:3DFD4D98
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO N.º 2219, DE 07 DE JUNHO DE 2011
Autoriza a baixa da Condição Resolutiva constante às
margens da matricula do lote 11, quadra 24 do Setor
Industrial III e dá outras providências.
MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas por Lei,
Considerando a quitação dos débitos dos imóveis pela empresa
adquirente, conforme previsto no § 4º, do artigo 12, da Lei
Complementar nº 49, de 18 de abril de 2007;
Considerando o cumprimento, por parte da empresa, dos prazos e
condições estabelecidos na legislação municipal pertinente;
D E C R E T A:

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário.
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Art. 1º Fica autorizada a baixa da Condição Resolutiva constante à
margem da matrícula 8.962 do Cartório de Registro de Imóveis de
Lucas do Rio Verde, do lote 11, quadra 24 do Setor Industrial III.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 ( com alterações
da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde MT, 17 de junho de 2011

Lucas do Rio Verde, 07 de junho de 2011.

JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG
Pregoeira

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Regina Wohlemberg
Código Identificador:68D61782

FABIO RICARDO RAABE
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Registre-se e Publique-se
Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:405AA2E9
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 2221, DE 08 DE JUNHO DE 2011
Altera membros do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar, nomeados através do Decreto nº 2139 de 26 de
outubro de 2010, e dá outras providências.
MARINO JOSÉ FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais, que
lhe são conferidas por Lei.
DECRETA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 033/2011
DATA: 10 DE JUNHO DE 2011.
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O EXMO SR. ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, PREFEITO
MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA, ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO
CONFERIDAS POR LEI E ATENDENDO EM ESPECIAL A LEI
Nº. 768/2011, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº
4320/64.
D E C R E T A:

Art. 1º Ficam alterados os membros titulares e suplentes
representantes dos Professores da Rede Municipal de Ensino e da
Sociedade Civil representados, a partir desta data, pelos seguintes
membros:
1. Representantes dos Professores da Rede Municipal de
Ensino: Sônia da Penha Barbosa Mathis como membro
titular e Márcia Botim como membro suplente;
2. Representante da Sociedade Civil: Josevaldo de Andrade
Ferreira como membro titular e Orivaldir da Cruz como
membro suplente.

Art. 1º. - Fica aberto um Credito Adicional Especial no valor de R$
70.000,00 (Setenta Mil Reais), para atender a seguinte dotação
orçamentária, nos termos do art. 41 da Lei 4.320/64:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º. - Para atender ao Crédito aberto no Artigo anterior, serão
usadas como recursos as anulações das seguintes dotações:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

01.001 – Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições R$ 70.000,00
SUB-TOTAl R$ 70.000,00

01.001 – Câmara Municipal

Lucas do Rio Verde, 08 de junho de 2011.
MARINO JOSÉ FRANZ
Prefeito Municipal
SOLIMARA LIGIA MOURA
Secretária de Educação
Registre-se e Publique-se
Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:2E32B72A
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PREGÃO Nº 74/2011
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material
para uso na confecção de abrigos de ponto de ônibus em diversos
locais do Município de Lucas do Rio Verde – MT.
Dia: 04 de julho de 2011.
Entrega dos Envelopes: Até as 13:15 horas, do dia 04 de julho de
2011.
Edital Completo: Afixado no endereço Av. Pará, Nº 109 E, Bairro
Cidade Nova, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65
3549 8300 e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br.
Abertura do envelope Nº 01: Às 13: 30 horas, do dia 04 de julho de
2011, no endereço acima.

01.001.01.031.0001.1002 – Reforma e Ampliação do Prédio do Poder
Legislativo
449051.00 (002) – Obras e Instalações - R$ 31.781,20
01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo
319004.00 (005) – Contratação por tempo determinado - R$ 9.000,00
319009.00 (006) - Salário Família - R$ 1.000,00
319011.00 (007) – Venc. E Vantagens Fixas – Pessoal Civil - R$
23.218,80
339091.00 (014) – Sentenças Judiciais - R$
1.000,00
01.001.01.031.0001.2002 – Manut. de Despesas com Publicidade e
Divulgação
339039.000 (015) – Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica - R$
4.000,00
SUB-TOTAL R$ 70.000,00
TOTAL GERAL R$ 70.000,00
Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 10 de junho de 2011.
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 768/2011

REDEFINE
A
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL
NOBRES.

E
DE

DATA: 09 DE JUNHO 2011.
SÚMULA: ”DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO
PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES, ESTADO DE MATO
GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, APROVA
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Artigo 1º - Por força da presente Lei, a Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal de Nobres, de acordo com o organograma em
anexo (Anexo I), fica redefinida e passa a vigorar da seguinte forma:
A. ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
I - ORGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR.
EXECUTIVO MUNICIPAL
II – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1.CHEFIA DE GABINETE;
2.ASSESSORIA JURÍDICA E PROCURADORIA FISCAL;
3.ASSESSORIA DE IMPRENSA;
4.ASSESSORIAS DE GABINETE;
5.COORDENADORIA DE APOIO A LICITAÇÃO;
6.COORDENADORIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.
III - ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:
I - Coordenadoria de Tesouraria, composta por:
a.Departamento de Tesouraria.
II - Coordenadoria de Contabilidade, composta por:
a.Departamento de Contabilidade, composto por:
· Divisão de Arquivo.
III - Coordenadoria de Indústria e Comércio.
1.SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO:
I - Departamento de Fiscalização e Arrecadação.
3.SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO:
I - Departamento Recursos Humanos;
II - Departamento de Alistamento Militar, Identificação e Emissão de
CTPS;
III - Departamento de Patrimônio;
IV - Departamento de Compras e Almoxarifado, composto por:
· Divisão de Almoxarifado;
V - Departamento de Comunicação.
VI - Departamento de Legislação e Normas;
VII - Departamento de Gerenciamento de Contratos e Convênios;
IV - ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA
1.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
I - Departamento de Atenção Básica;
II - Departamento de Atenção Especial;
III - Departamento de Proteção ao Consumidor (PROCON).
2.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES:
I - Departamento de Ação Pedagógica;
II - Departamento de Esporte;
III - Departamento de Cultura
3.SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:
I - Departamento de Obras;
II - Departamento de Engenharia;
III - Departamento de Serviços Urbanos;
IV - Departamento de Trânsito e Transportes
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO
AMBIENTE E MINERAÇÃO:
I - Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e Mineração;
5.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO:
I - Departamento de Turismo;
6.SECRETARIA DE SAÚDE:
I - Departamento de Vigilância a Saúde;
II - Departamento de Saúde Coletiva;
III - Departamento de Atenção Integral a Saúde;
B. ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
I – Fundo Municipal de Previdência Social de Nobres – PREVINOBRES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1189/2011

Artigo 2º - As competências e finalidades de cada órgão/unidade
administrativa serão definidas por regulamentação através de ato
emitido pelo Executivo Municipal.

O Senhor ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, Prefeito Municipal
de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art.1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a, incluir no
PPA, LDO e LOA do Legislativo
I - Incluir a Ação e Meta na Lei 707/2009, que dispõe sobre o Plano
Plurianual para o período de 2010-2013, devidamente revisado pela
Lei 748 de 26 de Outubro de 2010, e na Lei 749 de 26 de Outubro de
2010, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011,
incluindo a Ação de Indenizações e Restituições.
II - Abrir crédito adicional especial, no orçamento atual, nos termos
do Art 41 da Lei 4.320/64, para atender despesas decorrentes da
execução da presente Lei, no valor de até R$ 70.000,00 (Setenta Mil
Reais) à seguinte dotação:
01- Câmara Municipal
01.001 – Câmara Municipal
01.001.01 – Legislativo
01.001.01.031 – Ação Legislativa
01.001.01.031.0001 – Processo Legislativo
01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições - R$ 70.000,00
Art.2º- Para atender a despesa prevista no Artigo anterior, serão
utilizados recursos provenientes de anulação orçamentária, de acordo
com Art 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, no valor de R$ 70.000,00
(Setenta Mil Reais):
01.001.01.031.0001.1002 – Reforma e Ampliação do Prédio do Poder
Legislativo
449051.00 (002) – Obras e Instalações - R$ 31.781,20
01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo
319004.00 (005) – Contratação por tempo determinado - R$
9.000,00
319009.00 (006) - Salário Família - R$ 1.000,00
319011.00 (007) – Venc. E Vantagens Fixas – Pessoal Civil - R$
23.218,80
339091.00 (014) – Sentenças Judiciais - R$
1.000,00
01.001.01.031.0001.2002 – Manut. de Despesas com Publicidade e
Divulgação
339039.000 (015) – Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica - R$
4.000,00
Art.3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 09 de Junho de 2011.
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Daiane Quirino dos Santos Felder
Código Identificador:CED63422
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Artigo 3º - Os orçamentos anuais do Município, quando de sua
elaboração, deverão observar a estrutura definida na presente Lei.

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 218/2011

Artigo 4º - O Poder Executivo implantará a estrutura redefinida nesta
lei, de acordo com a necessidade do serviço público e a
disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal.

Dispõe que as leis municipais sancionadas e publicadas
contenham o nome do autor ou dos autores dos
respectivos projetos de lei, e dá outras providências.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os demais
atos necessários à fiel execução desta Lei.

O Sr. NEURILAN FRAGA, Prefeito Municipal de Nortelândia,
Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Por ocasião de sua edição ou publicação, as leis municipais
conterão o nome do autor ou dos autores dos respectivos projetos de
lei.
Parágrafo único. O nome dos autores ou do autor do projeto de lei
que originou a lei municipal, seja ela ordinária ou complementar,
constará logo após a assinatura das autoridades que publicaram a lei.

Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, em 03 junho de 2011.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal de Nobres
Publicado por:
Margareth Fidalski
Código Identificador:F49A734C

Art. 2º As providências a que alude o artigo anterior serão,
respectivamente, do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Nortelândia-MT.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DE NORTELANDIA-MT
RETIFICAÇÃO PORTARIA Nº 042/2011

Paço Municipal Pedro Coelho Ormond, Sede do Município de
Nortelândia – MT, aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e
onze, 57º da Emancipação Político-Administrativa.
NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:66194483

“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor do
servidor Sr. LEOBINO FRANCISCO DA CRUZ”.
O Diretor Executivo do PREVI-NORTE, Fundo Municipal de
Previdência Social dos Servidores do Município de Nortelândia,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos
Art. 3º, incisos “I”, “II” e “III”, da Emenda Constitucional nº. 47/05,
de 05 de Julho de 2005, Art. 127, da Lei Municipal Complementar nº.
021/2005, de 11 de Outubro de 2005, Art. 6º, da Lei Municipal n.º
054/2006, de 09 de Novembro de 2006, Anexo Atualizado, da Lei
Municipal n.º 202/2011, de 21 de fevereiro de 2011.
RESOLVE,
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição ao servidor SR. LEOBINO FRANCISCO DA CRUZ,
portador do RG n.º 191.324 SSP-MT, CPF n.º 141.756.301-04, e da
Cédula Eleitoral de n.º 263.1031811, Zona n.º 016, Seção n.º 0029,
efetivo no cargo de Agente Operacional, Nível “VIII”, Classe “B”,
lotado no Setor Municipal de Administração, contando com um total
de 13.065 dias líquidos, ou seja, 35 (trinta e cinco) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias, com Proventos Integrais, conforme o
processo do PREVI-NORTE n.º 006/2011 a partir desta data, até
posterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
efeito retroativo a partir de 11 de Abril de 2011, revogam-se ainda, os
efeitos da portaria n.º 042/2011.
Registre, publique e cumpra-se.
Nortelândia, Estado de Mato Grosso 17 de Junho de 2011.
JULIO CEZAR GOMES
Diretor Executivo
HOMOLOGO:
NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:A5BB0A2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE NOMEAÇÃO Nº 002/2011
Neurilan Fraga, Prefeito Municipal de Nortelândia, no uso de suas
atribuições legais, especialmente na forma do que dispõe o Art. 72,
incisos IV, V e XXV da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o Teste Simples Seletivo de Provas e Títulos de que
trata o EDITAL Nº 001/2007, publicado no Diário Oficial de Mato
Grosso em 14 de Dezembro de 2007, realizado pela Administração
Pública Municipal;
Considerando o Resultado Final do Teste Simples Seletivo citado,
Homologado por meio do Decreto nº 005, de 27 de fevereiro de 2008.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear para exercer as suas funções junto a Secretaria
Municipal de Saúde, a candidata aprovado para o respectivo cargo
abaixo discriminado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CL.
1°

Área
Candidatos
06
Girley Maria dos Santos

N° Documento
RG: 11781262
SSP/MT

Lotação
Sec.Mun.Saúde

Art. 2º. O candidato nomeado e convocado de acordo com o artigo
acima, no cumprimento do interesse e conveniência da Administração
Pública tomará posse mediante expressa concordância com a lotação
retro mencionados no Edital nº 001/2007, publicado na sede da
prefeitura Municipal na data de 17 de Dezembro de 2007, conforme
Item 07 e seus subitens, abaixo indicados, sem prejuízo de outros
requisitos que venham expressos no referido Edital:
I - Ser brasileiro nato, ou naturalizado com comprovação através de
documento oficial;
II - Ser português, em gozo dos direitos políticos comprovados por
Certidão fornecida pelo Ministério da Justiça, conforme Decreto nº
70.436 de 18/04/72;
III - Estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar,
neste último caso (se do sexo masculino);
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IV - Estar devidamente registrado no Conselho Regional da Categoria
Funcional;
V - Não ter sido demitido ou destituído do serviço público;
VI - Gozar dos direitos políticos e civis e não ter registros de
antecedentes criminais;
VII - Estar em pleno gozo de sua sanidade física e mental;
VIII – Ter idade mínima de dezoito anos completos no ato da posse;
IX – Ter nível de escolaridade e experiência profissional comprovada
exigida para o cargo;
X - Apresentar originais e fotocópias dos documentos
comprobatórios dos requisitos do cargo de sua opção;
§ 1º - Para o candidato de que trata o Artigo 2º deste ATO, somente
serão aceitos como elementos comprobatórios dos requisitos
específicos do cargo os seguintes documentos:
I – FOTOCÓPIAS de:
a) Identidade (RG);
b) CPF/CIC;
c) PIS ou PASEP (opcional);
d) Título de Eleitor;
e) Comprovantes de quitação eleitoral (três últimas);
f) Certidão de casamento;
g) Certidão de nascimento dos dependentes;
h) Documento de quitação com Serviço Militar (homens);
i) Número de conta bancária em Agência doBanco do Brasil;
II – ORIGINAL de:
a) 01 (uma) fotografia 3x4;
b) Certidão Negativa – Cartório Distribuidor da Justiça Federal
e das Varas Cíveis e Criminais da Justiça Estadual dos últimos 5
(cinco) anos;
c) Declaração de que não acumula cargo público;
d) Declaração de que não foi demitido por justa causa, ou em
decorrência de processo administrativo ou criminal;
e) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e
de seus dependentes;
f) Certidão de quitação com o Conselho de Classe;
III – EXAMES MÉDICOS:
a) VDRL
b) Anti-HIV
c) Anti-HCV
d) HBO/(AG)
§ 2º - Todos os documentos apresentados em fotocópias deverão estar
acompanhados dos originais devidamente autenticados.
§ 3º - A não apresentação dos documentos ou a sua apresentação de
forma diversa a estabelecida, importará conforme o caso, nulidade da
aprovação ou habilitação e perda dos direitos delas decorrentes, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade documental.
§ 4º - Os resultados dos exames descritos no item III deverão ser
analisados pela junta médica do município e apenas os candidatos
aptos tomarão posse.
§ 5º - Os documentos comprobatórios dos requisitos caracterizados no
Parágrafo 2º serão exigidos do candidato classificado e nomeado antes
da efetivação de posse e deverá ser apresentado no Departamento de
Pessoal, na sede da Prefeitura Municipal.

para a posse no cargo pela ordem rigorosa de classificação segundo as
vagas oferecidas no Concurso Público.
Art.5º - O candidato nomeado deverá permanecer em exercício no
local de sua lotação por três anos, conforme Emenda Constitucional nº
19, que dispõe sobre o Estágio Probatório, como condição para
aquisição da estabilidade, além da Avaliação de Desempenho.
Art. 6º. Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA,
ESTADO DE MATO GROSSO, EM 16 DE JUNHO DE 2011.
NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ellen Cristina Desiderio de Oliveira Almeida
Código Identificador:8348A1D7
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE EM TESTE SIMPLES PÚBLICO N°
002/2011
Aos 16 dias do mês de junho de 2011, eu, Girley Maria dos Santos
tomei posse no Teste Simples Seletivo Público n° 001/2007 da
Prefeitura Municipal de Nortelândia – MT, no cargo de Agente
Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais e
vencimento inicial de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), em
cumprimento ao Decreto n° 084/2011, de convocação, sendo lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.
Declaro que estou tomando posse para o exercício, do cargo de
Agente Comunitário de Saúde, criado pela Emenda Constitucional n°
51, com Contrato por Tempo Indeterminado em obediência à Lei
Mun. n° 064/2007, Lei Federal n° 11.350/2006 e demais legislações
complementares.
Declaro ainda que entreguei, no ato de minha posse, fotocópia dos
seguintes documentos conforme consta do Edital do Teste Simples
Seletivo Público n° 001/2007., além de duas fotos 3x4 recentes:
a)
Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (art. 12 e art. 37,
I da CF/88);
b)
Estar em dias com as obrigações eleitorais para candidatos de
ambos os sexos e com as obrigações militares para os candidatos do
sexo masculino;
c) gozar dos direitos civis e políticos;
d) não ter sido demitido ou destituído do serviço público por justa
causa;
e) Possuir escolaridade conforme exigência do cargo;
f) Ter idoneidade civil e criminal comprovada por meio de certidão
negativa expedida pelo Cartório Distribuidor do Juízo Estadual da
Comarca onde reside;
g) Não ter infringido as leis constantes deste edital;
h) Não estar exercendo acumulação ilegal de cargos públicos;
i) Ter aptidão física e sanidade mental para o exercício do cargo
comprovado por baterias de exames feitos por Junta Médica Oficial
do Município ou por médicos do trabalho, contratados para tal fim.
Nortelândia-MT, Em 16 de junho de 2011.

Art. 3º - O candidato Portador de Necessidades Especiais terá as
atribuições do cargo pretendido aferidas em relação à compatibilidade
de sua deficiência, conforme perícia médica e de acordo com a
legislação pertinente.
Parágrafo Único - Caso o candidato Portador de Necessidades
Especiais (dependente químico) seja considerado inapto para o cargo
será nomeado o candidato posteriormente classificado, com a
observância da listagem de classificação.
Art.4º - O candidato aprovado (classificados dentro do limite de
vagas do lotacionograma) nomeado por este ATO, será convocado

NEURILAM FRAGA
Prefeito Municipal
GIRLEY MARIA DOS SANTOS
Candidato Empossado
Publicado por:
Ellen Cristina Desiderio de Oliveira Almeida
Código Identificador:61257935
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REGIME DE COLABORAÇÃO Nº 001/2011
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Termo de Regime de Colaboração que celebram entre si a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA – MATO
GROSSO e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Acorda ainda que o servidor incluso no Regime de Colaboração
deverás atender todos os atos normativos expedidos pelo Poder
Público correspondente, seja ele, federal, estadual ou municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA, situada na
Avenida Prefeito João Macaúba, 82, Centro, Nortelândia – MT, CEP:
78.430-000, inscrita no CNPJ nº 03.425.170/0001-06, por um lado,
representada pelo excelentíssimo Sr.. NEURILAN FRAGA, portador
do RG nº 042840 SSP/MT, CPF nº 063.907.651-34, e por outro lado,
a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO
GROSSO, situada na Travessa B, S/n, no Centro Político
Administrativo, nesta Capital, inscrita no CNPJ-MF sob o nº
035074150008-10, doravante simplesmente SEDUC/MT, neste ato
representado pela sua Titular Srª ROSA NEIDE SANDES
ALMEIDA, portador do RG nº 12055956 SSP/MT, e CPF nº
295.863.721-20, resolvem firmar o presente termo de REGIME DE
COLABORAÇÃO COM A FINALIDADE DE CESSÃO de
Servidor Público Municipal efetivo e estável para ocupar cargo de
Dedicação Exclusiva na Secretaria de Estado de Educação, mediante
as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA OITAVA
O presente termo de Regime de Colaboração terá vigência de
01/06/2011 a 01/06/2013, ou seja, até o término do Mandato do cargo
de Assessor Pedagógico da Secretaria de Estado de Educação
exercido no município de Nortelândia – Mato Grosso.
CLÁUSULA NONA
Fica eleito o Foro da Comarca de Nortelândia - MT como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, que não
puderem ser resolvidas pela via administrativa, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as
partes firmam o presente Termo de Regime de Colaboração, em 03
(três) vias, de igual teor e forma para um só efeito, para produzir
efeitos legais.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente termo de Regime de Colaboração entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA e SEDUC tem como objeto à
cessão de servidor público municipal efetivo e estável, Sr.
FLORINDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado,
portador do CPF nº 0331009781, residente e domiciliado na Av.
Nicolau Gomes de Souza, s/n, Bairro Novo Horizonte, para execução
de atividade de dedicação exclusiva na Secretaria de Estado de
Educação, no cargo de Assessor Pedagógico da Secretaria de Estado
de Mato Grosso no município de Nortelândia.
CLÁUSULA SEGUNDA

ROSA NEIDE SANDES ALMEIDA
Secretária de Estado de Educação
TESTEMUNHAS:
MARLENE JULIA DE O. SCARPAT
CPF: 522.487.801-25
JACKSON ROCHA RIBEIRO
CPF: 230.666.011-53

O servidor público municipal cedido pela Prefeitura Municipal à
Secretaria de Estado de Educação, não perderá seu vínculo e seus
direitos de carreira no cargo de professor na rede municipal de ensino,
podendo retornar ao cargo de origem, quando cumprir o mandato de
Assessor Pedagógico ou quando for conveniente e necessário para
ambas as partes.

Nortelândia – MT, 01 de Junho de 2011.
Publicado por:
Ellen Cristina Desiderio de Oliveira Almeida
Código Identificador:1406CD22
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

CLÁUSULA TERCEIRA
O servidor público municipal cedido pela Prefeitura Municipal à
Secretaria de Estado de Educação terá o exercício de seu cargo e/ou
função somente para a Secretaria de Estado de Educação, não
podendo exercer seu cargo e/ou função na rede municipal de ensino,
enquanto estiver vigente o presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA
O servidor compromete-se a fazer cumprir, de forma integral a carga
horária, de acordo com a jornada estipulada para o cargo, em
consonância com o funcionamento da unidade ou órgão em estiver
exercendo suas atividades.
CLÁUSULA QUINTA
Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilícita de cargos e
remunerações, fica automaticamente o presente termo rescindido, com
a devida apuração de responsabilidades do (s) agente (s) causador (es)
do dono, bem como o ressarcimento ao erário público.
CLÁUSULA SEXTA
A eficácia do presente termo fica condicionada a publicação de
extrato em Diário Oficial da AMM, no prazo de 20 (vinte) dias
contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SETIMA

NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal de Nortelândia

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2011
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT, torna – se público
que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial n° 005/2011
por Registro de Preços do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de
acordo com as leis 10.520/2002 e 8.666/1993 e as alterações
posteriores, cujo o objeto é Aquisição de gêneros alimentícios para
atender as necessidades das diversas secretarias: Educação, Saúde,
Ação Social, Infra – Estrutura e Administração, Conforme
especificações descritas no ANEXO II deste Edital, com abertura dia
29 de junho de 2011 ás 9: 00 (nove horas) horário do Estado de Mato
Grosso Local Sala de Licitação na sede da Prefeitura Municipal,
situada localizada a Avenida Vereador Genival Nunes de Araújo, 267,
Centro, Nova Brasilândia - MT.
Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos que estarão no
Setor de Compras, na sede da Prefeitura, mediante pagamento de taxa
de R$ 10,00 (dez reais), que deverá ser recolhida por meio de Guia de
Arrecadação Municipal, no Setor de Arrecadação, na sede da
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Vereador Genival Nunes de
Araújo, 267, Centro, Nova Brasilândia – MT, de segunda a sexta das
07: 00 á 11:00 horas para informações através de fone/fax 014 (66)
3385-1277.
Nova Brasilândia – MT 16 de junho de 2011.
PORTARIA: 053/2011.
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PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 038/2011

CÍNTIA KARINE C. DOS SANTOS
pregoeira
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:178CBED5
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO N° 006/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2011
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2011
A Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT, com sede á
Avenida Vereador Genival Nunes de Araújo, n° 267, Centro, inscrito
no CNPJ sob o n°. 15.023.963/0001-88, através da Comissão de
Licitação, constituída pela portaria n° 001/2011 GABJAMA, torna
público que se encontra aberto a partir do dia 16 de Junho de 2011, o
Procedimento Licitatório acima citado, que será regido pela Lei
Federal n° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, e
alterações posteriores.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de uma Empresa
Especializada em Serviços Médicos para o Pronto atendimento no
Centro de Saúde do Município.
DATA DA ABERTURA: Dia 07 de julho de 2011ás 09: 00 Horas
(horário de Mato Grosso)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global
DO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados
poderão obter a cópia completa do edital junto a Comissão
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Nova
Brasilândia, situada á Avenida Vereador Genival Nunes de Araújo, n°
267- Centro, até 3° (terceiro) dia anterior ao da data abertura, em dias
úteis, das 07: 00 as 11: 00 e das13:00 as 17:00 hs. O edital poderá ser
adquirido pelo preço de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais). Maiores
Informações com o SR° PAULO FERREIRA ALMEIDA
(Presidente da CPL) através do telefone: (66) 3385-1277.
DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar
desta licitação as empresas do ramo, devidamente cadastradas na
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT, ou não, mas que
satisfaçam as condições para cadastramento até o 3° (terceiro) dia
anterior a data da Sessão Inaugural do Certame, observada a
necessária apresentação dos documentos solicitados no edital de
Licitação.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia –
MT
CONTRATADO: TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Execução de obra, pelo regime de empreitada global, de
recuperação de 22,13 Km (vinte e dois quilômetros e cento e trinta
metros) de Estradas Vicinais Padrão Alimentadora e construção de
pontes, na localidade FICA FACA, conforme Plano de Trabalho e
Projeto Básico aprovados no Convênio 723257/2009, estabelecido
entre Município de Nova Brasilândia - MT e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária –INCRA – Secretaria Regional do
Estado de Mato Grosso – SR 13/MT.
VALOR GLOBAL: R$ R$ 555.092,17(quinhentos e cinqüenta e
cinco mil, noventa e dois reais e dezessete centavos)
VIGENCIA: 14/06/2011á 14/09/2011
FUNDAMENTO: De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações
JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:838352BC
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 89/2010
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA
LTDA ME
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte –
MT.
OBJETO: prorrogando o prazo para a execução e entrega do objeto
por mais 120 (Cento e Vinte) dias, ou seja, 15 de Outubro de 2011.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Junho de 2011
ANTONIO LUIZ CÉSAR DE CASTRO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sandra Machado Matos Rodrigues
Código Identificador:EA867C21

Nova Brasilândia – MT, 16 de junho de 2011.
PAULO FERREIRA DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:A6E9E7B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOCONCURSO PÚBLICO 001/2010

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 037/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia –
MT
CONTRATADO: SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução de
obra pelo regime de empreitada global, com fornecimento de material
e mão-de-obra, para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas
pluviais em ruas e avenidas do Município de Nova Brasilândia/MT,
com área total de 16.714,36 m2 conforme os contratos de repasse.
VALOR GLOBAL: R$ 641.650,22 (seiscentos e quarenta e um mil
seiscentos e cinqüenta reais e vinte dois centavos)
VIGENCIA: 14/06/2011á 14/09/2011
FUNDAMENTO: De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações
JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal

O Sr. OSCAR JOSÉ DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova
Maringá, Estado do Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e
de acordo com o Resultado Final do Concurso Publico 01/2010,
CONVOCA
o(s)
candidato(s)
abaixo
relacionado(s)
à
comparecer(em) na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá –
MT, situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, 931, no prazo de
10 (dez) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação
dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser
considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.
Cargo: 004 – AUXILIAR ADMINISTRAATIVO
Clas.
17º

NOME
RENATA MODESTO SOARES

Nova Maringá - MT, 17 de Junho de 2011
OSCAR JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:3E15D8F8
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 26/2011
Ao(s) dezessete dias do mês de junho do ano dois mil e onze ás 09:00
horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se a
Pregoeira e Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº. 01/2011, de
10 de janeiro de 2011, com a finalidade de proceder a abertura e
julgamento do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial
nº. 26/2011, nos termos do Decreto Municipal nº. 059/2009, Decreto
Municipal 14/2010, da Lei 10520/02 e subsidiariamente pela Lei
8666/93, para atender as necessidades do município de Nova Monte
Verde-MT no que diz respeito à aquisição de peças e contratação de
serviços mecânicos para conserto da pá carregadeira WA 180 e lâmina
da Patrol 112 B da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Urbanos. Os credenciamentos apresentados foram:
EMPRESA: MOIRES LUIZ WITT ME
CNPJ: 37.466.570/0001-81
REPRESENTANTE: ANA ELISA PREDIGER WITT
CPF: 429.969.101-68

de 2001, art. 63 incisos VI, e objetivando a operacionalização do
Sistema de Controle Interno da prefeitura de Nova Nazaré.
DECRETA
Art. 1º. Fica homologada a Instrução Normativa do Sistema
Tecnologia da Informação - STI nº.001/ 2011, que ”Dispõe sobre os
recursos computacionais no âmbito da rede corporativa do Poder
Executivo, Fundos, fundações e Autarquia” na forma do Anexo deste
Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita em 09 de Junho de 2011.
RAÍLDA DE FÁTIMA ALVES
Prefeita Municipal
Publicado por:
Evanete Alves Guimarães
Código Identificador:2CEAEE27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 852 /2011
“Altera a Instrução Normativa do Sistema do Controle
Interno – SCI nº. 002/2008 para VERSÃO Instrução
Normativa do Sistema Financeiro SFI - Nº003/2011,
que “Dispõe sobre as concessão de diárias e
adiantamento aos Servidores e Agentes Políticos do
Município De Nova Nazaré-MT

Encerrada a fase de credenciamento da única empresa interessada e
seu respectivo representante, devidamente aceito, passou-se para a
rubrica dos envelopes e abertura da proposta inicial da mesma. A
proposta apresentada foi no valor de R$ 41.779,20 para o lote 01 e R$
2.905,00 para o lote 02. Feito isso, iniciou-se então a fase de
negociação com o representante da empresa participante, verificandose o valor de referência para tal aquisição. Feita a negociação, chegouse ao resultado de R$ 41.700,00 para o lote 01 e R$ 2.850,00 para o
lote 02. Depois disso, passou-se então para a conferência da
documentação apresentada pela empresa vencedora. Fazendo-se a
conferência da documentação apresentada pela empresa participante,
constatou-se que a mesma apresentou toda a documentação exigida no
edital, ficando de pronto habilitada. Diante disso a pregoeira adjudica
os lotes à empresa vencedora e finaliza a sessão encaminhando o
processo à Prefeita Municipal para competente análise e posterior
homologação do processo licitatório. Nada mais havendo a tratar foi
lavrada a presente ata a respeito dos atos praticados na sessão a qual
vai assinada pelos presentes na sessão.

Raílda de Fátima Alves, Prefeita Municipal de Nova Nazaré, Estado
de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do Município de 28 de Novembro de 2001, art. 63
incisos VI, e objetivando a operacionalização do Sistema de
Controle Interno da prefeitura de Nova Nazaré.
DECRETA

KARLA BEATRIZ BERNATZKY
Pregoeira Oficial

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º. Fica alterada a Instrução Normativa do Sistema de Controle
Interno - SCI nº.002/2008,para VERSÃO Instrução Normativa do
Sistema Financeiro SFI - Nº 003/2011, “ Dispõe sobre as concessão
de diárias e adiantamento aos Servidores e Agentes Políticos do
Município De Nova Nazaré-MT” na forma do Anexo deste Decreto.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario, em especial o
Decreto Nº 630/2009, de 21 de agosto de 2009.

ALESSANDRA M. DO NASCIMENTO
Membro da Equipe de Apoio

Gabinete da Prefeita em 15 de Junho de 2011.

WILDSON RODRIGUES BARACHO
Membro da Equipe de Apoio

RAÍLDA DE FÁTIMA ALVES
Prefeita Municipal

ANA ELISA PREDIGER WITT
Rep. Moires Luiz Witt Me
Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:11DD1933
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 848/2011

Publicado por:
Evanete Alves Guimarães
Código Identificador:09C19484
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 853/2011
“Homologa a Instrução Normativa do Sistema Controle
Interno – SCI nº. 004/2011, que “dispõe sobre remessas
de documentos e informações ao TCE- Tribunal de
Contas do Estado do Mato Grosso ”.

“Homologa a Instrução Normativa do Sistema
Tecnologia da Informação – STI nº.”. 001/2011, que
“Dispõe sobre os recursos computacionais no âmbito da
rede corporativa do Poder Executivo, Fundos, fundações
e Autarquia”.

Raílda de Fátima Alves, Prefeita Municipal de Nova Nazaré,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei Orgânica do Município de 28 de Novembro
de 2001, art. 63 incisos VI, e objetivando a operacionalização do
Sistema de Controle Interno da prefeitura de Nova Nazaré.
DECRETA

Raílda de Fátima Alves, Prefeita Municipal de Nova Nazaré,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei Orgânica do Município de 28 de Novembro

Art. 1º. Fica homologada a Instrução Normativa do Sistema de
Controle Interno - SCI nº.004/2011, que dispõe sobre remessas de
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documentos e informações ao TCE- Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso ”. na forma do Anexo deste Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita em 16 de Junho de 2011.
RAÍLDA DE FÁTIMA ALVES
Prefeita Municipal
Publicado por:
Evanete Alves Guimarães
Código Identificador:97411BFE
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2011
O Prefeito Municipal de Nova Xavantina–MT vem a publico divulgar
o RESULTADO da Licitação Supracitado com OBJETO:
Contratação de empresa especializada em construção civil, para
execução de serviços drenagem e pavimentação asfáltica de Vias
Urbanas do Município EMPRESA HABILIDA VENCEDORA:
SILGRAN Construções LTDA CNPJ: 02.034.983/0001-02 Valor
Global: de R$ 1.087.767,01 (um milhão e oitenta e sete mil e
setecentos e sessenta e sete reais e um centavo).
Nova Xavantina – MT, 16 de junho de 2011.

público que na licitação correspondente à convocação realizada no dia
06/06/2011, tendo em vista o cumprimento de todas as exigências do
Edital, e considerando o menor preço, apresentado nas "Propostas", à
vista do resultado conclusivo emitido pela Comissão de Licitação que
recomendou a adjudicação no processo como Vencedoras as
Empresas: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., CNPJ
nº 00.995.371/0001-50, que apresentou menor valor nos seguintes
lotes: 1 à 6, 12 e 14, totalizando o valor de R$ 157.999,35 (cento e
cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco
centavos); DIPROLMEDI – MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº
03.362.758/0001-68, que apresentou menor valor nos seguintes lotes:
9 e 13, totalizando o valor de R$ 77.670,30 (setenta e sete mil,
seiscentos e setenta reais e trinta centavos), e a BIOGEN
DISTRIBUITORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº
04.929.044/0001-51, que apresentou menor valor nos seguintes lotes
7, 10 e 11, totalizando o valor de R$ 117.049,03 (cento e dezessete
mil, quarenta e nove reais e três centavos), todas de acordo com
Anexo I, do presente Edital, desconsiderando a publicação do dia
06/06/2011, no Jornal Oficial dos Município – AMM.
Diante do exposto, HOMOLOGO E ADJUDICO a presente
licitação, nos termos das licitantes vencedoras, que ficam obrigadas a
fornecer medicamentos e materiais hospitalares, Materiais para
Laboratório, materiais odontológicos, medicamentos para farmácia
básica, medicamentos e materiais para o PSF, para uso do Hospital
Municipal e Programa Saúde da Família, de acordo com a proposta,
ao Município Novo Horizonte do Norte – MT, conforme consta no
Edital e Processo Licitatório.
Novo Horizonte do Norte – MT, em 15 de Junho de 2011.
JOÂO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GERCINO CAETANO ROSA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:124051DF
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO EXTRATO CONTRATO Nº. 080/2011
CONTRATO Nº. 080/2011. O Município de Nova Xavantina
CONTRATANTE: e a empresa Silgran Construções LTDA
CONTRATADA OBJETO: Obras de construção civil para
drenagem e execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do
Município conforme projetos básicos e demais anexos do edital.
VALOR DO CONTRATO R$ 1.087.767,01 (Um milhão oitenta e
sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e um centavo) Tomada de
Preços nº. 011/2011. Nova Xavantina, 16 de junho de 2011.
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:0DC779FA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
NORTE

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:0BD0F410
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
082/2010
PARTES: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte e a
Empresa W. D. Terraplanagem e Construções Ltda.
Objetivo: Aditivar o prazo contratual para execução da obra de
pavimentação asfáltica e drenagem superficial.
Prazo: 11/03/2011 à 12/07/2011
Data: 11/03/2011
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:3BAFD11B
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL N.º 712/2011

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 006/2011
TOMADA DE PREÇO N.º 006/2011, OBJETIVANDO
AQUISIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS
E
MATERIAIS
HOSPITALARES, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO,
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS PARA
FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS
PARA O PSF, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL E
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO I.
A PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DO
NORTE – ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, torna

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
Srta. REGINA FERNANDES SANTIAGO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal de Paranaíta,
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Complementar Municipal nº 015/2010 e em conformidade com
Decreto nº 436/2010 de 08 de novembro de 2010 que homologou o
concurso Público Municipal:
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir desta data a Srta. REGINA
FERNANDES SANTIAGO, brasileira, Solteira, portadora da Cédula
de Identidade RG nº. 1801573-5 SSP/MT, CPF nº. 024.465.411-51,
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para exercer o cargo de Professora Pedagoga – Escola Cristo
Redentor Assentamento São Pedro, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, perfazendo a carga horária de 30:00 horas semanais,
conforme Concurso Público Municipal 001/2010, realizado em 26 de
Setembro de 2010.
Art. 2º - O funcionário hora nomeado receberá a titulo de salário a
importância de R$ 1.267,40 (Hum Mil Duzentos e sessenta e sete
reais e quarenta centavos), conforme Lei Complementar Municipal nº
015/2010.
Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
afixação em lugares de costume.

dos serviços retifica de motor, sem fornecimento de material, para os
veículos da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura ,
Assistência Social, Saúde e Educação. Data de abertura: 05/07/2011,
terça–feira às 08h. O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados na
sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, Sito Av. Brasil,
1900 – Centro, das 13 às 17h. Informações pelo telefone 66-35731329 e e-mail: licitacoesptga@bol.com.br.
Paranatinga-MT, 17 de junho de 2011.
AZÉLIDE AP. BORILLE GARCIA
Pregoeira
Publicado por:
João Paulo de Almeida da Silva
Código Identificador:ABC1A69F

Paranaíta - MT, 16 de junho de 2011.
PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:C56E7E26
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL N.º 713/2011
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA Sra.
SILVANÉIA MARTA DA SILVEIRA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal de Paranaíta,
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Complementar Municipal nº 015/2010 e em conformidade com
Decreto nº 436/2010 de 08 de novembro de 2010 que homologou o
concurso Público Municipal:
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir desta data a Sra. SILVANÉIA
MARTA DA SILVEIRA, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG nº. 1652850-6 SSP/MT, CPF nº. 009.875.691-55, para
exercer o cargo de Professora Pedagoga – Escola Tancredo Neves
Assentamento São Pedro, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, perfazendo a carga horária de 30:00 horas semanais,
conforme Concurso Público Municipal 001/2010, realizado em 26 de
Setembro de 2010.
Art. 2º - O funcionário hora nomeado receberá a titulo de salário a
importância de R$ 1.267,40 (Hum Mil Duzentos e sessenta e sete
reais e quarenta centavos), conforme Lei Complementar Municipal nº
015/2010.
Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
afixação em lugares de costume.
Paranaíta - MT, 17 de junho de 2011.
PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:BBD6EFCE
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 038/2011
A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através de sua pregoeira
nomeada pela portaria 22 de 01 Fevereiro de 2011, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, pela
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2011, regido pela lei
10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°481/2009, subsidiada pela
Lei 8.666/93. Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE:
Contrato n.º 040/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: EDNIRCI PORTO RAMOS
Objeto: prestação de serviços de atendente na agência do correio do
Distrito de Cangas deste Município, para atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal Planejamento, Administração e
Finanças na forma e condições previstas no art. 24, inciso II da Lei
8.666/1993.
Valor Global: R$ 5.995,00 (cinco mil, novecentos e cinqüenta e cinco
reais)
Período: 03/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 47 – 04.122.0005.2006.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 041/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JOELDES SEBASTIÃO FERREIRA GOMES
Objeto: Prestação de serviços de office-boy sede da Prefeitura
Municipal, para atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal Planejamento, Administração e Finanças na forma e
condições previstas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.
Valor Global: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
Período: 03/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 47 – 04.122.0005.2006.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 042/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: RAMIRO DA CONCEIÇÃO
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza Pública e Conservação de
vias publicas do Distrito de Cangas, pertencente a este Município de
Poconé, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal
de Infra Estrutura, pelo Departamento de Serviços Urbanos/SINFRA,
na forma e condições previstas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.
Valor Global: R$ 5.595,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco
reais)
Período: 03/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 320 – 15.452.0027.2052.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 043/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza Pública e Conservação de
vias publicas do Distrito de Cangas, pertencente a este Município de
Poconé, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal
de Infra Estrutura, pelo Departamento de Serviços Urbanos/SINFRA,
na forma e condições previstas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.
Valor Global: R$ 5.595,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco
reais)
Período: 03/02/2011 à 31/12/2011
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Dotação Orçamentária: 320 – 15.452.0027.2052.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 044/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA
Objeto: Prestação de Serviços de motorista da secretaria de
educação,cultura,esporte e lazer.
Valor Global: R$ 7.700.00 (sete mil e setecentos reais)
Período: 14/02/2011 à 19/12/2011
Dotação Orçamentária: 0139 – 12.361.0015.2021.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 045/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: prestação de Serviços de motorista da secretaria de
educação,cultura,esporte e lazer.
Objeto: prestação de Serviços de motorista da secretaria de
educação,cultura,esporte e lazer.
Valor Global: R$ 7.700.00 (sete mil e setecentos reais)
Período: 14/02/2011 à 19/12/2011
Dotação Orçamentária: 0139 – 12.361.0015.2021.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 046/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: FERNANDO LUCIO DA COSTA E SILVA
Objeto: Prestação de serviço de elaboração de projeto contra incêndio
e pânico e responsabilidade técnica para o Carnaval Folia Pantaneira
2011, a ser realizado na praça Central do Município de Poconé-MT
Valor Global: R$6.000,00 (seis mil reais)
Período: 22/02/2011 à 22/03/2011
Dotação Orçamentária: 184 – 13.392.0017.2030.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 047/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: BRAVO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de Tendas na quantia de n°
15, tamanho 5x5 e 04 tamanho 2,5x2,5 x1,0 altura de palco (policia)
para o Carnaval Folia Pantaneira 2011, em atendimento da Secretaria
de Educação, Cultura Esporte e Lazer deste Município.
Valor Global: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
Período: 22/02/2011 à 30/03/2011
Dotação Orçamentária: 185 – 13.392.0017.2030.3.3.9.0.39.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

Contrato n.º 048/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de Banheiros Químicos, no
n° de 10, sendo 05 masculinos e 04 femininos e 01 para portadores de
necessidades especiais (PNES), para o Carnaval Folia Pantaneira
2011, em atendimento da Secretaria de Educação, Cultura Esporte e
Lazer deste Município.
Valor Global: R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais)
Período: 22/02/2011 à 30/03/2011
Dotação Orçamentária: 185 – 13.392.0017.2030.3.3.9.0.39.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

Contrato n.º 050/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ANTONIO EDIO VAZ DE ALMEIDA
Objeto: Prestar serviços de confecção de decoração nos eventos
“Folia Pantaneira, Festa Folclórica, Festejo Natalino ambos do
corrente ano de 2011”, conforme procedimento de Licitação Carta
Convite nº 006/2011.
Valor Global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Período:23/03/2011 à 31/12/2011.
Dotação Orçamentária: 184 – 13.392.0017.2030.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

Contrato n.º 051/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: FAILSE CIDELE DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Assistência Social no CREAS
(Centro de Referencia Especializado de Assistência Social) pela
Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda deste
Municipio.
Valor Global: R$ 18.840,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais)
Período: 23/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 096– 08.244.0010.2068.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 052/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MARIA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ
Objeto: Prestação de Serviços de Pedagoga no CREAS (Centro de
Referencia Especializado de Assistência Social) pela Secretaria
Municipal de Ação Social, Emprego e Renda deste Município.
Valor Global: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
Período: 23/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 96 – 08.244.0010.2068.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 053/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MANOEL APRIGIO PINHEIRO ME
Objeto: Fornecimento ao Contratante, para atendimento da Secretaria
Municipal de Ação Social, Emprego e Renda deste Município,
segundo sua necessidade Urnas Funerárias para população deste
Município, no quantitativo previsto no processo de inexigibilidade nº
001/2011.
Valor Global: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).
Período: 24/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 073 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Material de Distribuição Gratuita.
Contrato n.º 054/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: SEBASTIÃO TOMAZ DE REZENDE ME
Objeto: fornecerá ao CONTRATANTE, para atendimento da
Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda, Secretaria
Municipal de Educação, Cultura Esporte Lazer, Secretaria Municipal
de Infra Estrutura e Secretaria Municipal de Saúde deste Município,
segundo sua necessidade GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS,
Licitação Pregão Presencial nº 01/2011.
Valor Global: R$ 44.647,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e
quarenta e sete reais).
Período: 24/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 072 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.30.00.0 –
Material de Consumo.
78 – 08.244.0010.2012.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
83 – 08.244.0010.2065.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
86 – 08.244.0010.2066.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
89 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
92 – 08.244.0010.2013.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo
125 – 12.365.0035.2016.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
263 – 10.302.0022.2043.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
310 – 15.122.0025.2050.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
Contrato n.º 055/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: IBPEX – INSTITUTO BRASILEIRO DE PÓSGRADUAÇÃO E EXTENSÃO S/S LTDA
Objeto: fornecerá ao CONTRATANTE, para atendimento da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deste
Município, segundo sua necessidade KITS DE MATERIAIS
DIDATICOS COLEÇÃO CARROSSEL 03 ANOS, RODA PIÃO 04
ANOS E IOIO 05 ANOS.
Valor Global: R$ 103.625,00 (cento e três mil, seiscentos e vinte
cinco reais)
Período: 24/02/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 125 – 12.365.0035.2016.3.3.9.0.30.00.0 –
Material de Consumo.
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Contrato n.º 056/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MANOEL BENEDITO RODRIQUES
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza Pública e Conservação de
vias publicas no município de pocone , para atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, pelo
Departamento de Serviços Urbanos/SINFRA, na forma e condições
previstas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 320 – 15.452.0027.2052.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 057/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza Pública e Conservação de
vias publicas no município de pocone , para atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, pelo
Departamento de Serviços Urbanos/SINFRA, na forma e condições
previstas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993
Valor Global: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Período: 01/03/2011 à 31/07/2011
Dotação Orçamentária: 320 – 15.452.0027.2052.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 058/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: LUIS EDUARDO DA SILVA
Objeto: prestação de serviços de atendente no Programa Bolsa Família
em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde na forma e
condições previstas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011.
Dotação Orçamentária: 207 – 10.122.0019.2033.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 059/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: IDILMARA DE OLIVEIRA CAMPOS
Objeto: Prestação de Serviços de Microscopista da Vigilância
Ambiental de Saúde na forma e condições previstas no art. 24, inciso
II da Lei 8.666/1993, pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ .800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 283 – 10.305.0023.2046.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 060/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ENS COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA E
SERVIÇOS LTDA - ME
Objeto: Prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva de
computador, suporte e manutenção da rede lógica dos computadores
das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte e Lazer /
Planejamento, Administração e Finanças/ Saúde / Ação Social
Emprego e Renda deste Município, conforme procedimento de
Licitação Carta Convite nº 05/2011.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 048 – 04.122.0005.2006.3.3.9.0.39.00.0 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 76 –
08.122.0008.2011.3.3.9.0.39.00.0 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica; 116 – 12.122.0012.2015.3.3.9.0.39.00.0 – Outros
Serviços
de
Terceiros
–
Pessoa
Jurídica;
208
–
10.122.0019.2033.3.3.9.0.39.00.0 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.
Contrato n.º 061/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE - ME
Objeto: Fornecimento a Contratante, para atendimento das Secretaria
Municipal de Ação Social, Emprego e Renda / Educação, Cultura
Esporte Lazer / Infra Estrutura / Saúde / Turismo e Meio Ambiente/

Desenvolvimento Rural Agropecuário e Urbano deste Município,
segundo sua necessidade AGUA MINERAL 20 LT E GAS GLP 13
KG, no processo de licitação Carta Convite de n° 002/2011,
Valor Global: R$ 56.212,00 (cinqüenta e seis mil, duzentos e doze
reais).
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 044 – 04.122.0005.2006.3.3.9.0.30.00.0 –
Material de Consumo.
72 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
78 – 08.244.0010.2012.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
83 – 08.244.0010.2065.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
89 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
92 – 08.244.0010.2013.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo
95 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo
100 – 08.244.0010.2068.3.3.2.0.30.00.0 – Material de Consumo.
125 – 12.365.0014.2016.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
178 – 13.392.0017.2028.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo..
205 – 10.122.0019.2033.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
214 – 10.301.0021.2034.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
310 – 15.122.0025.2050.3.3.9.0.30.00.0 Material de Consumo.
363 – 20.122.0029.2055.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
388 – 18.122.0031.2056.3.3.9.0.30.00.0 – Material de Consumo.
Contrato n.º 062/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ELIZABETH DOS SANTOS ARRUDA
Objeto: Prestação de Serviços de Artesã do CAPS (CENTRO DE
APOIO PSICOSOCIAL) pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 264 – 10.302.0022.2043.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 063/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ALDA DE MORAES SALES
Objeto: Prestação de Serviços de Higienização de Ambiente no PAM
(Pronto Atendimento Municipal), pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 6.540,00 (seis mil, quinhentos e quarenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011.
Dotação Orçamentária: 246 –10.302.0022.2040.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 064/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MARIA ROMANA DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Monitora de Reforço no Programa
Arara Azul, pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e
Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 065/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JOSÉ JOENILSON DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutor de Musica no Programa
Arara Azul, pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e
Renda.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011.
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 066/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: TEREZINHA DE JESUS CORREA DE ALMEIDA
Objeto: Prestação de Serviços de Recepcionista no CRAS, pela
Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
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Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 067/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: HENRIQUE REI DO CARMO
Objeto: Pestação de Serviços de Marceneiro no Programa Arara Azul,
pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 068/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: DANIELA CRISTINA RONDON DA SILVA,
Objeto: Pestação de Serviços de Auxiliar Pessoal no Programa Arara
Azul pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011.
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 069/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ANA KELIS AQUINO DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Coordenadora no Programa Arara
Azul pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 070/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: BENTO GONÇALO DA SILVA
Objeto: Pestação de Serviços de Instrutor de Educação Física no
Programa Arara Azul, pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 À 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 071/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: GONÇALINA DE OLIVEIRA LEITE
Objeto: Prestação de Serviços de Auxiliar de Cozinha no Programa
Arara Azul, pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e
Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 À 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 072/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JOZILMA ADRIANA CORREA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 À 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 073/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ZILMAIRA REGINA GOMES DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)

Período: 01/03/2011 À 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 074/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CRUZ
Objeto: Prestação de Serviços de Auxiliar de Pessoal no Programa Pro
Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 À 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 075/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ZILDA CATARINA MARQUES DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 À 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 076/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: LIDIANE MARIA GAIVA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 077/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JANE AUXILIADORA SANTANA GUIA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Reforço e Recreação
no Programa Arara Azul pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 078/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JANICE DA COSTA MARQUES,
Objeto: Prestação de Serviços de agente de pátio no Programa Pro
Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 079/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: DALVA LUCIA RONDON DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de auxiliar de cozinheira no Programa
Arara Azul pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e
Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 080/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: SILVANA NETA DA SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de atendente do programa atendente do
administrativo no Programa Arara Azul pela Secretaria Municipal de
Ação Social, Emprego e Renda.
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Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 081/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MARILUCE CORREA DE ALMEIDA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Informática Básica no
Programa Arara Azul pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 75 – 08.122.0008.2011.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 082/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: SILVANA LIDIA DE CAMPOS
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Serviços no Programa
Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e
Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 083/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: DEISE MARIA GOMES DE ARRUDA
Objeto: Prestação de Serviços de Higienização do Laboratório
Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 6.540,00 (Seis mil, quinhentos e quarenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 207 – 10.122.0019.2033.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 246 – 10.302.0022.2040.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 088/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: CARLOS DOS SANTOS E SILVA
Objeto: Prestação de serviço de instrutor de artesanato em madeira e
argila no programa arara azul , pela Secretaria Municipal de AÇAO
SOCIAL ,EMPREGO E RENDA.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 0075– 081.122.0008.2011.3.3.9.0.39.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 089/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA
Objeto: Prestação de serviço de técnica de enfermagem no projeto
viver melhor pela SECRETARIA DE SAUDE.
Valor Global: R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 0292– 10.304.0023.2048.3.3.9.0.36.00.0. –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 090/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JOICY CRISTINA DE ALMEIDA
Objeto: Prestação de serviço de auxiliar de farmácia do programa
saúde da família pela SECRETARIA DE SAUDE .
Valor Global: R$7.540,00 (sete mi quinhentos quarenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 0215– 10.301.0021.2034.3.3.9.0.36.00.0. –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 084/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ADEMAR LUIZ DA COSTA ARRUDA
Objeto: Prestação de Serviços de Agente de Saúde Ambiental no Setor
de Vigilância Ambiental pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 2.628,00 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais)
Período: 01/03/2011 à 30/06/2011
Dotação Orçamentária: 215 – 10.301.0021.2034.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 091/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: MARIZETI RONDON MACIEL PROENÇA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Cursos de Pintura em
tecidos, emborrachados, chinelos, bijouterias, ponto cruz panificado,
bolsas e almofadas de fuxicos no Projeto Viver Melhor pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 292 – 10.304.0023.2048.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 085/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JUCILENE LUZIA DA COSTA
Objeto: Prestação de Serviços de Higienização de Ambiente no PAM
(Pronto Atendimento Municipal), pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 246 – 10.302.0022.2040.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 092/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: RUBENS GONÇALO DE ARRUDA RAMOS
Objeto: Prestação de Serviços Gerais no Projeto Viver Melhor pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 292 – 10.304.0023.2048.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 086/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: JOAO BENTO DE ARRUDA
Objeto: Prestação de Serviços de condutor de ambulância do PAM
(Pronto Atendimento Municipal), pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/08/2011
Dotação Orçamentária: 246 – 10.302.0022.2040.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física

Contrato n.º 093/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: WALDETE GOMES CINTRA
Objeto: Prestação de Serviços de Motorista do Conselho Tutelar pela
Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 101 – 08.244.0010.2014.3.3.2.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

Contrato n.º 087/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: DANIELE GONÇALINA DE ALMEIDA
Objeto: Prestação de serviço de auxiliar de reposição de estoque da
farmácia do PAM (Pronto Atendimento Municipal), pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Valor Global: R$7.540,00 (sete mil quinhentos e quarenta reais)

Contrato n.º 094/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: GERLE APARECIDA HENICKA ADVINCOLA DA
SILVA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
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Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 095/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: ROSINEY GONÇALVES DE LIMA
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
Contrato n.º 096/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Poconé
Contratado: GONÇALINA DE ARRUDA DIAS
Objeto: Prestação de Serviços de Instrutora de Atividades no
Programa Pro Jovem pela Secretaria Municipal de Ação Social,
Emprego e Renda.
Valor Global: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Período: 01/03/2011 à 31/12/2011
Dotação Orçamentária: 90 – 08.244.0010.2067.3.3.9.0.36.00.0 –
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.

O Pregoeiro Oficial, regido pelo Decreto n.º 008/2011 da Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais,
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2011, cujo certame se deu às 08h
do dia 16/06/2011; RESGISTRA OS PREÇOS DAS EMPRESAS:
AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, vencedora dos itens
04,08,19,29,67,75,76,79,80,82,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,
98,99 e 100, com valor total de R$202.906,80 (duzentos e dois mil,
novecentos e seis reais e oitenta centavos), RETIFICA DE
MOTORES SÃO PAULO VALE DO GUAPORÉ LTDA-ME,
vencedora dos itens 10,30,38 e 108, com valor total de R$3.778,40
(três mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos),
CARIMAQ
PEÇAS
PARA
TRATORES
LTDA-EPP,
01,02,07,09,11,12,13,14,17,18,20,21,22,23,28,31,32,33,34,35,36,
37,41,45,46,47,49,50,51,52,53,55,59,61,62,64,65,69,71,73,77,78,
101,102,103,104, 105 e 107, com valor total de R$13.226,00 (treze
mil e duzentos e vinte e seis reais) e NASCIMENTO COMERCIO
DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, vencedora dos itens
05,06,15,16,24,25,26,27,39,40,42,44,48,54,58,60,63,66,70,72 e 106,
com valor total de R$17.093,50 (dezessete mil, noventa e três reais e
cinqüenta centavos). Maiores informações fone 0xx65 3266-2534,
Anésio
Braga
Ortencio
Munhoz
ou
site
www.ponteselacerda.mt.gov.br ATA. Pontes e Lacerda/MT, 17 de
junho de 2011.
ANÉSIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ
Pregoeiro

Atenciosamente

Publicado por:
Lucelia Martos Alves
Código Identificador:B7AE537C

ARLINDO MARCIO MORAIS.
Prefeito Municipal de Poconé
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:61F78401
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO N. º041/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º068/2011
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA
AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.
O Pregoeiro Oficial, regido pelo Decreto n.º 008/2011 da Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais,
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS N.º 041/2011, cujo certame se deu às 08h
do dia 15/06/2011; sagrou vencedora a empresa: ACPI
CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA,
vencedora do Lote 01, com valor total de R$93.100,00 (noventa e três
mil e cem reais). Maiores informações fone 0xx65 3266-2534, Anésio
Braga Ortencio Munhoz. Pontes e Lacerda/MT, 17 de julho de 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N. º043/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º071/2011
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O Pregoeiro Oficial, regido pelo Decreto n.º 008/2011 da Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais,
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS N.º 043/2011, cujo certame se deu às 08h
do dia 17/06/2011; RESGISTRA OS PREÇOS DAS EMPRESAS:
F. CESAR DE CARVALHO & CIA LTDA-EPP, vencedora do
item 06, com valor total de R$76.800,00 (setenta e seis mil e
oitocentos
reais)
e
MANOEL
CORDEIRO
DA
SILVACOMERCIO-ME, vencedora dos itens 02,03,05 e 07, com
valor total de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Maiores
informações fone 0xx65 3266-2534, Anésio Braga Ortencio Munhoz
ou site www.ponteselacerda.mt.gov.br ATA. Pontes e Lacerda/MT,
17 de junho de 2011.
ANÉSIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ
Pregoeiro
Publicado por:
Lucelia Martos Alves
Código Identificador:0DBF7B57

ANÉSIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ
Pregoeiro
Publicado por:
Lucelia Martos Alves
Código Identificador:0719F8F2

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N. º042/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º070/2011

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 042/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT
CONTRATADO: FISCHER & CIA LTDA
OBJETO: Prestação de Serviços de Forma Fracionada de
Recuperação de Pneus para Máquinas, Caminhões e Ônibus escolares,

OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
LUBRIFICANTES
PARA
ADMINISTRATIVAS.

ÓLEO
AS

E

FILTROS
UNIDADES
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da Prefeitura do Município de Reserva do Cabaçal-MT, conforme
Carta Convite 07/2011.
VALOR: 41.958,20 (Quarenta e um mil novecentos cinqüenta e oito
reais e vinte centavos).
VALIDADE: 31/12/2011

ADÁRIO CARNEIRO FILHO, Prefeito Municipal de Ribeirão
Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

NIVALDO PONCIANO COELHO
Prefeito de Reserva do Cabaçal

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento do Lote 07 Quadra 102
situado no Loteamento Urbano Ribeirão Cascalheira I, Matrícula Nº
751 do SRI de Ribeirão Cascalheira - MT ,com a área de 542,16 m²,,
pertencente a Gilson José da Hora, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1105195-7 SJ/MT e inscrito no CPF sob o nº 010.464.061-83,
com as seguintes limites e confrontações:FRENTE: 17,05 metros com
a Rua Fortaleza; LADO DIREITO: 33,00 metros com o Lote 08;
LADO ESQUERDO: 32,42 metros com os Lotes 05 e 06; FUNDO:
16,10 metros com o Lote 09.

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:9128401C
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 043/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT
CONTRATADO: SEBRAE-MT –Serviços de Apoio às Micro e
pequenas Empresas de Mato Grosso
OBJETO: O SEBRAE/MT se compromete viabilizar para o
CONTRATANTE, como serviço especializado, a participação na
“Missão Técnica SALÃO BRASILEIRO DE TURISMO”, a ser
realizada no período de 13/07/2011 a 17/07/2011, na cidade de São
Paulo/ SP.
VALOR: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
VALIDADE: 21/11/2011.
NIVALDO PONCIANO COELHO
Prefeito de Reserva do Cabaçal

DECRETA:

APÓS O DESMEMBRAMENTO O IMÓVEL FICARÁ ASSIM
CONSTITUIDO:
Art. 2º - Lote 07A Quadra 102 Loteamento Urbano Ribeirão
Cascalheira I ,com a área de 271,08 m², pertencente a Wesley Pereira
Miranda, portador da Cédula de Identidade RG nº 137982 SSP/MT e
inscrito no CPF sob nº 712.113.221-49, dentro dos seguintes limites e
confrontações; FRENTE: 8,55 metros com a Rua Fortaleza; LADO
DIREITO: 32,71 metros com remanescente do Lote 07; LADO
ESQUERDO: 32,42 metros com o Lote 05 e 06 e FUNDO: 8,05
metros com o Lote 09
A ÁREA REMANESCENTE FICARÁ ASSIM CONSTITUÍDA:

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:A3CEA446
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2011
O Gestor Municipal Senhor Jair Barros Lima, juntamente com a
Pregoeira do Município de Ribeirão Cascalheira, torna-se público o
processo licitatório 009/2011 modalidade Pregão Presencial n.
003/2011.
Objeto: Registro de Preço para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
FERRAMENTAS EM GERAL, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA ESPECIFICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL CRISTO REI, BEM COMO AQUISIÇÕES DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS)
E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
FUNDO
MUNCIPAL
DE
SAÚDE
DE
RIBEIRÃO
CASCALHEIRA/MT. Data: 01/07/2011 Horário: 09:00 hs(horário
de Brasília) Local: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação
Permanente de Licitação e Julgamento. O Edital contendo as
instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Cascalheira- MT, no horário das 07:00 as
11:00 e das 13:00 as 17:00 horas ou pelo fone 66- 3489 18 38.
Ribeirão Cascalheira-MT, 16 de junho de 2.011.
LUZINETE MARTINS FERREIRA
Pregoeira
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:47EF819C
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO N. 1243 DATA: 02 DE JUNHO DE 2011
“APROVA O DESMEMBRAMENTO DE UMA
ÀREA DE 542,16 M², MATRÍCULA Nº 751 DO S.R.I.
DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

Art. 3º - Lote 07 Quadra 102 Loteamento Urbano Ribeirão
Cascalheira I, com área de 271,08 m² pertencente a Gilson José da
Hora, portador da Cédula de Identidade RG nº 1105195-7 SJ/MT e
inscrito no CPF sob o nº 712.113.221-49, dentro dos seguintes limites
e confrontações; FRENTE: 8,50 metros com a Rua Fortaleza; LADO
DIREITO: 33,00 metros com o Lote 08 ; LADO ESQUERDO: 32,71
metros com o Lote 07A ; FUNDO: 8.05 metros com o Lote 09.
Art. 4º - Tudo conforme MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO do
Engenheiro Agrônomo Dr.Valdenézio Xavier da Silva CREA-MT
6968/TD.
Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto 1189/2010 de 28 de outubro de 2010 e as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM, 02 DE JUNHO DE 2011.
ADÁRIO CARNEIRO FILHO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:31DD82D5
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO N. 1244 DATA: 02 DE JUNHO DE 2011
“APROVA O DESMEMBRAMENTO DE UMA
ÀREA DE 695,18 M², MATRÍCULA Nº 1.384 DO
S.R.I. DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ADÁRIO CARNEIRO FILHO, Prefeito Municipal de Ribeirão
Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento do Lote 11A Quadra 89
situado no Loteamento Urbano Ribeirão Cascalheira I, Matrícula Nº
1.384 do SRI de Ribeirão Cascalheira-MT ,com a área de 695,18 m²,,
pertencente a Marcio Ferreira de Barros, portador da Cédula de
Identidade RG nº 6.258.418 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
010.082.388-21, com as seguintes limites e confrontações:FRENTE:
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32,05 metros com a Rua Recife; LADO DIREITO: 22,97 metros com
Área Rural; LADO ESQUERDO: 21,29 metros com o Lotes 11B;
FUNDO: 30,80 metros com o Lote 09.

VANDERLÉIA RODRIGUES ALVES
Presidente CPL
Publicado por:
Wander Zanol Merlim
Código Identificador:E1D0F3D0

APÓS O DESMEMBRAMENTO O IMÓVEL FICARÁ ASSIM
CONSTITUIDO:
Art. 2º - Lote 11D Quadra 89 Loteamento Urbano Ribeirão
Cascalheira I ,com a área de 295,29 m², pertencente a Zélia Oliveira
Alonso, portadora da Cédula de Identidade RG nº 416.381 SSP/MT e
inscrita no CPF sob nº 362.570.011-53, dentro dos seguintes limites e
confrontações; FRENTE: 12,80 metros com a Rua Recife; LADO
DIREITO: 21,15 metros com remanescente do Lote 11A; LADO
ESQUERDO: 21,29 metros com o Lote 11B e FUNDO: 14,50
metros com o Lote 09
A ÁREA REMANESCENTE FICARÁ ASSIM CONSTITUÍDA:
Art. 3º - Lote 11A Quadra 89 Loteamento Urbano Ribeirão
Cascalheira I, com área de 399,89 m² pertencente a Marcio Ferreira
Barros, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.258.418 SSP/SP e
inscrito no CPF sob o nº 010.082.388-21, dentro dos seguintes limites
e confrontações; FRENTE: 19,25 metros com a Rua Recife; LADO
DIREITO: 22,97 metros com Área Rural ; LADO ESQUERDO:
21,29 metros com o Lote 11B ; FUNDO: 16,30 metros com o Lote 09.
Art. 4º - Tudo conforme MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO do
Técnico em Agrimensura Josemar Pereira dos Santos, Código
Credenciado INCRA A2T CREA-GO 3.403- RNP nº1004539940.
Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Referente ao TOMADA DE PREÇOS 005/2011, FAÇO SABER que
nesta data fica “HOMOLOGADO” o Procedimento Licitatório
Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 005/2011, tendo como
vencedora A Empresa CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA,
devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº
15.962.780/0001-28, com sede à Avenida Dr. Meireles, s/nº, Quadra
01, lote 11, Altos do Coxipó, na Cidade de Cuiabá - MT, tendo como
Representante Legal o Sr. VALUCIO RODRIGUES DA SILVA,
portador do Cadastro de Pessoa de Pessoa Física nº 225.805.571-72, ,
visto que a Empresa foi vencedora deste Procedimento Licitatório
Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 005/2011, cujo objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA
DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – MT.
Com o valor Global de R$ 175.082,81 (cento e setenta e cinco mil
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), por sagrar-se vencedor
do Certame.
Rio Branco- MT, 17 de Junho de 2011.
NEUZA MARIA DE SOUZA SILVA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Wander Zanol Merlim
Código Identificador:35B54158

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM, 02 DE JUNHO DE 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADÁRIO CARNEIRO FILHO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:E87ECDDC
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO – TOMADA DE PREÇOS
005/2011
TOMADA DE PREÇOS 005/2011
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – MT.
RESULTADO DE JULGAMENTO – Tomada de Preços 005/2011
A Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os
interessados, cidadãos e Licitantes que participaram do certame
licitatório supramencionado a empresa:
a) CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA
Do resultado do julgamento sagrou-se vencedora a empresa
CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA com proposta no valor de
R$ 175.082,81 (cento e setenta e cinco mil oitenta e dois reais e
oitenta e um centavos).
Informo ainda que o prazo de recurso fica declarado aberto a partir da
data deste expediente, ficando os autos dos certames à disposição de
qualquer interessado que queira examiná-los.
Maiores informações com a CPL.

Referente ao Convite 005/2011, FAÇO SABER que nesta data fica
“HOMOLOGADO” o Procedimento Licitatório Modalidade Convite
nº 005/2011, tendo como vencedora A Empresa ACPI –
ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº
36.879.070/0001-09, com sede à Rua G, Casa 01, Setor Norte, Bairro
Morada do Ouro, na Cidade de Cuiabá - MT, tendo como
Representante Legal o Sr. EDSON BISPO NEVES, portador da
Cédula de Identidade nº 0025264-6 SSP/MT e do Cadastro de Pessoa
de Pessoa Física nº 171.614.870-53, residente e domiciliado à Rua
Santa Catarina, Quadra 126, Casa 16, Bairro CPA na Cidade de
Cuiabá - MT, visto que a Empresa foi vencedora deste Procedimento
Licitatório Modalidade Convite nº 005/2011, cujo objeto Contratação
de Empresa Especializada para Elaboração de Reforma na Estrutura
Administrativa, Implantação de Cargos, Carreira e Salários, Revisão
do Estatuto do Servidor Publico Municipais, Revisão do Plano de
Cargo e Carreiras e Salários dos Servidores Municipais, Revisão do
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Publico Municipal,
Revisão do Lotacionograma do Município.
Com o valor Global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), por
sagrar-se vencedor do Certame.
Rio Branco- MT, 13 de Junho de 2011.
NEUZA MARIA DE SOUZA SILVA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Wander Zanol Merlim
Código Identificador:1513DD34
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

Rio Branco - MT, 13 de Junho de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU – MT,
através da sua Pregoeira Oficial, nomeada pela portaria nº 053/2011,
do dia 12 de março de 2011, torna público para conhecimento dos
interessados, que realizará Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nº 012/2011, cujo objeto é a Seleção de melhor proposta
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e
fracionada de Medicamentos e Materiais Hospitalares,
Odontológicos, Laboratoriais, Farmácia Básica e Oxigênio
medicinal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Salto do Céu - MT, tudo em conformidade
com as Características Técnicas e Quantitativas Descritos em Edital e
seus Anexos.
Nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02 e pelo Decreto Municipal nº
15/2009 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, neste município de Salto do Céu - MT, com data prevista
para abertura no dia 08/07/2011, às 09h00min horas. Cópias do Edital
e informações estarão disponíveis a partir do dia 16 de Junho de 2011,
na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Carlos Laet nº 11, Bairro
Cachoeira, Salto do Céu – MT, no horário das 07h00 as 11h00 e das
13h00 as 17h00.
Informações: (65) 3233-1200 e/ou (65) 3233-1211. Ramal 26
Salto do Céu – MT, em 16 de Junho de 2011.
MICHELLE DAYHANE DE ANDRADE ASSIS
Pregoeira Oficial
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:8E26ECD7
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2011
DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N°. 001/2011
O Prefeito Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, Resolve:
CONVOCAR
Fica CONVOCADO o Candidato Aprovado e Classificado no
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2011, conforme relação abaixo.
Classificação
4º

Nome do Candidato - MOTORISTA II VEICULO GRANDE
PORTE
ANIBAL ALVES VILELA

O candidato convocado terá que comparecer no prazo de 3 dias para
tomar posse no referido cargo, conforme edital. O candidato deverá
apresentar-se no Departamento Pessoal dentro do prazo estipulado,
munido dos seguintes documentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documentos Pessoais RG e CPF;
Carteira de Trabalho;
Certidão de Casamento e Certidão de Nascimento dos
filhos;
Título de Eleitor e comprovante de última votação;
Comprovante de Escolaridade;
Declaração de bens;
Atestado Médico;

Publique-se, registre-se e cumpra-se
SANTA CARMEM-MT, 17 DE JUNHO DE 2011

AVISO DE RESULTADO
A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados,
que
na
licitação
modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL 07/2011, destinada à DESPESA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE
VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA ATENDENDO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. Com abertura marcada para o dia 16/06/2011, teve
como vencedor a empresa: C.A.P MEDEIROS TRANSPORTES ME por apresentar o menor valor R$ 2,58 (dois reais e cinqüenta e
oito centavos) por km rodados (4.320 km) totalizando R$ 11.145,60
(Onze mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 16 de Junho 2011
MARCELI TAFAREL
Presidente CPL
Publicado por:
Marta Maria Weber
Código Identificador:B8FA81B7
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS 2011
CONTRATO N.º 21/2011 Objeto: Prestar os serviços de Locação de
veículos destinados a realizar o Transporte Escolar dos alunos do
Município de Santa Carmem - MT. CONTRATADO. C.A.P.
MEDEIROS – ME. Contratante: Prefeitura Municipal de SANTA
CARMEM. Valor Global: R$ 11.145,60 (Onze mil cento e quarenta e
cinco reais e sessenta centavos). Data Assinatura: 16/06/2011.
Vigência: 31/12/2011.
Publicado por:
Marta Maria Weber
Código Identificador:AF169C02

ALESSANDRO NICOLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Juliana de Almeida Golo
Código Identificador:A64ADC4F
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO N°022/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do XinguMT e CONTRATADA: CONSTRUTORA RODRIGUES
BORGES LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 00.426.316/0001-40.
CONTRATO Nº.: 022/2011. OBJETO: contratação de empresa
especializada para a construção da feira do produtor no Município de
Santa Cruz do Xingu – MT.
DAS
FONTES
DOS
RECURSOS
E
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
07.001.20.601.1017.2092.44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações
DO PREÇO GLOBAL: valor total de R$ 158.637,72 (cento e
cinqüenta e oito mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois
centavos).
DA VIGENCIA: 15/06/2011 a 31/12/2011.
DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 007/2011. Santa Cruz do
Xingu – MT, 15 de Junho de 2011.
EURÍPEDES NERI VIEIRA.
Prefeito Municipal
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Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:EA0A8505
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO
TRIVELATO
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO Nº
031/2011 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Aos 09 dias do mês de Maio de 2011, a partir das 08 horas, na sala do
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Trivelato – MT deu-se o julgamento do Pregão
Presencial 31/2011 tendo como objeto. Contratação de empresa para
prestar serviços em confecção de materiais gráficos, onde a empresa:
A. A. INDÚSTRIA GRAFICA VENUS LTDA-ME sagrou – se
vencedora com o valor de 16.000,00 (dezesseis mil reais). Santa Rita
do Trivelato – MT, 09 de Maio de 2011.
CLEBER ALEXANDRE INÁCIO DE OLIVEIRA
Pregoeiro.
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:B9531817
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 071/2011 DE 17 DE JUNHO DE 2011
SUMULA: “DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
MEMBROS PARA A COMISSÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
TRIVELATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ALVINA STREY
Prefeita Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:C0F543D9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 081/2011
SÚMULA: EXONERA DIRETOR EXECUTIVO DA
PREVIMSA DO PODER EXECUTIVO DO
MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - MT.
O Prefeito Municipal de Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, Silvio
Souto Felisbino no uso e gozo de suas atribuições legais, conforme as
normas gerais de Direito Público, a Estrutura Administrativa, o
Regime Jurídico Único e o Plano de Cargos e Salários dos Servidores
Públicos Municipais, através da presente Portaria,
RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado o Sr. VALDEMAR RODRIGUES
REZENDE, brasileiro, solteiro, portador do RG nº.1113503-4 SJ/MT, e CPF/MF 593.923.471-20, do cargo de provimento em
comissão de DIRETOR EXECUTIVO DA PREVIMSA do Poder
Executivo deste Município de Santo Afonso-MT.

A Senhora ALVINA STREY, Prefeita Municipal de Santa Rita do
Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º - A exoneração se dá por conveniência administrativa, de
acordo com a lei, e não haverá prejuízos para as partes.
Parágrafo único. Os direitos decorrentes com a presente exoneração
se houverem correrão por conta da municipalidade, de acordo com a
lei.

RESOLVE:

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros para compor a
comissão do transporte escolar, com a composição paritária e duração
de dois anos:
Um representante dos alunos:
Arlei Cristian Gerhardt CPF: 045.557.641-61 RG: 23714719
Alana de Castro Medes RG 23737280
Um representante dos pais: kátia Cilene de Oliveira Hoepers CPF:
940.426.591-87 RG:1173427-2 SSP/MT
Um representante dos Professores Municipais:
Neli Terezinha Bitencourt CPF: 822.980.171-15 RG 4.907.123-0
Um representante dos Professores Estaduais:
Karen Suelin Fenner CPF: 014.908.660-19 RG: 50916288-09
Arianne Kelly de Roma CPF: 006.400.411-24 RG: 1580851-3
Um representante Da Assessoria Pedagógica:
Graciele Borelli do Nascimento CPF 841.215-641-20 RG
Dois representantes do Poder Executivo:
Eva Ferreira da Silva cpf: 970.220.201-91 RG 1601583-5
Leia Ângela da Silva CPF: 893.154.801-04 RG 1191079-8
Dois representantes do Poder Legislativo:
Jucelino Jones Salvalaio CPF: 583.918.149-53 RG 1.851.966SSP/SC,
Cleiton Martinelli Taborda CPF: 006.811.921-60 RG 16291-79
SSP/MT
Um representante do FUNDEB:
Arivelto Cunha da Silva CPF:875.626.501-87 RG:0584802-4

Publique, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Art. 2º - Revogadas as demais disposições em contrário.
Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato
Grosso, em 17 de Junho de 2011.
Registre-se e Publique-se
Na data supra
Oficial de Gabinete

Paço Municipal de Santo Afonso, Estado de Mato Grosso ao primeiro
dia do mês de junho de 2011, 21º da Emancipação PolíticoAdministrativa - 17.06.2011.
SILVIO SOUTO FELISBINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:C3F4574F
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO AVISO DE
TOMADA DE PREÇOS 005/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do Leste – Estado de Mato Grosso, nomeada pela
Portaria 042/2011, de 11/01/2011, torna público que prorroga licitação
pública na modalidade de Tomada de Preços – tipo Menor Preço por
Item – km por lote, para a contratação de transporte escolar, publicada
no Diário Oficial do Estado em 27/05/2011 – pg 51, sendo que os
motivos da prorrogação foi pelo não comparecimento de nenhum
licitante nem apresentação de documentação regular no ato do
julgamento, e encontram-se formalizados em Ata no Processo de
Licitação. A sessão pública será realizada no dia 27/06/2011, às 15:00
horas, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antonio
do Leste – MT. O edital completo poderá ser retirado junto a
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste – MT, em horário
normal de expediente, situado na Avenida Primavera, Lote 959 –
Jardim Bem Viver, Santo Antonio do Leste – MT, pagando uma
quantia não reembolsável de R$ 100,00 (cem reais). Maiores
informações pelo Telefone (66) 3488-1010.
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Santo Antonio do Leste – MT, em 16 de junho de 2.011.
SIRLENE CLAUDIO NUNES
presidente da cpl
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:F9ADE733

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações
da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Informação mais detalhada e
edital completo poderão ser solicitados no endereço supramencionado,
de segunda a sexta-feira, das 07h00min as 13h00min, com a Comissão
Permanente de Licitação.
São José do Rio Claro/MT – MT, 17 de junho de 2011.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PABLO FERNANDES STRUZIATO
Pregoeiro
Publicado por:
Sunely Moreira dos Santos
Código Identificador:C105BAD8

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 022/2011.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2011.
OBJETO: Contratação de Prestação de Serviço de Agente
Comunitário de Saúde para a Micro Área do Distrito de Espigão do
Leste, Pelo Período de 03 (três) Meses.
FUNADAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO
MARCOS
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 311 DE 16 DE JUNHO DE 2011

FAVORECIDO: Larissa Alves Salviano.
CPF – 005.319.111-01

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS:

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 2.142,00 (dois mil e cento e
quarenta e dois reais).
Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com a Justificativa
apresentada pela Comissão Permanente de Licitação e Contratos e o
Parecer da Assessoria Jurídica e por se tratar de execução dos serviços
Públicos, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
São Félix do Araguaia-MT, 27 de maio de 2011.

JOÃO ROBERTO FERLIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferi
das no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICíPIO;
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR para exercer o cargo de OPERADOR DE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, o Senhor
MAURICIO SILVA ROCHA, aprovado no Concurso Público
001/2009, fazendo jus aos vencimentos do cargo.
Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT.
FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO.
prefeito municipal.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:BCC5D357
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 021/2011 AQUISIÇÃO DE
VEICULO ZERO KM
O Município de São José do Rio Claro – MT, com sede administrativa
na Rua Paraíba, nº. 355, Centro - São José do Rio Claro-MT, CEP
78.435-000, fone (66) 3386-1222, informa a todos os interessados que
realizará Pregão Presencial para Aquisição de veículo zero km (com
primeiro emplacamento em nome da prefeitura municipal de São
José do Rio Claro – MT), ano 2011/2011, motor no mínimo 2.3, 4
cilindros, 16 válvulas com no mínimo 2.287 cilindrada, 127 cv,
com injeção eletrônica, combustível diesel, , freio dianteiros a
disco ventilados traseiro a disco, cambio mecânico de 5 marchas a
frente e 1 ré, direção hidráulica, tração na dianteira com juntas
homocinéticas, pneus 205/75 R15, volante com regulagem de
altura, alavanca do cambio no painel, com duas porta dianteira
uma porta corrediça na lateral e uma traseira, ar condicionado,
ar quente, banco do motorista com regulagem em inclinação e
distancia, bancos traseiros individuais com encosto elevados,
bancos em vinil, iluminação no compartimentos dianteiro e
traseiro no teto, tanque de combustível no mínimo 80 litros, com
no mínimo 16 passageiros com motorista, com todos
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, destinado a secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento para uso no transporte de
paciente.
Data de Abertura: às 10:00 horas, do dia 01 de julho de 2011, no
endereço acima.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
AOS 16 DE JUNHO DE 2011
JOÃO ROBERTO FERLIN
Prefeito Municipal
PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME
Publicado por:
João Claret Donadel
Código Identificador:76EF36A1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 077/2011
DATA: 16 de junho de 2011
SÚMULA:
Abre
Crédito
Adicional
Suplementar, no valor de R$ 3.341.845,85 (três milhões
trezentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e cinco centavos).
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei de
nº1494/2011;
Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir a
Natureza de Despesa “4.4.50 – Transferências à Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos” na Ação “2008 – CONTRIBUIÇÃO A
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS” no Plano Plurianual (Lei
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Municipal nº1235/2009), bem como na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2011 ( Lei nº 1135/2009),
conforme anexos.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 3.341.845,85 (três milhões
trezentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e
oitenta e cinco centavos), nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei
Federal nº 4.320/64, para reforço das dotações consignadas no
orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 1403/2010,
conforme segue:
02
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0.08.244.0002.2008- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.00.00.00.999
- Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
R$ 50.000,00
- (cinqüenta mil reais)
02.020.0.0
- SECRETARIA DE GOVERNO E UNIDADES
02.020.00.04.122.00002.2010- DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
700.000,00
- (setecentos mil reais)
02.050.0.0
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR
02.050.00.04.122.00002.2119- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
PROCON
3.3.90.00.00.00.999
-Aplicações Diretas
R$
50.000,00
-(cinqüenta mil reais)
03
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.010.0.0
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
03.010.0.0.04.122.0002.2015- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
36.600,00
- (trinta e seis mil e seiscentos reais)
07
- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SOSU
07.010.0.0
- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS - SOSU
07.010.0.0.15.451.0039.1154- EXECUÇÃO DE REDES DE
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZ. DE CORREGOS,
PAVIM. ASFÁLT. CALÇAD. MEIO FIOS
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
600.000,00
- (seiscentos mil reais)
07.010.0.0.18.541.0040.1159IMPLANTAR
POLÍTICAS
PÚBLICAS VISANDO A TRIAGEM E A RECICLAGEM DE
RESIDUOS
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
7.000,00
- (sete mil reais)
08
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0.04.122.0010.2032- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
135.000,00
- (cento e trinta e cinco mil reais)
09
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.010.0.0
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA
09.010.0.0.20.122.0011.2034- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
22.723,00
- (vinte e dois mil setecentos e vinte e três reais)
11
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0.12.361.0015.2046- MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00.00.101
- Aplicações Diretas
R$
300.000,00
- (trezentos mil reais)
4.4.90.00.00.00.101
- Aplicações Diretas
R$
50.000,00
- (cinqüenta mil reais)
11.010.0.0.12.365.0015.2048- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
4.4.90.00.00.00.102
- Aplicações Diretas
R$
522,85
- (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco
centavos)
14
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0.10.301.0021.1078- IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO,
URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
4.4.90.00.00.00.201
- Aplicações Diretas
R$
970.000,00
- (novecentos e setenta mil reais)
14.010.0.0.10.302.0034.2100ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO
DAS
AÇÕES
DO
PRONTO
ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM
3.3.90.00.00.00.202
- Aplicações Diretas
R$
420.000,00
- (quatrocentos e vinte mil reais)
TOTAL R$ 3.341.845,85
Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art.43,
§1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4320/64, ficam parcialmente
anuladas as seguintes Dotações Orçamentárias:
02
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0.17.512.0031.1146- DESTINAÇÃO DE RECUSOS AO
SAAES
4.4.91.00.00.00.999
- Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidade Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social R$ 2.413.600,00
- (dois milhões quatrocentos e treze mil e seiscentos reais)
08
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0.06.181.0010.1025- AQUSIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
135.000,00
- (cento e trinta e cinco mil reais)
09
- SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA
09.010.0.0
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA
09.010.0.0.20.601.0011.2036IMPLEMENTAÇÃO
E
MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
2.025,00
- (dois mil e vinte e cinco reais)
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$ 458,00
- (quatrocentos e cinqüenta e oito reais)
09.010.0.0.20.606.0011.1141- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
SOCIAL
E
AMBIENTAL ALTO DO TELES PIRES
3.3.71.00.00.00.999
- Transferências a Consórcios Públicos
R$ 12.716,00
- (doze mil setecentos e dezesseis reais)
09.010.0.0.20.128.0004.1030APERFEIÇOAMENTO
DE
SERVIDORES
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
2.300,00
- (dois mil e trezentos reais)
09.010.0.0.20.605.0011.1031IMPLEMENTAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
5.041,00
- (cinco mil e quarenta e um reais)
09.010.0.0.20.606.0011.2038IMPLEMENTAÇÃO
E
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL
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4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
183,00
- (cento e oitenta e três reais)
11
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0.12.361.0015.1047- FINANCIAMENTO DE AÇÕES DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE
3.3.90.00.00.00.101
- Aplicações Diretas
R$
350.000,00- (trezentos e cinqüenta mil reais)
11.010.0.0.12.365.0015.2048- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
3.3.90.00.00.00.102
- Aplicações Diretas
R$ 522,85(quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)
14
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0.10.302.0034.1138- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
4.4.90.00.00.00.202
- Aplicações Diretas
R$
420.000,00
- (quatrocentos e vinte mil reais)
TOTAL R$ 3.341.845,85
Art.3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO,
Em, 16 de junho de 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Cumpra-se
SILVANO FERREIRA DO AMARAL
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:7559B962
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1494/2011
DATA: 16 de junho de 2011
SÚMULA:
Promove alterações no Plano
Plurianual (Lei n°. 1235/2009) e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei n°.1339/2010) e autoriza a abertura
de Crédito Adicional Suplementar, respectivamente
dentro das peças orçamentárias, no valor de R$
3.341.845,85 (três milhões trezentos e quarenta e um
mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos), e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte
Lei;
Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir a
Natureza de Despesa “4.4.50 – Transferências à Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos” na Ação “2008 – CONTRIBUIÇÃO A
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS” no Plano Plurianual (Lei
Municipal nº1235/2009), bem como na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2011 ( Lei nº 1135/2009),
conforme anexos.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 3.341.845,85 (três milhões
trezentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e
oitenta e cinco centavos), nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei
Federal nº 4.320/64, para reforço das dotações consignadas no
orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 1403/2010,
conforme segue:

02
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0.08.244.0002.2008- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.00.00.00.999
- Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
R$ 50.000,00
- (cinqüenta mil reais)
02.020.0.0
- SECRETARIA DE GOVERNO E UNIDADES
02.020.00.04.122.00002.2010- DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
700.000,00
- (setecentos mil reais)
02.050.0.0
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR
02.050.00.04.122.00002.2119- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
PROCON
3.3.90.00.00.00.999
-Aplicações Diretas
R$
50.000,00
-(cinqüenta mil reais)
03
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.010.0.0
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
03.010.0.0.04.122.0002.2015- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
36.600,00
- (trinta e seis mil e seiscentos reais)
07
- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SOSU
07.010.0.0
- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS - SOSU
07.010.0.0.15.451.0039.1154- EXECUÇÃO DE REDES DE
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZ. DE CORREGOS,
PAVIM. ASFÁLT. CALÇAD. MEIO FIOS
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
600.000,00
- (seiscentos mil reais)
07.010.0.0.18.541.0040.1159IMPLANTAR
POLÍTICAS
PÚBLICAS VISANDO A TRIAGEM E A RECICLAGEM DE
RESIDUOS
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
7.000,00
- (sete mil reais)
08
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0.04.122.0010.2032- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
135.000,00
- (cento e trinta e cinco mil reais)
09
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.010.0.0
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA
09.010.0.0.20.122.0011.2034- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
22.723,00
- (vinte e dois mil setecentos e vinte e três reais)
11
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0.12.361.0015.2046- MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3.3.90.00.00.00.101
- Aplicações Diretas
R$
300.000,00
- (trezentos mil reais)
4.4.90.00.00.00.101
- Aplicações Diretas
R$
50.000,00
- (cinqüenta mil reais)
11.010.0.0.12.365.0015.2048- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
4.4.90.00.00.00.102
- Aplicações Diretas
R$
522,85
- (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco
centavos)
14
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0.10.301.0021.1078- IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO,
URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
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4.4.90.00.00.00.201
- Aplicações Diretas
970.000,00
- (novecentos e setenta mil reais)
14.010.0.0.10.302.0034.2100ASSISTÊNCIA
DESENVOLVIMENTO
DAS
AÇÕES
DO
ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM
3.3.90.00.00.00.202
- Aplicações Diretas
420.000,00
- (quatrocentos e vinte mil reais)

R$
E
PRONTO
R$

TOTAL R$ 3.341.845,85
Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art.43,
§1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4320/64, ficam parcialmente
anuladas as seguintes Dotações Orçamentárias:
02
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0
- GABINETE DO PREFEITO
02.010.0.0.17.512.0031.1146- DESTINAÇÃO DE RECUSOS AO
SAAES
4.4.91.00.00.00.999
- Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidade Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social R$ 2.413.600,00
- (dois milhões quatrocentos e treze mil e seiscentos reais)
08
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO
08.010.0.0.06.181.0010.1025- AQUSIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
135.000,00
- (cento e trinta e cinco mil reais)
09
- SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA
09.010.0.0
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA
09.010.0.0.20.601.0011.2036IMPLEMENTAÇÃO
E
MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
2.025,00
- (dois mil e vinte e cinco reais)
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$ 458,00
- (quatrocentos e cinqüenta e oito reais)
09.010.0.0.20.606.0011.1141- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
SOCIAL
E
AMBIENTAL ALTO DO TELES PIRES3.3.71.00.00.00.999
- Transferências a Consórcios Públicos R$ 12.716,00
- (doze mil setecentos e dezesseis reais)
09.010.0.0.20.128.0004.1030APERFEIÇOAMENTO
DE
SERVIDORES
3.3.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
2.300,00
- (dois mil e trezentos reais)
09.010.0.0.20.605.0011.1031IMPLEMENTAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
5.041,00
- (cinco mil e quarenta e um reais)
09.010.0.0.20.606.0011.2038IMPLEMENTAÇÃO
E
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL
4.4.90.00.00.00.999
- Aplicações Diretas
R$
183,00
- (cento e oitenta e três reais)
11
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.010.0.0.12.361.0015.1047- FINANCIAMENTO DE AÇÕES DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE
3.3.90.00.00.00.101
- Aplicações Diretas
R$
350.000,00
- (trezentos e cinqüenta mil reais)
11.010.0.0.12.365.0015.2048- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
3.3.90.00.00.00.102
- Aplicações Diretas
R$
522,85
- (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco
centavos)
14
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14.010.0.0.10.302.0034.1138- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
4.4.90.00.00.00.202
- Aplicações Diretas
R$
420.000,00
- (quatrocentos e vinte mil reais)

TOTAL R$ 3.341.845,85
Art.3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO,
Em, 16 de junho de 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:E07C4556
GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1495/2011
DATA: 16 de junho de 2011
SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
repassar recursos financeiros, mediante convênio, à
Associação Filhas de São Camilo e dá outras
providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar
recursos financeiros para a Associação Filhas de São Camilo,
associação civil sem fins econômicos de caráter beneficente,
assistencial, promocional, filantrópico, educacional e cultural, inscrita
no CGC/MF sob. nº 61.986.402/0006-06, com sede à Avenida das
Sibipirunas, nº4.478, Jardim Primavera, Sinop – MT.
Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à
Administração Municipal, em duas vias de igual teor, instruída com os
seguintes documentos:
I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;
II – cópia do plano de trabalho;
III – cópia do termo de convênio e suas alterações;
IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para
recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido
convênio;
V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no
mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§
4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;
VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de
licitação, quando ocorrer;
VII – cópia dos orçamentos;
VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas
fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os
serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou
entidade, devidamente assinado por seu representante legal;
IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;
X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo
financeiro se houver;
XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;
XII – relação de pagamentos;
XIII – relação de execução físico-financeiro;
XIV – conciliação bancária;
XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;
XVI – relatório de cumprimento de objeto;
XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a
prestação de contas final;
XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos
contábeis, somente para a prestação de contas final.
Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais Documentos que
comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão,
obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da
entidade conveniada.
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Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da
dotação orçamentária 02.010.0.08.244.0002.2008.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
ratificado o convênio em vigência.

JUAREZ COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei;

Art. 5º. Revoga-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 16 de junho de 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:5646AB89
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1496/2011
DATA: 16 de junho de 2011
SÚMULA: Autoriza o Executivo a firmar Contrato de
Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público do
Município e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber,
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei;
Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar
Contrato de Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público do
Município, em sintonia com o preconizado no artigo 110 da Lei
Orgânica do Município com a Associação de Ecologia e
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Mato-grossense –
ECODAM, inscrita no CNPJ n° 32.945.883/0001-07.
Art. 2º. O bem público objeto da presente Lei é 01(uma) sala no
Centro de Referência de Assistência Social do Jardim das Palmeiras –
CRAS/Jd. das Palmeiras, situado na Rua das Violetas, s/nº - esquina
com Rua dos Manjoleiros, no Bairro Jardim das Palmeiras.
Art. 3º. A utilização descrita no artigo anterior deverá ser destinada
pela beneficiária da Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público
para o desenvolvimento do Projeto Aruandê Mato Grosso, por meio
da implantação de pontos de cultura, objeto do Convênio nº026/2009,
celebrado entre a ECODAM e a Secretaria de Estado de Cultura –
SEC/MT.
§ 1º. A Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público, para os fins
previstos no caput deste artigo, será até 31 de dezembro de 2012.
§ 2º. A Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público, será nula,
independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista nesta Lei.
Art. 4º. Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 16 de junho de 2011.

Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:A6704581

DATA: 16 de junho de 2011

Art. 1º. Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop –
SAAES, a receber em doação da Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda.,
os imóveis urbanos denominados Lotes nº 30 e 31, da Quadra nº 02,
localizados no bairro Jardim América, na cidade de Sinop, com área
total de 620,00 m2 (seiscentos e vinte metros quadrados), para a
implantação do Sistema de Captação de Água Tratada do Município
de Sinop.
Art. 2º. Os limites e confrontações das áreas de que trata a presente
Lei são os seguintes: Nordeste divisando com a Rua Jesuítas, com a
distância de 20,00m; Sudeste: divisando com o Lote nº 32, com a
distância de 31,00m; Sudoeste: divisando com os Lotes nº 15 e 16,
com a distância de 20,00m; Noroeste: divisando com o Lote nº 29,
com a distância de 31,00m.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 16 de junho de 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:C3A6D367
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1498/2011
DATA: 16 de junho de 2011
SÚMULA: Autoriza o Executivo a firmar Contrato de
Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público do
Município e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber,
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei;
Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar
Contrato de Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público do
Município, em sintonia com o preconizado no art. 110 da Lei
Orgânica do Município, com o Conselho de Desenvolvimento do
Norte de Mato Grosso – CODENORTE, associação civil, sem fins
lucrativos, inscrito no CNPJ nº07. 884.435/0001-95.
Art. 2º. O bem público, objeto da presente Lei, é 01(uma) sala no
Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, situado na Avenida
Alexandre Ferronatto, nº1465, no Bairro Cidade Jardim.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1497/2011

SÚMULA: Autoriza o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sinop – SAAES, a receber em doação da
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., imóveis urbanos
para a implantação do Sistema de Captação de Água
Tratada do Município de Sinop.

Art. 3º. A beneficiária utilizará o bem público como sede do
CODENORTE por um período de 05 (cinco) anos, contados à partir
da assinatura do Contrato de Cessão de Direito Real de Uso de Bem
Público.
Parágrafo único. A Cessão de Direito Real de Uso de Bem Público,
será nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo
ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista nesta Lei.
Art. 4º. Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 16 de junho de 2011.

Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:ECB69BD6

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO - 1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2011
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:4C38B755
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1499/2011

DATA: 16 de junho de 2011
SÚMULA: Autoriza o Município de Sinop a
desapropriar por Utilidade Pública as áreas que
menciona e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei;
Art. 1º. Fica o Município de Sinop autorizado a desapropriar, em
favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop – SAAES, os
imóveis urbanos de propriedade da Colonizadora Sinop S/A, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.488.210/000169, situada à Avenida das Embaúbas, nº 85, Centro, na cidade de
Sinop, Mato Grosso, constituídos pelos lotes de terrenos, conforme
descrito a seguir:
I – Data 01, Quadra 104, Setor Industrial, no Município de Sinop,
com área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), do
loteamento registrado sob a matrícula 7.134 do Livro 2-P, do 6º
Registro Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá;
II – Data 03, Quadra 104, Setor Industrial, no Município de Sinop,
com área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), do
loteamento registrado sob a matrícula 7.134 do Livro 2-P, do 6º
Registro Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá;
III – Data 04, Quadra 104, Setor Industrial, no Município de Sinop,
com área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), do
loteamento registrado sob a matrícula 7.134 do Livro 2-P, do 6º
Registro Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.
Art. 2º. A presente desapropriação será por Utilidade Pública, sendo
os imóveis de que trata esta Lei, utilizados para a implantação do
Sistema de Captação de Água Subterrânea, através do Poço Tubular
Profundo – Sistema UFMT.
Art. 3º. O Município de Sinop ficará responsável pelos atos
executórios e pelo pagamento da indenização, que corresponderá aos
valores venais dos imóveis constantes no Cadastro Imobiliário
Municipal.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo ACRESCE O VALOR
inicial do convênio e PRORROGA SUA VIGÊNCIA.
DO VALOR: Em decorrência do presente Termo Aditivo, o valor
global inicialmente conveniado será acrescido de R$ 110.769,59
(Cento e dez mil setecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e nove
centavos) passando a ser de R$ 952.023,72 (Novecentos e cinqüenta e
dois mil vinte e três reais e setenta e dois centavos)
DO PRAZO: O presente Convênio fica prorrogado até 30 de
dezembro de 2011.
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
CONVENENTE: A.A.S. – ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE
SAÚDE DE SINOP
SINOP 01 de abril de 2011
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:B4D6D8D8
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2011
O Município de Sorriso – MT, através de seu Pregoeiro Oficial torna
Público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:30
horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 04 de Julho de
2011, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Porto
Alegre, 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 045/2011. O julgamento da referida licitação será
através do Menor Preço por Item, objetivando o “Registro de Preços
para Futura e Eventual Contração de Empresa para realização de
Consultas Médicas em Pacientes do Município de Sorriso – MT”. O
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso,
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente
ou através do site www.sorriso.mt.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal
de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66)
3545-4700.
Sorriso – MT, 17 de junho de 2011
MIRALDO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro Prefeitura de Sorriso – MT
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:951C6931

Art. 4º. O Poder Executivo deduzirá da dívida ativa que a
Colonizadora Sinop S/A possui com o Município de Sinop, o valor
correspondente ao pagamento da indenização de que trata o caput
deste artigo, a teor do disposto no §1º, do artigo 32 do Decreto Lei
3.365/41.
Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de dotação orçamentária vigente, suplementada se
necessário.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em 16 de junho de 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2011
O Município de Sorriso – MT, através de seu Pregoeiro Oficial torna
Público para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:30
horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 06 de Julho de
2011, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Porto
Alegre, 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 047/2011. O julgamento da referida licitação será
através do Menor Preço, objetivando o “Registro de Preços para
Futura e Eventual Contratação Empresa para Efetuar o Transporte de
Pacientes no seguinte trajeto: Distrito de Boa Esperança/Sorriso;
Sorriso/Distrito de Boa Esperança”. O Edital poderá ser obtido junto a
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o
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horário
normal
de
expediente
ou
através
do
site
www.sorriso.mt.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal
de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66)
3545-4700.

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:39F06A35
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Sorriso – MT, 17 de junho de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 984/2011

MIRALDO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro Prefeitura de Sorriso – MT
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:2A4D9D36

SÚMULA: “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal
n.° 968 de 11 de março de 2011 e dá outras
providências”.
O SENHOR MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE,
ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei sanciona a seguinte Lei:

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2011
O Município de Sorriso – MT, através de seu Pregoeiro Oficial torna
Público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:30
horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 05 de Julho de
2011, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Porto
Alegre, 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 046/2011. O julgamento da referida licitação será
através do Menor Preço por Item, objetivando o “Registro de Preços
para Futura e Eventual Contratação de Empresa para realização de
Exames Médicos em Pacientes do Município de Sorriso – MT”. O
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso,
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente
ou através do site www.sorriso.mt.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal
de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66)
3545-4700.
Sorriso – MT, 17 de junho de 2011
MIRALDO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro Prefeitura de Sorriso – MT
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:6490DC22

Artigo 1º. Altera o Parágrafo único do Artigo 1° da Lei Municipal n.°
968 de 11 de março de 2011, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1° (...)
Parágrafo único: A verba de que trata o caput deste artigo, será paga
mensalmente de janeiro a dezembro, como contribuição em espécie,
ao desempenho externo da atividade parlamentar de fiscalização dos
atos da administração pública municipal, interação direta com a
população para laborar suas reivindicações e despesas de
deslocamento aos municípios circunvizinhos no exercício da atividade
parlamentar.”
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogamse as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado
de Mato Grosso, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil
e onze.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:56E513A1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Terra
Nova do Norte- MT, e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DA LEI 878/2011
COMUNICADO
Lei n°. 878/2011
“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE TAPURAH/MT E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O Prefeito Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, o Sr.
Milton Geller, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sancionou, no dia 14 de Junho de 2.011, a Lei
Municipal supracitada e conforme determina a legislação em vigor,
comunica a quem possa interessar que a mesma encontra-se à
disposição dos interessados para conhecimento das disposições
contidas em seus 104 artigos, na sala de Administração, Planejamento,
Finanças e Orçamento, sito à Av. Paraná, 1.100, Praça da Juventude,
Tapurah – MT, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.
Tapurah – MT, 14 de Junho de 2.011.
MILTON GELLER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 986/2011

O Sr. MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, PREFEITO
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Nutricional Sustentável de Terra Nova do Norte – MT.
Art. 2º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Terra Nova do Norte, é um órgão colegiado, consultivo
e deliberativo, autônomo, de parceria da Administração Municipal
com a sociedade civil com vinculação imediata ao Gabinete do
Prefeito Municipal e com suporte das secretarias afins.
Art. 3º - Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Terra Nova do Norte tem como finalidade propor
políticas, programas e ações que configurem o direito a alimentação e
nutrição como parte integrante dos direitos humanos, competindo-lhe
ainda:
I – Propor as diretrizes gerais da Política de Segurança Alimentar
Nutricional e de Desenvolvimento Sustentável, implementando pelo
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seu órgão executor e demais Órgãos e entidades envolvidos no
Município;
II – Articular e mobilizar a sociedade civil organizada no âmbito do
município;
III – Realizar ou patrocinar estudos que fundamentem as propostas
ligadas a Segurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento
sustentável;
IV – Elaborar, aprovar e controlar a política municipal de segurança
alimentar e Nutricional e interagir com as propostas de outros órgãos
que tratam da segurança alimentar e assuntos afins;
V – Articular áreas do governo municipal com organização da
sociedade civil para implementação de ações voltadas para o combate
das causas da miséria e da fome, no âmbito do Município;
VI – Incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização
no uso dos recursos disponíveis no âmbito do Município;
VII – Contribuir na integração da política municipal conjuntamente
com programas de combate a fome e segurança alimentar instituídos
pelos governos estadual e federal;
VIII – Criar câmaras temáticas para o acompanhamento permanente
de assuntos fundamentais na área da segurança alimentar nutricional e
desenvolvimento sustentável;
IX – Realizar, a cada dois anos, a Conferência Municipal de
Segurança Alimentar Sustentável de Terra Nova do Norte
X – Elaborar seu Regimento Interno.
Art. 4º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Terra Nova do Norte terá a seguinte composição:
1. Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Saneamento;
2. Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda;
3. Representante da Secretaria Municipal de Educação;
4. Representante da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;
5. Representante da Secretaria Municipal de Administração;
6. Representante da Secretaria Municipal de Ação Social;
7. Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
8. 01 representante da EMPAER –
9. 01 representante do Conselho Tutelar;
10. 01 representante de instituto de ensino superior, técnico e de
pesquisa estabelecidas o município;
11. 01 representante de entidades sindicais de trabalhadores do
município;
12. 01 representante de Associação Comercial de Terra Nova do
Norte
13. 01 representante de Igrejas Evangélicas;
14. 01 representante da Pastoral da Criança;
15. 01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR;
16. 01 representante do Sindicato dos Pequenos Produtores;
17. 01 representante de Produtores Rurais;
18. 01 representante do Poder Legislativo.
§ 1º - Para cada representante efetivo haverá um representante
suplente.
§ 2º - Os (as) representantes da sociedade civil organizada deverão ser
indicados pelas respectivas entidades e/ou eleitos.
§ 3º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Terra Nova do Norte terá um Presidente e um
Secretário Geral, ambos eleitos dentre seus membros.
§ 4º - São gratuitos e considerados de relevante interesse público os
serviços prestados ao Município pelos Membros do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Terra
Nova do Norte.
Art. 5º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Terra Nova do Norte terá dotações orçamentárias
previstas em lei, necessária para a efetiva concretização dos objetos
propostos, bem como a disponibilização pelo Município de pessoal
para exercer funções de suporte técnico e administrativo em sua
secretaria geral.
Art. 6º - Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Terra Nova do Norte poderá receber doações de
entidades, instituições e demais interessados na promoção do direito à
alimentação e nutrição e em combate à exclusão social.

Art. 7º - A competência e forma de atuação dos Conselheiros, serão
estabelecidos no regimento interno do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Terra Nova do Norte.
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal n.º 580/2001.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado
de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois
mil e onze.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:1CD5E7C9
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 983/2011
SÚMULA: “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal
n.° 667 de 18 de junho de 2003 e dá outras
providências”.
O SENHOR MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE,
ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º. Altera o inciso I do Artigo Terceiro da Lei Municipal n.°
667 de 18 de junho de 2003, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Artigo Terceiro (...)
I – A realização de serviços de terraplanagem, na área a ser edificada,
após a respectiva aprovação do projeto edificatório pelos órgãos
competentes; aterro, rede elétrica, transporte de terras, materiais de
construção e outros similares, assim como alguns serviços técnicos
disponíveis pelo Município;”
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogamse as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado
de Mato Grosso, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil
e onze.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:342C46C2
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 985/2011
SÚMULA: “Cria o Salão Nobre da Prefeitura Municipal
de Terra Nova do Norte, institui a galeria de quadros
dos ex- prefeitos, e, dá outras providências”.
O Sr. MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, PREFEITO
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado no hall de entrada do paço municipal o Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte e institui, no
Salão Nobre, a Galeria dos ex-Prefeitos Municipais.
Parágrafo Único - A galeria consistirá na coleção de quadros com as
fotos oficiais dos ex-Prefeitos Municipais.
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Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta da rubrica própria, consignada no orçamento vigente.

cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social
recebido pelo idoso;

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

IX- apreciar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a
proposta orçamentária anual e suas eventuais alterações, zelando pela
inclusão de ações voltadas à política de atendimento do idoso;

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de
Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e
onze.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:BB873F68

X- indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, elaborando ou aprovando
planos e programas em que está prevista a aplicação de recursos
oriundos do mesmo;
XI- zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela
participação de organizações representativas dos idosos na
implementação de políticas, de planos, programas e projetos de
atendimento ao idoso;
XII- elaborar o seu regimento interno;

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 987/2011

XIII- elaborar outras ações visando a proteção do Direito do Idoso;

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do
Idoso e dá outras Providências.
O Sr. MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, PREFEITO
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Capítulo I
Do Conselho Municipal de Direitos do Idoso

Parágrafo único- Aos membros do Conselho Municipal de Direitos do
Idoso será facilitado o acesso a todos os setores da administração
pública municipal, especialmente às secretarias e aos programas
prestados à população, a fim de possibilitar a apresentação de
sugestões e propostas de medidas de atuação, subsidiando as políticas
de ação em cada área de interesse do idoso.
Art. 3°. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso, composto de
forma paritária entre o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil,
será constituído:
I- por representantes de cada uma das secretarias indicadas

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Direitos do IdosoCMDI – órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo,
formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para
o idoso no âmbito do Município de Terra Nova do Norte, sendo
acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão
gestor das políticas de assistência Social do Município.
Art. 2. Compete ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso:
I- formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a Política Municipal dos
Direitos dos Idosos, zelando pela sua execução;
II- elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação
pertinente à política Municipal dos Direitos dos Idosos;
III- indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento
municipal quanto às questões que dizem respeito ao idoso;
IV- cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e
legais referentes ao idoso, sobretudo a Lei Federal nº 8.842 de 04 de
Janeiro de 1994, a Lei Federal nº 10.741, de 01 de Outubro de 2003
(Estatuto do Idoso) e leis pertinentes de caráter estadual e municipal,
denunciando à autoridade competente e ao Ministério Público o
descumprimento de qualquer uma delas;
V- fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais de
atendimento ao idoso, conforme disposto no Art. Nº 52 da Lei
10.741/03;
VI- propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos,
programas e pesquisas voltadas para a promoção, proteção e defesa
dos direitos dos idosos;

Secretaria Municipal de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal Educação
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda
II- por cinco representantes de entidades não- governamentais
representantes da sociedade civil, atuantes no campo da promoção e
defesa dos direitos ou ao atendimento do idoso, legalmente constituída
e em regular funcionamento a mais de um ano, sendo eleitos para
preenchimento das seguintes vagas:
a) 01(um) representante do Sindicato ou Associação de Aposentados;
b) 01(um) representante de Organização de grupo ou movimento do
idoso, devidamente legalizada e em atividade;
c) 01(um) representante de credo religioso com políticas explícitas e
regulares de atendimento e promoção do idoso;
d) 02(dois) representantes de outras entidades que possuam políticas
explícitas permanentes de atendimento e promoção do idoso;
§ 1°. Cada membro do Conselho Municipal de Direitos do Idoso terá
um suplente.
§ 2°. Os membros do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e seus
respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal,
respeitadas as indicações previstas nesta Lei.
§ 3º. Os membros do Conselho terão mandado de dois anos, podendo
ser reconduzidos por um mandado de igual período, enquanto no
desempenho das funções ou cargos nos quais foram nomeados ou
indicados.

VII- inscrever os programas das entidades governamentais e nãogovernamentais de assistência aos idosos;

§ 4º. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu
representante, que poderá ser substituído, a qualquer tempo, mediante
nova indicação do representado.

VIII- estabelecer a forma de participação do idoso no custeio da
entidade de longa permanência para idoso filantrópica ou casa- lar,
cuja cobrança é facultada, não podendo exceder a 70% (setenta por

§ 5º. As entidades não- governamentais serão eleitas em fórum
próprio, especialmente convocado para este fim, sendo o processo
eleitoral acompanhado por um representante do Ministério Público.
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§ 6º. Caberá as entidades eleitas a indicação de seus representantes ao
Prefeito Municipal, diretamente, no caso da primeira composição do
Conselho Municipal, ou por intermédio deste, tratando-se das
composições seguintes, para nomeação, no prazo de 20 (vinte) dias
após a realização do Fórum que as elegeu, sob pena de substituição
por entidade suplente, conforme ordem decrescente de votação.
Art. 4º. O Presidente e o Vice- presidente do Conselho Municipal de
Direitos do Idoso serão escolhidos mediante votação, dentre os seus
membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange a
presidência e vice presidência, uma alternância entre as entidades
governamentais e não- governamentais.
§ 1º. O Vice- presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso
de ocorrência simultânea, a presidência será exercida pelo conselheiro
mais idoso.
§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso poderá
convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias,
membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de
pessoas de notória especialização em assuntos de interesse do idoso.
Art. 5º. Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único
voto na sessão plenário, executando o Presidente que também terá o
voto de qualidade.
Art. 6º. A função do membro do Conselho Municipal de Direitos do
Idoso não será remunerada e seu exercício será considerado de
relevante interesse público.

Art. 12º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso instituirá seus
atos por meio da resolução aprovada pela maioria dos membros.
Art. 13º. As sessões do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
serão públicas, precedidas de ampla divulgação.
Art. 14º. A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionará
o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do
Conselho Municipal de Direitos do Idoso.
Art. 15. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do
Conselho Municipal de Direitos do Idoso serão previstos nas peças
orçamentárias do Município, possuindo dotações próprias.
Capítulo II
Do Fundo Municipal de Direitos do Idoso
Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos do Idoso,
instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a
propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e
desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos
idosos no Município de Terra Nova do Norte.
Art. 17. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos do
Idoso:
I- recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado vinculados
a Política Nacional do Idoso;
II- transferência do Município;

Art. 7º. As entidades não governamentais representadas no Conselho
perderão essa condição quando ocorrer uma das seguintes situações:

III- as resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou
jurídicas;

I- extinção de sua base territorial de atuação no Município;

IV- rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos
recursos disponíveis;

II- irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas,
que tornem incompatível a sua representação no conselho;
Aplicação de penalidades administrativas de natureza grave,
devidamente comprovadas.

V- as advindas de acordos e convênios;
VI- as provenientes de multas aplicadas com base na Lei 10.741/03;
VII- outras.

Art. 8º. Perderá o mandato o conselheiro que:
I- desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua
representação;
II- faltar três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem
justificativa;
III- apresentar renúncia em plenário do Conselho, que será lida na
seção seguinte à sua recepção na secretaria do Conselho;
IV- apresentar procedimento incompatível com a dignidade das
funções;
V- for condenado em sentença irreversível, por crime ou contravenção
penal.
Art. 9º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso serão substituídos pelos
suplentes, automaticamente, podendo estes, exercer os mesmos
direitos e deveres dos efetivos.
Art. 10º. Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros
faltosos deverão ser comunicados a partir da segunda falta
consecutiva ou quarta intercalada.
Art. 11º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso reunir-se-á
mensalmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por
convocação do Presidente ou por requerimento da maioria de seus
membros.

Art. 18- O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente a Secretaria
Municipal de Assistência Social, tendo sua destinação liberada através
de projeto, programas e atividades voltadas ao idoso e aprovadas pelo
Conselho Municipal de Direitos do Idoso.
§ 1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira
oficial, sob a denominação “Fundo Municipal de Direitos do Idoso”,
para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo
elaborado mensalmente, balancete demonstrativo da receita e da
despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver,
após apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Direitos do
Idoso.
§ 2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar sua
situação financeira e patrimonial, observando os padrões e normas
estabelecidos na legislação pertinente
§ 3º. Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social gerir o
Fundo Municipal de Direitos do Idoso, cabendo ao seu titular:
I- solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal
do Idoso;
II- assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do
fundo;
IV- outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.
Capítulo III
Das Disposições Finais e Transitórias
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Art. 19. Para primeira instalação do Conselho Municipal de Direitos
do Idoso, o Prefeito Municipal convocará, por meio de edital, os
integrantes da sociedade civil organizada atuante no campo da
promoção e defesa dos direitos do idoso, que serão escolhidos em
fórum especialmente realizado para este fim, a ser realizado no prazo
de trinta dias após a publicação do referido edital, cabendo as
convocações seguintes a presidência do Conselho.

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:65C389CD
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 14/2011
TERRA NOVA DO NORTE, 04 DE ABRIL DE 2011.

Art. 20. A primeira indicação dos representantes governamentais será
feita pelos titulares das respectivas Secretarias, no prazo de trinta dias
após a publicação desta Lei.
Art. 21. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso elaborará o seu
regimento interno, no prazo máximo de sessenta dias a contar da data
de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente
publicado pela imprensa oficial, onde houver, e dada ampla
divulgação.
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento
do Conselho Municipal do Idoso, das atribuições de seus membros,
entre outros assuntos.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado
de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois
mil e onze.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:C3F34206
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 08/2011
TERRA NOVA DO NORTE, 14 DE FEVEREIRO DE 2011.
‘DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A
LEI MUNICIPAL Nº 966/11.
O SENHOR MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO,
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE,
ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
PROMULGA O SEGUINTE DECRETO:
ARTIGO PRIMEIRO: - FICA ABERTO O CRÉDITO
ADICIONAL
SUPLEMENTAR
POR
EXCESSO
DE
ARRECADAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI
MUNICIPAL Nº 966/2011 NO ORÇAMENTO GERAL DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCICIO DO ANO DE DOIS MIL E
ONZE, NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA
MIL REAIS), PARA DAR COBERTURA A SEGUINTE
CLASSIFIÇÃO ORÇAMENTARIA:
PREFEITURA MUNICIPAL
08.002.08.244.0009.1019.4490510000 – R$ 150.000,00
ARTIGO SEGUNDO: ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR
NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGANDO AS
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS CATORZE DIAS
DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

‘DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL
SUPLEMENTAR, EM CUMPRIMENTO A LEI
MUNICIPAL Nº 962/2010.
O SENHOR MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO,
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE,
ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
PROMULGA O SEGUINTE DECRETO:
ARTIGO PRIMEIRO: - FICA ABERTO O CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, EM CONFORMIDADE COM
ARTIGO 4ª DA LEI MUNICIPAL Nº 962/2010 NO ORÇAMENTO
GERAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCICIO DO ANO DE
DOIS MIL E ONZE, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 43 DA
LEI Nº 4.320/64, O VALOR DE R$ 731.750,00 (SETECENTOS E
TRINTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS),
PARA DAR COBERTURA A SEGUINTE CLASSIFIÇÃO
ORÇAMENTARIA:
CÂMARA MUNICIPAL
01.001.01.031.0101.2001.3390.14.00 - R$
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
06.004.17.512.0017.2040.3390.39.00 - R$
25.000,00
05.003.15.452.0028.2029.3390.39.00 - R$
40.000,00
08.002.08.241.0009.2043.3390.36.00 - R$
2.000,00
02.003.02.062.0040.2005.3390.39.00 - R$
3.500,00
04.002.12.361.0020.2076.3390.30.00 - R$
2.000,00
07.001.10.122.0012.2034.3390.30.00 - R$
10.000,00
06.001.20.606.0021.2030.3390.30.00 - R$
16.000,00
07.002.10.301.0013.2035.3190.11.00 - R$ 103.000,00
04.001.12.361.0036.1003.4490.51.00 - R$
2.000,00
04.001.12.361.0036.2013.4490.52.00 - R$
16.000,00
06.001.20.606.0021.2030.3192.11.00 - R$
21.000,00
07.001.10.122.0012.2062.3190.11.00 - R$
3.000,00
05.005.15.451.0038.1012.4490.51.00 - R$ 132.000,00
05.001.26.122.0035.2026.3390.36.00 - R$
3.800,00
07.002.10.302.0014.2038.3390.36.00 - R$
30.000,00
07.001.10.122.0012.2062.3390.39.00 - R$
3.000,00
08.002.08.243.0009.2061.3390.36.00 - R$
2.000,00
10.001.04.572.0006.2083.3390.36.00 - R$
2.000,00
04.001.12.361.0036.2013.3190.09.00 - R$
1.300,00
07.002.10.301.0013.2035.3190.09.00 - R$
850,00
09.001.04.122.0006.2047.3190.09.00 - R$
300,00
03.001.04.127.0004.1025.4490.61.00 - R$ 308.000,00
ARTIGO SEGUNDO: PARA ATENDER A SUPLEMENTAÇÃO
CITADA NO ARTIGO ANTERIOR, SERÁ UTILIZADO
RECURSOS ATRAVES DA ANULAÇAO PARCIAL DAS
SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA:
CÂMARA MUNICIPAL
01.001.01.031.0101.2001.3190.11.00 - R$
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
02.001.04.122.0035.2002.3390.39.00 - R$ 15.000,00
02.001.04.122.0035.2003.3390.93.00 - R$
3.000,00
02.005.06.125.0039.2077.3390.36.00 - R$ 10.000,00
02.005.06.125.0039.2077.3390.39.00 - R$ 15.000,00
02.005.06.451.0039.2078.3390.30.00 - R$
3.000,00
02.005.06.451.0039.2078.3390.36.00 - R$
3.000,00
02.005.06.451.0039.2078.3390.39.00 - R$
3.000,00
02.005.06.451.0039.2078.4490.51.00 - R$
3.000,00
02.007.27.812.0023.1005.4490.51.00 - R$
5.000,00
02.008.13.392.0019.1024.4490.51.00 - R$ 10.000,00
02.008.13.392.0019.2020.4490.52.00 - R$ 10.000,00
03.001.04.123.0002.2007.3390.30.00 - R$ 20.000,00
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03.001.04.123.0002.2007.3390.93.00 - R$
5.000,00
03.001.04.123.0002.2007.4490.52.00 - R$
5.000,00
03.001.28.843.0025.1002.3290.21.00 - R$ 15.000,00
03.004.04.573.0020.2010.3390.39.00 - R$ 25.000,00
04.001.12.361.0036.1003.3390.30.00 - R$
3.000,00
04.001.12.361.0036.1003.3390.36.00 - R$
3.000,00
04.001.12.361.0036.1003.3390.39.00 - R$
3.000,00
04.001.12.361.0036.1035.4490.52.00 - R$
5.000,00
04.001.12.361.0036.2013.3390.14.00 - R$
5.000,00
04.001.12.361.0036.2013.3390.30.00 - R$ 10.000,00
04.001.12.361.0036.2013.3390.35.00 - R$
4.000,00
04.001.12.361.0036.2013.3390.93.00 - R$ 5.000,00
04.002.12.367.0036.2018.3190.11.00 - R$ 10.000,00
04.003.12.361.0025.1036.3290.21-00 - R$ 20.000,00
04.003.12.361.0025.1036.4690-71.00 - R$ 5.000,00
04.003.12.361.0030.1026.4490.52.00 - R$ 100.000,00
04.003.12.361.0030.2021.3390.34.01 - R$ 20.000,00
04.003.12.361.0030.2021.4490.52.00 - R$ 5.000,00
05.001.26.122.0035.2026.3390.93.00 - R$ 5.000,00
05.001.26.122.0035.2026.4490.52.00 - R$ 5.000,00
05.001.26.452.0041.1041.4490.52.00 - R$ 20.000,00
05.002.15.451.0008.1027.4490.51.00 - R$ 20.000,00
05.002.26.782.0038.1033.3390.30.00 - R$ 10.000,00
05.002.26.782.0038.1033.3390.36.00 - R$ 10.000,00
05.002.26.782.0038.1033.3390.39.00 - R$ 10.000,00
05.002.26.782.0038.1033.4490.51.00 - R$ 10.000,00
05.002.26.782.0038.1033.4490.52.00 - R$ 10.000,00
05.003.15.452.0028.2029.3390.30.00 - R$ 10.000,00
05.003.25.752.0008.1011.3390.39.00 - R$ 3.000,00
05.003.25.752.0008.1011.4490.51.00 - R$ 10.000,00
05.003.25.752.0008.1011.4490.52.00 - R$ 5.000,00
05.004.15.127.0037.1040.3390.30.00 - R$ 3.000,00
05.004.15.127.0037.1040.3390.36.00 - R$ 3.000,00
05.004.15.127.0037.1040.3390.39.00 - R$ 3.000,00
05.004.15.127.0037.1040.4490.51.00 - R$ 3.000,00
05.004.15.452.0028.2028.3390.36.00 - R$ 5.000,00
05.004.15.452.0028.2028.4490.52.00 - R$ 2 .000,00
05.005.26.782.0027.1007.4490.51.00 - R$ 5.000,00
05.005.26.782.0027.2027.3390.30.00 - R$ 65.750,00
05.005.26.782.0027.2027.3390.36.00 - R$ 20.000,00
06.001.20.127.0004.2084.3390.36.00 - R$ 3.000,00
06.001.20.127.0004.2084.3390.39.00 - R$ 3.000,00
06.001.20.606.0021.2030.3390.93.00 - R$ 5.000,00
06.002.20.601.0021.1014.4490.51.00 - R$ 8.000,00
06.002.20.601.0021.1014.4490.52.00 - R$ 8.000,00
06.002.20.605.0010.1013.3390.39.00 - R$ 3.000,00
06.002.20.605.0010.1013.4490.51.00 - R$ 3.000,00
06.002.20.605.0010.1013.4490.52.00 - R$ 3.000,00
06.002.20.606.0021.2033.3370.41.00 - R$ 40.000,00
06.002.20.606.0021.2033.4490.52.00 - R$ 5.000,00
06.004.17.512.0017.1017.4490.52.00 - R$ 10.000,00
06.004.17.512.0017.1029.4490.51.00 - R$ 10.000,00
06.004.17.512.0017.1029.4490.52.00 - R$ 10.000,00
06.004.17.512.0017.1038.4490.51.00 - R$ 20.000,00
06.004.17.512.0017.1039.4490.52.00 - R$ 10.000,00

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA
GRANDE/MT
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°: 16/2011
Contratada: IDEAL COMÉRCIO E DISTRIB. DE PAPÉIS
LTDA
Objeto: Fornecimento Programado de papel tipo A4 multiuso
Fundamentação Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 inciso
II da Lei 8.666/93
Valor: R$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais)
Dotação: Recursos Próprios
Prazo: 06(Seis) meses.
Assinatura: 10/06/2011
JOÃO CARLOS HAUER
Diretor Presidente
Publicado por:
João Bosco Maiolino de Mendonça
Código Identificador:A8680595
PREFEITURA MUNICIPAL
FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011
A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação/ Pregão, torna-se público, para conhecimento
de interessados que realizará em 01/07/2011 às 09:00 horas, na sua
sede Av: Alzira Santana S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação
na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL , “Menor Preço ”, cujo
objetivo é :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NOS SERVIÇOS DE CONSULTAS,EMERGÊNCIAS E
AVALIAÇÃO EM LEITO E UTI HOSPITALAR NA
ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA conforme edital e
mediante as condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/2002,
Decreto Municipal 032/05 e pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações posteriores.
Para informações estamos a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as
17:30,
ou
deve
ser
solicitado
por
e-mail:
licitacoes_fusvag@hotmail.com ou no site: www.fusvag.com.br.
Pregoeira:Francisca Luzia de Pinho De Acordo: Wagner Marcondes
Da Cunha Lopes
ESTADO DE MATO GROSSO
FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011

ARTIGO TERCEIRO: ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR
NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGANDO AS
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS QUATRO DIA DO
MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E ONZE.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:80A011A3
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação/ Pregão, torna-se público, para conhecimento
de interessados que realizará em 04/07/2011 às 08:30 horas, na sua
sede Av: Alzira Santana S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação
na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL,“Menor Preço ”, cujo
objetivo
é
:
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO,ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, conforme edital
e mediante as condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/2002,
Decreto Municipal 032/05 e pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações posteriores.
Para informações estamos a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as
17:30,
ou
deve
ser
solicitado
por
e-mail:
licitacoes_fusvag@hotmail.com ou no site: www.fusvag.com.br.
Pregoeira:Francisca Luzia de Pinho De Acordo: Wagner Marcondes
Da Cunha Lopes

ESTADO DE MATO GROSSO
FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE
REAVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº
005/2011

DAE/VG
EXTRATO DE CONTRATO
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação/ Pregão, torna-se público, que em virtude
da deserção ocorrida em 10/06/2011 para conhecimento dos
interessados que será realizada no dia 01/07/2011 às 14:00 horas, na
sua sede Av: Alzira Santana S/N, Bairro Nova Várzea Grande,NOVA
Licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL , “Menor Preço ”,
cujo objetivo é : AQUISIÇÕES DE GASES MEDICINAIS COM
COMODATO DE TAMQUES E CILINDROS E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CENTRAL DE AR MEDICINAL PARA
DISTRIBUIÇÃO DOS GASES MEDICINAIS, conforme edital e
mediante as condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/2002,
Decreto Municipal 032/05 e pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações posteriores.
Para informações estamos a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as
17:30,
ou
deve
ser
solicitado
por
e-mail:
licitacoes_fusvag@hotmail.com ou no site: www.fusvag.com.br.
Pregoeira:Francisca Luzia de Pinho De Acordo: Wagner Marcondes
da Cunha Lopes
Publicado por:
Meire Cesar
Código Identificador:8C16ECD0
PREFEITURA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 001/2011/CFUNDEB/CME/VG
Regulamenta a forma de apresentação e análise das Contas referentes
à distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB Federal e Municipal.A
Câmara do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB de
Várzea Grande no uso das suas atribuições, em cumprimento às
disposições contidas no artigo 212 da Constituição Federal, Lei nº
11.494/97, que regulamenta o FUNDEB, Lei nº 2.363/2001 – que
institui o Sistema Municipal de Educação/VG/MT, Lei nº 3.551/2010
– sobre o Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande,
considerando a necessidade de um instrumento rotineiro que facilite o
controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos
recursos do FUNDEB e conforme aprovação em reunião realizada no
dia 24 de maio de 2011, e homologada pelo Pleno deste Conselho.
RESOLVE:

b) licenciados;
c) em cooperação técnica;
d) cedidos para Órgãos da Educação;
e) contratados;
f) em readaptação de função;
g) professores em redimensionamentos de rede;
h) cedidos para outros Órgãos sem ônus para a Educação.
Art.5º - As prestações de contas serão instruídas com o parecer da
Câmara do FUNDEB e apresentadas ao Poder Executivo em até 30
(trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação ao
Tribunal de Contas do Estado, conforme Parágrafo único do art. 27 da
Lei nº 11.494/2007.
Parágrafo único. Para o cumprimento do caput deste artigo, o Poder
Executivo deverá informar à Câmara o prazo para a apresentação das
contas ao Tribunal de Contas do Estado com no mínimo 60 (sessenta)
dias de antecedência.
Art. 6º - A Câmara do FUNDEB poderá, sempre que julgar
conveniente, realizar visitas e inspetorias “in loco” para verificar:
a) O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas
instituições escolares com recursos da Educação;
b) A adequação do serviço de transporte do escolar;
c) A utilização em benefício das Instituições da Rede Municipal de
Ensino de bens adquiridos com recursos da Educação;
d) Locação de espaço físico para funcionamento de sala de aula, bem
como de veículos utilizados no transporte escolar;
e) Outros que julgar necessário, previstos em lei.
Art. 7º - O Poder Executivo deverá apresentar à Câmara do FUNDEB
os termos de convênio referentes às Instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que intencionam
conveniar-se com o Poder Público Municipal antes da assinatura dos
mesmos, conforme artigo 4º inciso XI da Lei Municipal 3551/2010.
Parágrafo Único: Os termos de convênio de que trata o caput deste
artigo deverão ser apresentados à Câmara do FUNDEB, conforme
exigências contidas no artigo 8º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal
11494/2007.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Várzea Grande, 08 de junho de 2011.

Art. 1º - O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB, são exercidos,
no município de Várzea Grande, por câmara Específica junto ao
Conselho Municipal de Educação.

JOÃO PINHEIRO
Presidente da Câmara do FUNDEB/CME/VG

Art. 2º - A Câmara do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, em conformidade com o art.14 da Lei 3.551/2007, atuará
com autonomia, sem subordinação institucional ao poder Executivo.

LUIZ RODRIGUES
Presidente do CME/VG

Art. 3º - Esta Câmara visa assegurar a participação popular através de
entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de
contribuir para a melhoria do processo de descentralização e
fortalecimento do Sistema Municipal de Ensino de modo a
acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos
recursos do FUNDEB.
Art. 4º - A prestação de contas dos Recursos do FUNDEB e Folhas de
Pagamento de todos os Profissionais da Educação deverão ser
encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação à Câmara do
FUNDEB, devendo acontecer mensalmente, até o dia 20 do mês
subseqüente.
§ 1º - A prestação de contas de que trata o caput deste artigo deverá
ser apresentada a esta Câmara com folhas numeradas e rubricadas
pelo Responsável do Órgão Expedidor do Poder Executivo.
§ 2º - As folhas de pagamento a serem recebidas pela Câmara do
FUNDEB deverão ter especificado quais servidores são pagos com
dotação orçamentária dentro dos 60% (sessenta) e quais são pagos
dentro dos 40% (quarenta), relacionados separadamente, citando os
Profissionais da Educação com função docente e não docente:
a) efetivos;

Homologo

CATARINA MONTEIRO MAYER
Conselheira
MARIA PIEDADE DOS SANTOS
Conselheira
EMANUELLY R. MAGALHÃES MARQUES
Conselheira
GONÇALINA AUXILIADORA L. RONDON
Conselheira
MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
Conselheira
ROSANA DE CARVALHO SENRA LEITE
Conselheira
ELIAS FERREIRA DE CARVALHO
Conselheiro
EVA DE PAULO VIEIRA SANTOS
Conselheira
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MURILO DOMINGOS, Prefeito Municipal de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei Federal nº 9503/97,

LUCIA MESSIAS DE CAMPOS
Conselheira
MARIA FERREIRA DE SOUZA
Conselheira

DECRETA:

HELIAMAR JUNIA DE CASTRO
Conselheira

Art. 1º – A alínea “C”, do inciso I do artigo 1º do Decreto 03/2011,
passa a vigorar com a seguinte redação.

LEOMAR FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA
Conselheira

“C” - Membro
Vandeilton Pereira Barbosa
RG 124.361-5 SSP/MT
CPF 667.003.371-00

CATARINA MARIA DA SILVA
Conselheiro
Publicado por:
Meire Cesar
Código Identificador:5AAB5E24

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando disposições em contrário.
Praça dos Três Poderes, Paço Municipal “Couto Magalhães”, em
Várzea Grande, 16 de junho de 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 028/2011
“Altera o decreto 03/2011, que dispõe sobre a
designação dos componentes da JARI/VG e da outras
providências”.

MURILO DOMINGOS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Carolina Colnago Gamballi de Mello
Código Identificador:266E6E4D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2011 DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
PROPOSTA
ERRATA
EDITAL 001/2011 DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O município de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social - SMAS, publica ERRATA junto ao Edital nº001/2011, para nele fazer
constar que:
ONDE SE LÊ:
ANEXO I
(...)
CARGA HORÁRIA
40 horas

Código do Cargo Cargo / Localidade

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13

Habilitação Exigida
e Pré-Requisitos

Psicólogo – PAIF/CRAS I

Curso Superior de Psicologia, registro no respectivo
Conselho Regional
Psicólogo – PAIF/CRAS II
Curso Superior de Psicologia, registro no respectivo
Conselho Regional
Psicólogo – CREAS (PAEFI)
Curso Superior de Psicologia, registro no respectivo
Conselho Regional
Advogado – CREAS
Curso Superior em Direito e carteira OAB
Educador Social/Profissional de Abordagem – Estar cursando nível superior, com experiência
CREAS
comprovada de no mínimo 01 (um) ano na função e com
as seguintes habilidades ou formação: música, teatro,
dança, artesanato, educador físico
Orientador Social – Projovem/CRAS I e II
Estar cursando Nível Superior a partir do 6º semestre
Técnico de Nível Médio – CRAS I
Ensino Médio Completo com conhecimento em
informática (windows, word e excel)
Técnico de Nível Médio – CRAS I e II
Ensino Médio Completo com experiência comprovada de
no mínimo 01 (um) ano no trabalho com pessoas idosas,
crianças e adolescentes
Técnico de Nível Médio para atendimento na Ensino Médio Completo e preferencialmente com as
rede de proteção, CRAS I e II
seguintes habilidades comprovadas: música, teatro,
dança, artesanato, artes marciais, dentre outras
Coordenadores do PETI
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo CRAS I
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo CRAS II
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo Jd Primavera
Estar cursando Nível Superior.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Nº de Vagas

Nº de Vagas
Deficientes

Salário
(R$)

01

-

1.314,37

01

-

1.314,37

01

-

1.314,37

01
04

-

1.314,37
900,00

02
02

-

545,00
545,00

05

-

545,00

04

-

545,00

03
03
03
02

-

900,00
545,00
545,00
545,00
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14
15
16
17

Monitores do PETI – Núcleo Jd Padre Paulo
Monitores do PETI – Núcleo Centrinho
Monitores do PETI – Núcleo Cidade Nova
Monitores do PETI – Núcleo Vila Aparecida

18

Monitores do PETI – Núcleo Paiol

19

Monitores do PETI – Núcleo Caramujo

Estar cursando Nível Superior.
Estar cursando Nível Superior.
Estar cursando Nível Superior.
Ensino Médio Completo com residência fixa na
comunidade.
Ensino Médio Completo com residência fixa na
comunidade.
Ensino Médio Completo com residência fixa na
comunidade.

02
02
02
01

-

545,00
545,00
545,00
545,00

01

-

545,00

01

-

545,00

1, 2 e 9 - Profissionais que atuam no PAIF/CRAS – Programa de Atenção Integral à Família, recebendo seus vencimentos através do cofinanciamento do Governo Federal.
3, 4 e 5 - Profissionais que atuam nos seguintes serviços executados no CREAS: Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes e Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, recebendo seus vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
6 - Profissionais que atuam no PROJOVEM Adolescente, recebendo seus vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
7- Profissionais que atuam atender ações de apoio à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único/CRAS I, recebendo seus
vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
8 - Profissionais que atuam no atendimento da pessoa idosa em grupos ou centros de convivência e de crianças de 0 a 6 anos, e de suas famílias
vulnerabilizadas pela pobreza ou situação de risco pessoal e social, através de cursos e palestras, recebendo seus vencimentos através do cofinanciamento do Governo Federal.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 – Profissionais que atuam no PETI – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, recebendo seus
vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
ANEXO II
ETAPAS DO PROCESSO
DISCRIMINAÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR: TODOS OS
CARGOS
(...)
QUADRO II
NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO
ETAPAS
CARÁTER
1ª Etapa
Eliminatória

ESPECIFICAÇÕES
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(cursando)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

2ª Etapa
Classificatória
TOTAL FINAL (1ª e 2ª ETAPAS)

ENTREVISTA

TÍTULOS
MÁXIMOS DE PONTOS
1. do 1º ao 3º semestre
1
2. do 4º ao 6º semestre
2
3. do 7º semestre em diante
3
Experiência profissional na área de
5
assistência social: para efeito de cálculo
serão atribuídos 05 pontos por 06 (seis)
meses comprovados
8
1. Certificado na área referente aos três
últimos anos, registrado e com conteúdo e
carga horária máxima de 40 horas: para
efeito de cálculo serão atribuídos 04
(cinco) pontos para cada 20 horas.
40
56

LEIA-SE:
ANEXO I
(...)
CARGA HORÁRIA
40 horas

Código do Cargo Cargo / Localidade

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11

Habilitação Exigida
e Pré-Requisitos

Psicólogo – PAIF/CRAS I

Curso Superior de Psicologia, registro no respectivo
Conselho Regional
Curso Superior de Psicologia, registro no respectivo
Psicólogo – CREAS (PAEFI)
Conselho Regional
Advogado – CREAS
Curso Superior em Direito e carteira OAB
Educador Social/Profissional de Abordagem – Estar cursando nível superior, com experiência
CREAS
comprovada de no mínimo 01 (um) ano na função e com
as seguintes habilidades ou formação: música, teatro,
dança, artesanato, educador físico
Orientador Social – Projovem/CRAS I e II
Estar cursando Nível Superior a partir do 6º semestre
Técnico de Nível Médio – CRAS I
Ensino Médio Completo com conhecimento em
informática (windows, word e excel)
Técnico de Nível Médio – CRAS I e II
Ensino Médio Completo com experiência comprovada de
no mínimo 01 (um) ano no trabalho com pessoas idosas,
crianças e adolescentes
Técnico de Nível Médio para atendimento na Ensino Médio Completo e preferencialmente com as
rede de proteção, CRAS I e II
seguintes habilidades comprovadas: música, teatro,
dança, artesanato, artes marciais, dentre outras
Coordenadores do PETI
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo CRAS I
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo CRAS II
Estar cursando Nível Superior.
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Nº de Vagas

Nº de Vagas
Deficientes

Salário
(R$)

01

-

1.314,37

02

-

1.314,37

01
04

-

1.314,37
900,00

02
02

-

545,00
545,00

05

-

545,00

04

-

545,00

03
03
03

-

900,00
545,00
545,00
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12
13
14
15
16
17
18

Monitores do PETI – Núcleo Jd Primavera
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo Jd Padre Paulo Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo Jd das Estar cursando Nível Superior.
Oliveiras
Monitores do PETI – Núcleo Cidade Nova
Estar cursando Nível Superior.
Monitores do PETI – Núcleo Vila Aparecida Ensino Médio Completo com residência fixa na
comunidade.
Monitores do PETI – Núcleo Paiol
Ensino Médio Completo com residência fixa na
comunidade.
Monitores do PETI – Núcleo Caramujo
Ensino Médio Completo com residência fixa na
comunidade.

02
02
02

-

545,00
545,00
545,00

02
01

-

545,00
545,00

01

-

545,00

01

-

545,00

1 e 8 - Profissionais que atuam no PAIF/CRAS – Programa de Atenção Integral à Família, recebendo seus vencimentos através do co-financiamento
do Governo Federal.
2, 3 e 4 - Profissionais que atuam nos seguintes serviços executados no CREAS: Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes e Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, recebendo seus vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
5 - Profissionais que atuam no PROJOVEM Adolescente, recebendo seus vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
6- Profissionais que atuam atender ações de apoio à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único/CRAS I, recebendo seus
vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
7 - Profissionais que atuam no atendimento da pessoa idosa em grupos ou centros de convivência e de crianças de 0 a 6 anos, e de suas famílias
vulnerabilizadas pela pobreza ou situação de risco pessoal e social, através de cursos e palestras, recebendo seus vencimentos através do cofinanciamento do Governo Federal.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 – Profissionais que atuam no PETI – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, recebendo seus
vencimentos através do co-financiamento do Governo Federal.
ANEXO II
ETAPAS DO PROCESSO
DISCRIMINAÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR: TODOS OS
CARGOS
(...)
QUADRO II
NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO
ETAPAS
CARÁTER
1ª Etapa
Eliminatória

ESPECIFICAÇÕES
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(cursando)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

2ª Etapa
Classificatória
TOTAL FINAL (1ª e 2ª ETAPAS)

ENTREVISTA

TÍTULOS
MÁXIMOS DE PONTOS
1. do 1º ao 3º semestre
1
2. do 4º ao 6º semestre
2
3. do 7º semestre em diante
3
Experiência profissional na área de
5
assistência social: para efeito de cálculo
serão atribuídos 05 pontos por 06 (seis)
meses comprovados
8
1. Certificado na área referente aos três
últimos anos, registrado e com conteúdo e
carga horária máxima de 40 horas: para
efeito de cálculo serão atribuídos 04
(quatro) pontos para cada 20 horas.
40
56

Cáceres –MT, 10 de Junho de 2011.
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Ação Social
VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO
Secretária Municipal de Administração
Publicado por:
Eliete Domingas da Silva
Código Identificador:5F9EE5EB
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE SELEÇÃO 004/2011
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) de Carlinda/MT, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o Edital de Seleção 004/2011 que dispõe sobre a realização do Processo
Seletivo Simplificado, com vistas à eleição de Conselheiro Tutelar, por tempo determinado, nos termos da Lei 296/2005, de 17 de junho de 2005.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento das vagas especificadas no anexo I deste edital, pelos candidatos aprovados
e classificados.
1.2 A seleção será realizada em três (03) etapas:
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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1.2.1 Prova Objetiva/Subjetiva (Eliminatória e Classificatória).
1.2.2 Avaliação psicológica. (Eliminatória e Classificatória).
1.2.3 Na primeira etapa será atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos e na segunda etapa uma pontuação de 0 (zero) a 30 (trinta)
pontos, sendo todas as provas realizadas na cidade de Carlinda-MT.
1.2.4 Pleito eleitoral de caráter classificatório
1.2.5 Certificados contarão pontos para os candidatos aprovados na prova objetiva e subjetiva, com valor de 0 (zero) a 10 (pontos), conforme
formulário em anexo III.
1.2.6 O regime de trabalho devera ser de dedicação exclusiva e a prestação de serviço de conselheiro não implica no estabelecimento de qualquer
relação de emprego, conforme Artigo 27 da lei 296/2005.
1.2.7 A remuneração conforme anexo I.
1.2.8 Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o mandato do Conselheiro Tutelar é de três anos, permitida uma
recondução, sendo vedadas medidas de qualquer natureza que abrevie ou prorrogue esse período.
1.2.9 A recondução, permitida por uma única vez, consiste no direito do Conselheiro Tutelar de concorrer ao mandato subseqüente, em igualdade de
condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução,
conforme resolução nº 75 do CONANDA.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos nele expressos. O
edital estará disponível nos murais dos órgãos públicos, no site www.carlinda.mt.gov.br, Jornal de Circulação Local e AMM.
2.2 A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento ou discordância.
2.3 Para efetuar a inscrição, são imprescindíveis:
I - idade superior a vinte e um (21) anos;
II - documentos pessoais do candidato, Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Titulo de eleitor;
III - residir no Município há mais de12 (doze) meses, cuja comprovação se dará através de contas de utilização de serviços públicos (água, luz,
telefone) ou declaração de residência expedida pela prefeitura Municipal de Carlinda – MT.
IV - comprovante de escolaridade de 2º grau completo;
V – Declaração de compromisso conforme artigo 21, parágrafo IV, Lei Municipal 296/2005. (Anexo II)
VI - Estar em pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, comprovado através de atestado médico;
VII - Não possuir antecedentes criminais e civil, comprovado por certidões expedidas por órgãos competentes;
VIII - Estar regular com a Justiça Eleitoral comprovado através de certidão de Regularidade com a Justiça Eleitoral ou cópia do documento
comprobatório de votação nas duas ultimas eleições;
IX - Se o candidato for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pleitear sua inscrição ao cargo de Conselheiro
Tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato da publicação deste Edital;
X - Uma foto 3x4, colorida e recente.
XI - Conhecimento básico em informática. (Anexo III)
2.4 - Todos acompanhados de copia sendo permitida somente uma inscrição por CPF.
2.5 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no período de 24 a 29 de Junho de 2011 das 7:00h as 11:00h e das 13:00h ás 17:00h na Sede
do CRAS, Av. Tancredo de Almeida Neves, s/n mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição conforme anexo III.
2.6 Somente serão considerados documentos oficiais de identificação para o preenchimento do Formulário de Inscrição.
2.7 As informações prestadas no ato da inscrição serão de responsabilidade exclusiva do candidato.
2.8 A divulgação das inscrições admitidas 30 junho de 2011 no mural da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, Câmara de Vereadores e CRAS.
3 - DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
3.1 Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos, que serão avaliados pelo CMDCA:
I- Reconhecida Idoneidade moral.
II - Reconhecida experiência no tratado com criança e adolescente de no mínimo dois anos.
3.2 PROVA OBJETIVA/SUBJETIVA
3.2.1 - Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá na resolução de 21 questões das quais:
* 20 (vinte) questões objetivas onde cada questão terá 04 (quatro) opções de respostas, com apenas uma correta, no valor de 2,0 (dois) pontos para
cada acerto. Sendo:
• 20 (vinte) questões objetivas do Estatuto da Criança e Adolescente.
* 01 questão subjetiva no valor de 20 (vinte) pontos, referente a estudo de caso.
3.2.2 Será habilitado para a prova de psicológica o candidato que obtiver no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acertos na Prova
Objetiva/Subjetiva.
3.2.3 As Provas serão realizadas no dia 10 de Julho de 2011 na Escola Municipal Manoel Bandeira (endereço: Rua das Maravilhas – Centro s/n),
com início as 07:30min. e término as 11:30mim.
3.2.4 Após as 07:20min. os portões serão fechados e os candidatos não poderão entrar.
3.2.5 A divulgação do resultado da prova objetiva/subjetiva será dia 12 de julho a partir das 8:00 horas, divulgado em Edital fixado no mural da
Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, Câmara Municipal de Vereadores e CRAS e no site www.carlinda.mt.gov.br.
3.3 – CERTIFICADOS
3.3.1 Os certificados deverão ser apresentados no ato da inscrição acompanhados de copia.
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3.3.2 Serão aceitos certificados com tema relacionado ao trabalho com criança e adolescente e de informática. A análise dos certificados terá por
base o Anexo III.
3.4 – DA PROVA PSICOLOGICA
3.4.1 Será realizada na sede do CRAS, dia 19 de julho de 2011 com os candidatos aprovados na prova Objetiva/Subjetiva.
3.4.2 Os candidatos deverão agendar o horário da prova na sede do CRAS/Carlinda/MT dia 18 de julho de 2011, das 7:00 às 11:00 e das 13:00 as
17:00horas.
4 - DO RESULTADO FINAL
4.1 Para obtenção da classificação final dos candidatos aprovados utilizar-se-á a somatória das provas (Objetiva/Subjetiva, Certificados e
Psicológica).
4.2 Em caso de empate, para efeito de classificação, dar-se-á preferência, para efeito de desempate, ao candidato que:
1º) obtiver maior número de pontos na Prova Objetiva/Subjetiva;
2º) obtiver maior número de pontos na Prova Psicológica;
3º) tiver mais idade (ano, mês, dia).
4.3 A classificação dos candidatos dar-se-á segundo a ordem decrescente dos pontos obtidos na Seleção.
4.4 O resultado final da Seleção, com a relação dos candidatos aprovados para participarem do processo eleitoral, será divulgada por ordem de
classificação, homologado pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlinda / MT, publicado em jornal
oficial e local, divulgado em Edital fixado no mural da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, Câmara Municipal de Vereadores e CRAS e no site
www.carlinda.mt.gov.br a partir de 20 de Julho de 2011.
5 – DO RECURSO
5.1 O candidato que se sentir prejudicado por não ter sua inscrição admitida poderá entrar com recurso através de oficio junto à comissão do teste
seletivo 004/2011 nos dias 01 a 04 de julho de 2011. Em relação ao resultado das formas de avaliação citadas no item 03, o candidato que se sentir
prejudicado poderá recorrer junto à comissão do teste seletivo 004/2011 nos dias 12 de julho de 2011.
5.2 – A comissão do teste seletivo 004/2011 tem prazo de dois dias para deliberar sobre o recurso.
6 - DA CAMAPANHA ELEITORAL
6.1 Os candidatos aprovados no item 03, poderão iniciar sua campanha a partir do dia 21 de julho e termino dia 04 de agosto do corrente ano, sob
orientação do CMDCA.
6.2 Não será tolerado, por parte dos candidatos:
I - oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
II - promoção de faixas, cartazes, panfletos ou qualquer material de divulgação.
III - promoção de transporte de eleitores;
IV - promoção de “boca de urna”, dificultando a decisão do eleitor.
6.3 – Será permitido:
I - o convencimento do eleitor para que este compareça ao local de votação e vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo.
II - a apresentação do candidato em evento realizado pelo CMDCA para este fim, com a finalidade de fazer a divulgação da sua candidatura.
7 – DO PROCESSO ELEITORAL
7.1 Nos locais da votação deverão estar presentes os integrantes das mesas receptoras, sendo que a comissão de escolha cuidara de divulgar
amplamente os horários e locais para a coleta de votos.
7.2 Nas cabines de votação serão afixadas listas com o nome do candidato.
7.3 O CMDCA providenciara a confecção de cédula única, contendo o nome dos candidatos aptos a concorrem por ordem alfabética a qual será
devidamente rubricada pela comissão do teste seletivo.
7.4 Serão considerados nulos os votos que contiverem rasuras.
7.5 A escolha dos membros do Conselho Tutelar se dará pelo voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos eleitores do Município de
Carlinda – MT em 05 de agosto de 2011.
I - Cada votante terá direito a escolher até 5 (cinco) candidatos;
II – será exigido no ato da votação: título de eleitor e documento de identidade oficial com foto.
7.6 Encerrada a votação a mesa receptora lavrará a ata circunstanciada e encaminharão às urnas a comissão de escolha que na mesma data deverá
proceder a sua abertura, contagem e lançamento de votos e lavrar ata do resultado.
7.7 - O Presidente do CMDCA proclamará o resultado da escolha, determinando a publicação do resultado em Resolução que será afixada no mural
da Prefeitura/Câmara Municipal de Carlinda/MT e do CRAS, jornal local e oficial e site www.carlinda.mt.gov.br;
7.8 - Os 5 (cinco) primeiros mais votados serão os membros titulares do Conselho Tutelar e os 5 (cinco) seguintes serão os suplentes.
7.9 – Após a contagem, os votos serão devolvidos a urna e esta lacrada devendo ser conservada pelo prazo de trinta dias.
7.10 – Se algum candidato se sentir prejudicado, poderá entrar com recurso através de oficio junto a Comissão do Teste Seletivo no prazo de dois
dias após a apuração dos votos.
7.11 – Os recursos eventualmente interposto deverão ser decididos pela Comissão do Teste Seletivo no prazo máximo de três dias após sua
interpolação e divulgado na mural da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, Câmara Municipal de Vereadores e do CRAS com as correções
necessárias.
8 – DAS FUNÇÃOES/ ATRIBUIÇÕES/REMUNERAÇÃO/VAGAS
8.1 O Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) suplentes, para mandato de 3 (três) anos respeitando o direito de
uma recondução conforme artigo 132 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
8.1.2 Fica reservado 5% das vagas para portadores de necessidades especiais conforme Lei Municipal 266/2004.
8.2 O Conselheiro deverá ter disponibilidade para o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais de trabalho, além dos plantões para os quais for
escalado. Fica estabelecido que a escala de trabalho deverá contemplar às 30(trinta) horas semanais dentro do horário de funcionamento, bem como
organizar os plantões à distância sendo um plantão de segunda a sexta feira totalizando 14 horas e em regime de escala, um final de semana
perfazendo 48 horas, obedecendo à escala de revezamento que será elaborada pelos próprios Conselheiros Tutelares.
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8.3 Na qualidade de membros eleitos, os conselheiros tutelares não serão funcionários públicos dos quadros da Administração Municipal, mas como
a atividade do Conselho Tutelar é permanente, os conselheiros terão remuneração a título de gratificação, conforme Lei Municipal n° 296/2005.
8.4 No caso de servidores públicos serão observados o disposto na Lei Municipal, sendo vedada a acumulação de remuneração de funções públicas,
nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.
9 – Da posse
9.1 Os membros escolhidos, serão diplomados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com registro em ata e ato de
nomeação conforme Inciso VIII do Artigo 13 da Lei Municipal de 296/2005, e publicados no mural da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT e
Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda/MT, no CRAS, Jornal Oficial dos Municípios AMM/MT e jornais locais e site
www.carlinda.mt.gov.br.
9.2 Os membros elegidos submeter-se-ão a estudos sobre a legislação específica das atribuições do cargo e a treinamentos promovidos pelo
Conselho municipal dos Direitos da Criança.
10 - DOS IMPEDIMENTOS
10.1 Conforme art.140, caput e § único da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o Conselheiro Tutelar no pode ter parentesco no mesmo conselho.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
11.2 – Cronograma de datas em anexo IV.
Carlinda, 17 de Junho de 2011.
VALDIRENE DE FREITAS CONTI
Presidente do CMDCA
Anexo I
Das vagas / Remuneração
Cargo
Conselheiro Tutelar

Desempenhar a Função
Município de Carlinda/MT

Vagas
05

Remuneração
Salário Mínimo

Anexo II
Declaração de Compromisso.
Carlinda/MT,___ de _________ de 2011.
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Eu, _______________________________, me comprometo a assumir a causa me empenhado com dedicação as tarefas do conselho Tutelar e
de executar as decisões da política de atendimento e dos direitos, assegurados no artigo 227 da Constituição Federal.
__________________________________
Nome do Candidato
Anexo III
Formulário de Inscrição e Contagem de Pontos Teste Seletivo Conselheiro Tutelar Nº. da Inscrição:
FICHA DE INSCRIÇÃO E CONTAGEM DE PONTOS PARA TESTE SELETIVO CONSELHERIO TUTELAR
1. Dados Pessoais
Nome do Professor:
End.:
N°:
RG:
Dt Exp. : / /
CPF:
Dt Nasc: / /
Fone:
Celular:
E-mail:
Portador de necessidade especial: ( )sim ( ) não
Necessita de auxilio ( ) sim ( ) não Qual:
3. Grau de Instrução:
2ª Grau Completo:
Curso:
Graduação
Curso:
Especialização
Curso:
4. Qualificação Profissional:

Bairro:
Org. exp.:

Cursos de informática 03 pontos
Curso

Carga horária

100 hrs para cada um ponto

Total
Cursos de qualificação profissional 07 pontos
Curso

Carga horária

40 hrs para cada um ponto
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Total
Prova
Objetiva/Subjetiva

Pontuação

Psicológica
Certificados
Total
Votos recebidos

______________________________________________
Assinatura do Candidato
_______________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição

ANEXO IV
CRONOGRAMA
EVENTOS
Inicio das inscrições

DATA
24/06/2011

HORARIO
7:00 às 11:00
13:00 às 17:00
17:00
A partir das 8:00

Termino das Inscrições
Divulgação das Inscrições admitidas

29/06/2011
30/06/2011

Recursos das inscrições não admitidas

01 a 04/07/2011

Resultado do Recurso

05/07/2011

7:00 às 11:00
13:00 às 17:00
A partir das 8:00

Prova Objetiva/subjetiva
Divulgação do Resultado Prova Objetiva/subjetiva

10/07/2011
12/07/2011

7:30 ás 11:30
A partir das 8:00

Recurso Prova Objetiva/subjetiva
Resultado do Recurso Prova Objetiva/subjetiva

13/07/2011
15/07/2011

A partir das 8:00
A partir das 8:00

Agendamento da Prova Psicológica

18/07/2011

Prova Psicológica

19/07/2011

Resultado da Prova Psicológica

20/07/2011

7:00 às 11:00
13:00 às 17:00
7:00 às 11:00
13:00 às 17:00
A partir 13:00

Inicio da Campanha

21/07/2011

A partir das 7:00

Termino da Campanha
Pleito Eleitoral E Resultado do pleito

04/08/2011
05/08/2011

Às 17:00
8:00 as 17:00

Recurso do Pleito Eleitoral

06 e 07/08/2011

7:00 às 11:00
13:00 às 17:00

Resultado do Recurso

03 dias após sua interpolação

LOCAL
CRAS Carlinda/MT
CRAS Carlinda/MT
Mural da Prefeitura/Camara/CRAS Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br
CRAS Carlinda/MT
Mural da Prefeitura/Camara/CRAS Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br
E.M. Manoel Bandeira
Mural da Prefeitura/Camara/CRAS Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br
CRAS Carlinda/MT
Mural da Prefeitura/Camara/CRAS Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br
CRAS Carlinda/MT
CRAS Carlinda/MT
Mural da Prefeitura/Camara/CRAS Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br

Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br
CRAS Carlinda/MT
Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda/MT
www.carlinda.mt.gov.br

Publicado por:
Luquezia Lopes Martins
Código Identificador:BC1F9CE3
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº. 07/2009
Confresa – MT, 12 de janeiro de 2009
“Regulamenta a aplicação da Lei Complementar Municipal nº. 024 de 30 de dezembro de 2005 e lei complementar n° 040/2007, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Confresa-mt, com fulcro nos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e no
art. 52 da Constituição Estadual, no âmbito do poder executivo e dá outras providências.”
O senhor Gaspar Domingos Lazari, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando a operacionalização do
Sistema de Controle Interno do Município de Confresa – MT, no âmbito executivo municipal.
DECRETA:
Artigo 1° – O funcionamento do Sistema de Controle Interno do poder executivo municipal abrangendo a Administração Direta e Indireta, se sujeita
ao disposto na Lei Complementar Municipal nº. 024 de 30 de dezembro de 2005 e lei complementar n° 040/2007, à legislação e normas
regulamentares aplicáveis ao Município, ao conjunto de instruções normativas que compõem o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de
Controle desta administração e às regras constantes deste Decreto.
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Artigo 2º – Os sistemas administrativos a que se referem o artigo 53 da Lei Complementar Municipal nº. 024/2005 e respectivas unidades que
atuarão como órgão central de cada sistema, tem a seguinte composição:
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Sistema de Controle Interno SCI
Sistema de Planejamento e Orçamento SPO
Sistema de Compras, Licitações e Contratos SCL.
Sistema de Transportes STR
Sistema de Administração de Recursos Humanos SRH
Sistema de Controle Patrimonial SPA
Sistema de Previdência Própria SPP
Sistema de Contabilidade
Sistema de Convênios e Consórcios SCV
Sistema de Educação e Cultura SEC
Sistema de Saúde Pública – SSP
Sistema de Tributos – STB
Sistema Financeiro SFI
Sistema de Bem Estar Social SBE
Sistema de Projetos e Obras Públicas SPOP
Sistema de Comunicação Social – SCS
Sistema Jurídico SJU
Sistema de Serviços Gerais – SSG
Sistema de Tecnologia e Informática – STI

ORGÃO RESPONSÁVEL
Controladoria Municipal
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
a)
Compras – Departamento de Compras;
b)
Licitações Contratos – Departamento de Licitações.
Gabinete do Prefeito – Liberação de Requisição;
Secretaria de Infra-Estrutura – Controle e Manutenção.
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos Humanos
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Administração – Previdência Municipal
Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças – Gerencia Financeira
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Tributos
Secretaria Municipal de Finanças – Gerencia Financeira
Secretaria Municipal de Ação Social
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Gabinete do Prefeito
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura – Departamento de Serviços Gerais
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Informática.

SISTEMA ADMINISTRATIVO: ÓRGÃO CENTRAL
Artigo 3º – A Controladoria do Município terá até 28/02/2009 para confeccionar a instrução normativa orientando a elaboração do manual de rotinas
e procedimentos de controle nos respectivos sistemas administrativos. (norma das normas).
§ 1°. Até o dia 31 de março de 2009, os órgãos centrais dos sistemas administrativos deverão submeter à apreciação da Controladoria, que
encaminhará à aprovação do Chefe do poder executivo até 30 de abril de 2009, a minuta do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
a ser observado em cada sistema administrativo.
§ 2°. Os órgãos e entidades da administração indireta, como unidades executoras do Sistema de Controle Interno, sujeitam-se, no que couber, à
observância das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos através de instruções normativas pelos órgãos centrais dos
diversos sistemas administrativos, cabendo a seus gestores normatizar as demais atividades internas (finalísticas).
Artigo 4º – Na definição dos procedimentos de controle, deverão ser priorizados os controles preventivos, destinados a evitar a ocorrência de erros,
desperdícios, irregularidades ou ilegalidades, sem prejuízo de controles corretivos, exercidos após a ação.
Artigo 5º – As unidades executoras do Sistema de Controle Interno a que se refere o artigo 10 da Lei nº. 24/2005, deverão informar à Controladoria,
para fins de cadastramento, até o dia 28 de fevereiro de 2009, o nome do respectivo representante de cada unidade executora, comunicando de
imediato as eventuais substituições.
Parágrafo único. O representante de cada unidade executora tem como missão dar suporte ao funcionamento do Sistema de Controle Interno em
seu âmbito de atuação e serve de elo entre a unidade executora e a controladoria, tendo como principais atribuições:
I – prestar apoio na identificação dos “pontos de controle” inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim
como, no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
II – coordenar o processo de desenvolvimento, implementação ou atualização do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle, ao qual a
unidade em que está vinculado atua como órgão central do sistema administrativo;
III – exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja
sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
IV – encaminhar à Controladoria, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante
denúncias ou outros meios, juntamente com indícios de provas;
V – adotar providências para as questões relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado afetas à sua unidade;
VI – atender às solicitações da Controladoria, quanto às informações, providências e recomendações;
VII – comunicar à chefia superior, com cópia para a Controladoria, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de
desconformidades.
Artigo 6º – As atividades de auditoria interna a que se refere o artigo 21, da Lei nº. 024/2005 e artigo 2º da lei complementar nº. 040/2007, terão
como enfoque a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelos seus órgãos,
central e executores, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles.
§ 1º. À Controladoria caberá a elaboração do Manual de Auditoria Interna, que especificará os procedimentos e metodologia de trabalho a serem
observados pela Unidade e que será submetido à aprovação do Prefeito Municipal, documento que deverá tomar como orientação as Normas
Brasileiras para o Exercício das Atividades de Auditoria Interna e respectivo Código de Ética, aprovados pelo Instituto Brasileiro de Auditoria
Interna – AUDIBRA.
§ 2º. Até o último dia útil de cada ano, a Controladoria deverá elaborar e dar ciência ao Prefeito Municipal, o Plano Anual de Auditoria Interna –
PAAI para o ano seguinte, observando metodologia e critérios estabelecidos no Manual de Auditoria Interna.
§ 3º. À Controladoria é assegurada total autonomia para a elaboração do PAAI, podendo, no entanto, obter subsídios junto ao Prefeito Municipal e
demais gestores e junto às unidades executoras do Sistema de Controle Interno, objetivando maior eficácia da atividade de auditoria interna.
§ 4º. Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações específicas, cuja complexidade ou especialização assim
justifique, a Controladoria poderá requerer do chefe do poder executivo, colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de terceiros.
§ 5º. O encaminhamento dos relatórios de auditoria às unidades executoras do Sistema de Controle Interno será efetuado através do Prefeito
Municipal, ao qual, no prazo estabelecido, também deverão ser informadas, pelas unidades que foram auditadas, as providências adotadas em relação
às constatações e recomendações apresentadas pela Controladoria.
Artigo 7º – Qualquer servidor municipal é parte legítima para denunciar a existência de irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-lo diretamente
à Controladoria ou através dos representantes das unidades executoras do Sistema de Controle Interno, sempre por escrito e com clara identificação
do denunciante, da situação constatada e da(s) pessoa(s) ou unidade(s) envolvida(s), anexando, ainda, indícios de comprovação dos fatos
denunciados.
Parágrafo Único – é de responsabilidade da Controladoria, de forma motivada, acatar ou não a denúncia, podendo efetuar averiguações para
confirmar a existência da situação apontada pelo denunciante.
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Artigo 8º – Para o bom desempenho de suas funções, caberá à Controladoria solicitar, ao responsável, o fornecimento de informações ou
esclarecimentos e/ou a adoção de providências.
Artigo 9° – Se em decorrência dos trabalhos de auditoria interna, de denúncias ou de outros trabalhos ou averiguações executadas pela
Controladoria, forem constatadas irregularidades ou ilegalidades, a esta caberá alertar formalmente a autoridade administrativa competente
indicando as providências a serem adotadas.
Artigo 10 – O responsável pelo sistema de controle interno deverá representar ao TCE, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as
irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração.
Artigo 11 – Caberá à Controladoria prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.
Artigo 12 – O Secretário Municipal de Administração e o controlador interno ficarão responsáveis pela implantação dos sistemas administrativos e
os respectivos controles nas devidas unidades da estrutura administrativa do município de confresa – MT.
Parágrafo Primeiro – As instruções normativas serão aprovadas pelo chefe de da controladoria municipal, abrangendo todas as unidades
administrativas da administração direta e indireta do município de confresa – MT.
Parágrafo Segundo – A chefia da controladoria municipal será exercida por servidor público do município de Confresa – MT, admitido através de
concurso público, pertencente ao quadro de controlador interno, nomeado pelo chefe do executivo municipal. Em virtude da nomeação para o cargo
em comissão o servidor receberá um acréscimo de 20% (vinte) por cento sobre seu salário base, conforme artigo 62 da lei complementar 024/2005
de 30 de dezembro de 2005.
Artigo 13 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente o decreto nº. 16/2008 de
13 de agosto de 2008.
GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:B2DCF301
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL 02/2009
Versão 01
Aprovação em 15/10/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 02/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração / Almoxarifado
II - CONTEUDO
1 – FINALIDADE:
Esta
norma
dispõe sobre os procedimentos de recebimento, armazenagem, distribuição e
controle
de
entradas e saídas
de materiais de consumo no Almoxarifado da administração direta do município de confresa – Mt.
2 – ABRANGÊNCIA :
Todas as unidades administrativas do poder executivo municipal.
3 – COCEITOS:
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Instrução Normativa visa efetivar os procedimentos
de controle de estoque,guarda, conservação e fornecimento de materiais de consumo, às unidades administrativas do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I. Almoxarifado – é o local onde são armazenados os materiais de consumo utilizados pelo
Município de Confresa, antes de serem distribuídos às Unidades Gestoras, mediante requisição;
II. Materiais de consumo – àqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem
normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada em dois anos, tais como, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, limpeza e e
xpediente;
III. Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no
local previamente designado, não implicando em aceitação;
IV. Aceitação – é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o
material recebido satisfaz as especificações contratadas;
V. Armazenagem – compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material
adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades administrativas do município;
VI. Localização – consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a
responsabilidade do almoxarifado;
VII. Conservação e Preservação – consiste em manter os materiais arrumados em suas
embalagens originais e preservados de desgastes;
VIII. Distribuição – é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições
ao usuário, quando for necessário ou requisitado;
IX. Inventário – consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais existentes,
para efeito de confrontação com os estoques com os dados do sistema de informática, sendo realizado, no mínimo, uma vez por mês;
X. Materiais em desuso o estocado há mais de um ano, sem qualquer movimentação e todo
aquele que, em estoque ou em serviço, independente da sua natureza, não tenha mais utilidade para o órgão gestor.
CAPÍTULO II DO ALMOXARIFADO
Art. 3º O Almoxarifado é o espaço físico utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para armazenagem do material
de consumo para uso das unidades administrativas do município
Art. 4º O almoxarifado deverá estar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que
garanta a conservação dos materiais, bem como, deverá ser organizado de tal forma que
haja a maximização do espaço, a garantia de segurança para os materiais estocados e a fácil circulação interna.
Art. 5º Os materiais de consumo serão controlados por servidores responsáveis por sua
guarda e administração, através de sistema informatizado.
Art. 6º A coordenação e administração das atividades e responsabilidade pela execução das
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rotinas e dos procedimentos competem à Secretaria Municipal de Administração.
Art. 7º A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-á de forma a:
I – manter o controle do almoxarifado em do sistema informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua
operacionalização e aperfeiçoamento;
II – manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e
movimentação de materiais;
III – classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática e/ou em fichas
de controle;
IV – estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais;
V – supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os
cortes necessários nos pedidos de fornecimento das unidades administrativas, em função do
consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com fina
lidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a conseqüente ruptura de esto
que.
VI - requisitar à Coordenadoria de Contratos, Compras e Licitações os materiais em falta, quando atingirem os estoques mínimos, mantendo de
forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais de consumo;
VII – manter o sistema de requisição interna para retirada de materiais, de modo a permitir
facilidade de acesso e agilidade na entrega do mesmo;
VIII – conferir os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais
e situação física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal ;
IX – devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas
no documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, conforme Anexo I,
para regularização da situação, com imediata comunicação do ocorrido à Coordenadoria de Contratos, Compras e Licitações;
X – proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;
XI – disponibilizar relatório atualizado da movimentação de entrada e saída dos itens em
almoxarifado;
XII – informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômicos que resulte dano ao erário, para
que seja instaurada a Tomada de Contas Especial nos termos das normas do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso;
XIII solicitar o pronunciamento dos órgãos técnicos, no caso de aquisição de materiais de
consumo especializado, sempre que for necessário, bem como utilizar o catálogo
de especificações técnicas em conjunto com a Coordenadoria de Contratos, Compras e Licitações, contribuindo para a sua atualização periódica;
XIV promover estudos visando a padronização de materiais e a substituição dos mesmos
por outros de uso mais econômico;
XV – encaminhar as notas entregues pelo fornecedor, juntamente com as declarações de
recebimento e aceitação do material, para o Departamento de Contabilidade, que efetuará a liquidação da despesa;
XVI receber as solicitações de fornecimento de materiais emitidas pelas unidades adminis
trativas e, após registro, efetuar a entrega;
XVII – atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais;
XVIII – acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber, comunicando à coorde
nadoria de Contratos, Compras e Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega, registrando o desempenho dos
fornecedores, especialmente quanto ao prazo de
entrega e à qualidade do bem fornecido ;
XIX – responsabilizar-se por meios seguros de transporte para a entrega dos materiais;
XX – acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a
substituição dos mesmos quando for necessário e possível;
XXI participar, sempre que possível, de cursos de capacitação, para aperfeiçoamento de suas
atividades.
DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO III DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO
Art. 9º Constituem atividades básicas do Almoxarifado:
I – o recebimento e a aceitação (aceite);
II – o armazenamento;
III – a localização;
IV – a conservação e a preservação;
V – a distribuição;
VI – o inventário.
CAPÍTULO IV DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE MATERIAL
Art. 10 O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e definitivo.
§ 1º O recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não constitui sua
aceitação.
§ 2º O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a conformi
dade do material com as especificações descritas no processo de compra.
Art. 11 Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Município de confresa, deverá ser conferido no que diz respeito a preços, quantidades,
especificações e qualidade no ato do re
cebimento.
Art.12 O recebimento de materiais de consumo pelo Almoxarifado será formalmente efetuado, de acordo com os seguintes procedimentos:
I – efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo, bem como sua qualidade, espe
cificações técnicas, quantidade e a integridade física e funcional, realizando os testes, quan
do necessário;
II – verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as especificações do
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material adquirido, bem como, dentro do prazo de validade para emissão.
§ 1º No caso de doação deverão ser observados os princípios legais e legislação municipal
vigente.
Art. 13 Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será declarado, na Nota Fiscal, a aceitação e recebimento dos
mesmos, utilizando carimbo específico.
§ Único A nota, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao
departamento de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa.
Art. 14 Os materiais deverão ser registrados no sistema de informática, descrevendo o núme
ro da Nota Fiscal, valor unitário, quantidade total e descrição dos materiais adquiridos.
Art. 15 O registro de materiais em estoque, deverá ser processado no sistema informatizado, contendo dados como:
I – data de entrada e saída dos mesmos;
II – especificação do material com objeto resumido;
III – quantidade e custos;
VI – nome do fornecedor;
V – documento comprobatório, com o número, série, subsérie, data de emissão e valor.
Art. 16 Nenhum material será liberado para as unidades sem o recebimento definitivo e os devidos registros nos sistemas competentes.
Art. 17 No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar
falhas, imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada a devolução ao fornecedor, procedendo à
notificação da empresa e demais providências cabíveis (Anexo II).
§ 1º O recebimento de qualquer material de consumo que esteja em divergência com as
especificações ou quantidades diversas do documento fiscal, enseja na responsabilidade
civil, penal e administrativa do servidor, conforme Estatuto do Servidor , Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8429/92) e demais legislações pertinentes.
§ 2º Qualquer discrepância existente entre o material entregue e a Nota fiscal, deverão ser solicitadas instruções à coordenadoria
de Compras, Contratos e Licitações.
CAPÍTULO IV DO ARMAZENAMENTO
Art. 18 O armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será realizado conforme os seguintes critérios:
I – dispor, segundo freqüência de solicitação, de modo a permitir facilidade de acesso e
economia de tempo e esforço;
II – armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de acidentes ou avarias e
facilitando a movimentação, mantendo livres os acessos às portas e áreas de circulação;
III – estocar os materiais ordenadamente em prateleiras, estantes ou estrados e identificados
para facilitar o funcionamento operacional, observando a altura, forma, peso e
movimentos, sem que tenha contato direto com o piso, para facilitar o funcionamento operacional e a contagem física;
IV – conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que possível;
V – observar as recomendações do fabricante;
VI – proceder, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma embalagem de
determinado material, devendo ficar selados até necessária utilização;
VII – organizar os materiais, de modo que os novos que forem chegando, sejam colocados
atrás dos materiais já existentes, armazenados a mais tempo;
VIII – distribuir primeiro os materiais que estão com o prazo de validade próximo a vencer e
os estocados há mais tempo;
IX – armazenar os materiais de pequeno volume e alto valor em armários trancados;
X – garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim.
CAPÍTULO V DA LOCALIZAÇÃO
Art. 19 Quanto à localização dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á proceder da
seguinte forma:
I – estocar observando a natureza e características dos materiais de consumo;
II – utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do posicionamento
físico dos materiais em unidade de estocagem.
CAPÍTULO VI DA CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO
Art. 20 Quanto à conservação e preservação dos materiais de dever-se-á proceder da seguinte forma:
I – manter o almoxarifado organizado e limpo;
II – inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deteri
oração, protegendo-os contra efeitos do tempo, luz e calor;
III – fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança.
CAPÍTULO VII DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 21 Toda retirada de material do Almoxarifado deverá ser feita através de requisição de
materiais, identificando a unidade administrativa e a descrição do material solicitado.
Art. 22 O registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que
ocorreu a operação.
Art. 23 A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma:
I – a partir da solicitação de material para o atendimento aos setores, excetuando-se os
setores caracterizados de urgência, que deverão ter o atendimento imediato;
II – obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das
requisições de materiais.
Art. 24 A distribuição será semanal e definida pela ordem de chegada das requisições das
unidades administrativas, sendo realizada o mais breve possível, com o prazo máximo de
entrega de 48 horas, contados do recebimento da requisição, salvo os casos excepcionais que deverão ser atendidos no mesmo momento.
Art. 25 Manter em arquivo o comprovante de entrega do material às Unidades requisitantes.
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CAPÍTULO VIII DO INVENTÁRIO
Art. 26 Quando do inventário dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á efetuar, no míni
mo uma vez por mês, a conferência periódica das quantidades e estado dos materiais estocados, bem como a correção de deficiência de controle nas
operações de su
primentos de materiais.
Art. 27 A conferência do estoque físico deverá ser realizada, no mínimo, uma vez por mês e o resultado deverá ser encaminhado à Secretaria
municipal de administração para as devidas providências, com cópia para controladoria interna.
§ Único Este procedimento não deve alterar o planejamento de Auditoria Interna do município.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver acompanhado por pessoa autorizada.
§ Único O Almoxarifado deverá ser utilizado única e exclusivamente para o
armazenamento de material de consumo, conforme especificado nesta Instrução Normativa.
Art. 29 Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais, sob pena de responsabilidade.
Art. 30 Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota Fiscal.
Art. 31 Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema de informática.
Art. 32 Todo servidor poderá ser responsabilizado por desaparecimento do material que lhe
for confiado, bem como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, com direito à ampla defesa em processo administrativo.
Art. 33 A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Confresa – MT, 15 de Outubro de 2009.
Antônio Francisco Custódio
Secretário Municipal de Administração

Etevaldo Vasco Soares
Chefe da Controladoria Interna
ANEXO I
Confresa, ......de......................de....................
A
(nome da empresa)
NOTIFICACAO IRREGULARIDADADE ENTREGA MERCADORIA
Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do
empenho........., e que foram acobertadas pela Nota Fiscal............, foi constatado divergências conforme segue:
( ) Falta de mercadoria;
( ) Mercadoria em desacordo com o pedido;
( ) Mercadorias com avarias;
( ) Outros (especificar)......................................................................................................
( ) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes
mercadorias:.........................................................................................................................
( ) Dessa forma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o aceite;
Certifico que os produtos constantes deste documento foram recebidos/aceitos
e estão em conformidade com as especificações nele consignadas.
Em........./............../...............
..........................................................................................
Assinatura
Nome:...............................................................................
Assinatura do Servidor
Assinatura da Empresa (representante/transportadora)
ANEXO II
Versão 01
Aprovação em 15/10/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 02/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração / Almoxarifado
II - CONTEUDO
1 – FINALIDADE:
Esta norma dispõe sobre os procedimentos de recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entradas e saídas
de materiais de consumo no Almoxarifado da administração direta do município de confresa – Mt.
2 – ABRANGÊNCIA :
Todas as unidades administrativas do poder executivo municipal.
3 – COCEITOS:
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Instrução Normativa visa efetivar os procedimentos
de controle de estoque,guarda, conservação e fornecimento de materiais de consumo, às unidades administrativas do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I. Almoxarifado – é o local onde são armazenados os materiais de consumo utilizados pelo
Município de Confresa, antes de serem distribuídos às Unidades Gestoras, mediante requisição;
II. Materiais de consumo – àqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem
normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada em dois anos, tais como,
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alimentos não perecíveis, materiais de higiene, limpeza e expediente;
III. Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no
local previamente designado, não implicando em aceitação;
IV. Aceitação – é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o
material recebido satisfaz as especificações contratadas;
V. Armazenagem – compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material
adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades administrativas do município;
VI. Localização – consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a
responsabilidade do almoxarifado;
VII. Conservação e Preservação – consiste em manter os materiais arrumados em suas
embalagens originais e preservados de desgastes;
VIII. Distribuição – é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições
ao usuário, quando for necessário ou requisitado;
IX. Inventário – consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais existentes,
para efeito de confrontação com os estoques com os dados do sistema de informática, sendo realizado, no mínimo, uma vez por mês;
X. Materiais em desuso o estocado há mais de um ano, sem qualquer movimentação e todo
aquele que, em estoque ou em serviço, independente da sua natureza, não tenha mais utilida
de para o órgão gestor.
CAPÍTULO II DO ALMOXARIFADO
Art. 3º O Almoxarifado é o espaço físico utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para armazenagem do material
de consumo para uso das unidades administrativas do município
Art. 4º O almoxarifado deverá estar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que
garanta a conservação dos materiais, bem como, deverá ser organizado de tal forma que
haja a maximização do espaço, a garantia de segurança para os materiais estocados e a fácil circulação interna.
Art. 5º Os materiais de consumo serão controlados por servidores responsáveis por sua
guarda e administração, através de sistema informatizado.
Art. 6º A coordenação e administração das atividades e responsabilidade pela execução das
rotinas e dos procedimentos competem à Secretaria Municipal de Administração.
Art. 7º A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-á de forma a:
I – manter o controle do almoxarifado em do sistema informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua
operacionalização e aperfeiçoamento;
II – manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e
movimentação de materiais;
III – classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática e/ou em fichas
de controle;
IV – estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais;
V – supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os
cortes necessários nos pedidos de fornecimento das unidades administrativas, em função do
consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com fina
lidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a conseqüente ruptura de esto
que.
VI - requisitar à Coordenadoria de Contratos, Compras e Licitações os materiais em falta, quando atingirem os estoques mínimos, mantendo de
forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais de consumo;
VII – manter o sistema de requisição interna para retirada de materiais, de modo a permitir
facilidade de acesso e agilidade na entrega do mesmo;
VIII – conferir os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais
e situação física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal ;
IX – devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas
no documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, conforme Anexo I,
para regularização da situação, com imediata comunicação do ocorrido à Coordenadoria de Contratos, Compras e Licitações;
X – proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;
XI – disponibilizar relatório atualizado da movimentação de entrada e saída dos itens em
almoxarifado;
XII – informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômicos que resulte dano ao erário, para
que seja instaurada a Tomada de Contas Especial nos termos das normas do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso;
XIII solicitar o pronunciamento dos órgãos técnicos, no caso de aquisição de materiais de
consumo especializado, sempre que for necessário, bem como utilizar o catálogo
de especificações técnicas em conjunto com a Coordenadoria de Contratos, Compras e Licitações, contribuindo para a sua atualização periódica;
XIV promover estudos visando a padronização de materiais e a substituição dos mesmos
por outros de uso mais econômico;
XV – encaminhar as notas entregues pelo fornecedor, juntamente com as declarações de
recebimento e aceitação do material, para o Departamento de Contabilidade, que efetuará a liquidação da despesa;
XVI receber as solicitações de fornecimento de materiais emitidas pelas unidades adminis
trativas e, após registro, efetuar a entrega;
XVII – atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais;
XVIII – acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber, comunicando à coorde
nadoria de Contratos, Compras e Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega, registrando o desempenho dos
fornecedores, especialmente quanto ao prazo de
entrega e à qualidade do bem fornecido ;
XIX – responsabilizar-se por meios seguros de transporte para a entrega dos materiais;
XX – acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a
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substituição dos mesmos quando for necessário e possível;
XXI participar, sempre que possível, de cursos de capacitação, para aperfeiçoamento de suas
atividades.
DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO III DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO
Art. 9º Constituem atividades básicas do Almoxarifado:
I – o recebimento e a aceitação (aceite);
II – o armazenamento;
III – a localização;
IV – a conservação e a preservação;
V – a distribuição;
VI – o inventário.
CAPÍTULO IV DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE MATERIAL
Art. 10 O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e definitivo.
§ 1º O recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não constitui sua
aceitação.
§ 2º O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a conformi
dade do material com as especificações descritas no processo de compra.
Art. 11 Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Município de confresa, deverá ser conferido no que diz respeito a preços, quantidades,
especificações e qualidade no ato do re
cebimento.
Art.12 O recebimento de materiais de consumo pelo Almoxarifado será formalmente efetuado, de acordo com os seguintes procedimentos:
I – efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo, bem como sua qualidade, espe
cificações técnicas, quantidade e a integridade física e funcional, realizando os testes, quan
do necessário;
II – verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as especificações do
material adquirido, bem como, dentro do prazo de validade para emissão.
§ 1º No caso de doação deverão ser observados os princípios legais e legislação municipal
vigente.
Art. 13 Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será declarado, na Nota Fiscal, a aceitação e recebimento dos
mesmos, utilizando carimbo específico.
§ Único A nota, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao
departamento de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa.
Art. 14 Os materiais deverão ser registrados no sistema de informática, descrevendo o núme
ro da Nota Fiscal, valor unitário, quantidade total e descrição dos materiais adquiridos.
Art. 15 O registro de materiais em estoque, deverá ser processado no sistema informatizado, contendo dados como:
I – data de entrada e saída dos mesmos;
II – especificação do material com objeto resumido;
III – quantidade e custos;
VI – nome do fornecedor;
V – documento comprobatório, com o número, série, subsérie, data de emissão e valor.
Art. 16 Nenhum material será liberado para as unidades sem o recebimento definitivo e os devidos registros nos sistemas competentes.
Art. 17 No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar
falhas, imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada a devolução ao fornecedor, procedendo à
notificação da empresa e demais providências cabíveis (Anexo II).
§ 1º O recebimento de qualquer material de consumo que esteja em divergência com as
especificações ou quantidades diversas do documento fiscal, enseja na responsabilidade
civil, penal e administrativa do servidor, conforme Estatuto do Servidor , Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8429/92) e demais legislações pertinentes.
§ 2º Qualquer discrepância existente entre o material entregue e a Nota fiscal, deverão ser solicitadas instruções à coordenadoria
de Compras, Contratos e Licitações.
CAPÍTULO IV DO ARMAZENAMENTO
Art. 18 O armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será realizado conforme os seguintes critérios:
I – dispor, segundo freqüência de solicitação, de modo a permitir facilidade de acesso e
economia de tempo e esforço;
II – armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de acidentes ou avarias e
facilitando a movimentação, mantendo livres os acessos às portas e áreas de circulação;
III – estocar os materiais ordenadamente em prateleiras, estantes ou estrados e identificados
para facilitar o funcionamento operacional, observando a altura, forma, peso e
movimentos, sem que tenha contato direto com o piso, para facilitar o funcionamento operacional e a contagem física;
IV – conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que possível;
V – observar as recomendações do fabricante;
VI – proceder, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma embalagem de
determinado material, devendo ficar selados até necessária utilização;
VII – organizar os materiais, de modo que os novos que forem chegando, sejam colocados
atrás dos materiais já existentes, armazenados a mais tempo;
VIII – distribuir primeiro os materiais que estão com o prazo de validade próximo a vencer e
os estocados há mais tempo;
IX – armazenar os materiais de pequeno volume e alto valor em armários trancados;
X – garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim.
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CAPÍTULO V DA LOCALIZAÇÃO
Art. 19 Quanto à localização dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á proceder da
seguinte forma:
I – estocar observando a natureza e características dos materiais de consumo;
II – utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do posicionamento
físico dos materiais em unidade de estocagem.
CAPÍTULO VI DA CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO
Art. 20 Quanto à conservação e preservação dos materiais de dever-se-á proceder da seguinte forma:
I – manter o almoxarifado organizado e limpo;
II – inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deteri
oração, protegendo-os contra efeitos do tempo, luz e calor;
III – fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança.
CAPÍTULO VII DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 21 Toda retirada de material do Almoxarifado deverá ser feita através de requisição de
materiais, identificando a unidade administrativa e a descrição do material solicitado.
Art. 22 O registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que
ocorreu a operação.
Art. 23 A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma:
I – a partir da solicitação de material para o atendimento aos setores, excetuando-se os
setores caracterizados de urgência, que deverão ter o atendimento imediato;
II – obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das
requisições de materiais.
Art. 24 A distribuição será semanal e definida pela ordem de chegada das requisições das
unidades administrativas, sendo realizada o mais breve possível, com o prazo máximo de
entrega de 48 horas, contados do recebimento da requisição, salvo os casos excepcionais que deverão ser atendidos no mesmo momento.
Art. 25 Manter em arquivo o comprovante de entrega do material às Unidades requisitantes.
CAPÍTULO VIII DO INVENTÁRIO
Art. 26 Quando do inventário dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á efetuar, no míni
mo uma vez por mês, a conferência periódica das quantidades e estado dos materiais estocados, bem como a correção de deficiência de controle nas
operações de su
primentos de materiais.
Art. 27 A conferência do estoque físico deverá ser realizada, no mínimo, uma vez por mês e o resultado deverá ser encaminhado à Secretaria
municipal de administração para as devidas providências, com cópia para controladoria interna.
§ Único Este procedimento não deve alterar o planejamento de Auditoria Interna do município.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver acompanhado por pessoa autorizada.
§ Único O Almoxarifado deverá ser utilizado única e exclusivamente para o
armazenamento de material de consumo, conforme especificado nesta Instrução Normativa.
Art. 29 Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais, sob pena de responsabilidade.
Art. 30 Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota Fiscal.
Art. 31 Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema de informática.
Art. 32 Todo servidor poderá ser responsabilizado por desaparecimento do material que lhe
for confiado, bem como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, com direito à ampla defesa em processo administrativo.
Art. 33 A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Confresa – MT, 15 de Outubro de 2009.
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna
ANEXO I
Confresa, ......de......................de....................
A
(nome da empresa)
NOTIFICACAO IRREGULARIDADADE ENTREGA MERCADORIA
Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do
empenho........., e que foram acobertadas pela Nota Fiscal............, foi constatado divergências conforme segue:
( ) Falta de mercadoria;
( ) Mercadoria em desacordo com o pedido;
( ) Mercadorias com avarias;
( ) Outros (especificar)......................................................................................................
( ) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes
mercadorias:.........................................................................................................................
( ) Dessa forma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o aceite;
Certifico que os produtos constantes deste documento foram recebidos/aceitos
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e estão em conformidade com as especificações nele consignadas.
Em........./............../...............
..........................................................................................
Assinatura
Nome:...............................................................................
Assinatura do Servidor
Assinatura da Empresa (representante/transportadora)
ANEXO II
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:9A58C006
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº. 01/2009
Versão: 01
Aprovação em: 09/01/2009
Ato de aprovação: Portaria CIM 01/2009
Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Departamento de Licitação,
Almoxarifado Central.
II – CONTEÚDO
1 - FINALIDADE
Esta norma visa disciplinar os procedimentos a serem adotados para aquisições de bens e serviços, mediante licitação, bem como dispensa ou
inexigibilidade de licitação.
2 – ABRANGÊNCIA
Todas as unidades administrativas do poder executivo municipal.
3 – CONCEITOS:
O Poder executivo municipal terá que obedecer a lei federal 8.666/93, bem como toda a legislação que disciplina a aquisição de bens e serviços, para
suprir as necessidades da administração municipal. O município de Confresa – MT, devido ao seu porte financeiro, todas as despesas deverão ser
precedidas de processos licitatórios exigidos pela a lei Federal. As compras diretas, sem licitação no município de Confresa – MT tem um percentual
muito reduzido.
4 – BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
c) Lei Federal 8.666/93;
d) Lei Orgânica Municipal.
5 – RESPOSABILIDADES
Área Requisitante
Secretaria Municipal

Autorização
Gabinete
do
Prefeito
Secretaria
Municipal
Administração

Processamento
e
de Departamento de Compras

Licitação

Aquisição

Departamento
Departamento de Licitação
Compras

Recepção
de

Almoxarifado Central

6 – PROCEDIMENTOS
Para cumprir as determinações legais de aquisições de bens e serviços são necessários os seguintes procedimentos:
I) O Prefeito Municipal terá que realizar as seguintes ações:
a) - Nomear os membros da comissão permanente de licitação e publicar na imprensa oficial;
b) - Designar pregoeiro e equipe de apoio e publicar o ato na Imprensa Oficial;
c) - Aprovar a estimativa de consumo que atenda às necessidades para o exercício financeiro, discriminada por mês.
d) - Aprovar solicitação de compras;
e) - Autorizar a abertura do processo licitatório;
f) - Declarar a adequação da despesa com a LOA e a compatibilidade com o PPA e LDO, para os casos previstos nos artigos 16 e 17 da LC
101/2000;
II) Os Secretários Municipais terão que realizar as seguintes ações:
a) – Efetuar solicitação de compras, conforme estimativa de consumo, aprovada pelo Gabinete do Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de
Administração;
b) – Atestar o recebimento dos bens e serviços vinculados a cada unidade administrativa de sua secretaria.
c) - Elaborar o termo de referência, se modalidade pregão;
III) Secretaria Municipal de Administração terá que realizar as seguintes ações:
a) - Capacitar à comissão de licitação e/ou pregoeiro e a equipe de apoio;
b) - Capacitar os membros da comissão permanente de licitação;
c) - Elaborar projeto básico e projeto executivo, se for o caso;
d) - Definir cálculo de pontuação técnica, se for o caso;
e) - Definir cálculo de pontuação preço;
d) - Definir o objeto do certame;
e) - Dar início ao processo administrativo, com o devido protocolo;
f) - Indicar os recursos orçamentários para o pagamento da futura contratação;
g) - Efetuar a reserva orçamentária;
h) - Elaborar a minuta do edital e do contrato;
i) - Emitir parecer sobre a minuta do edital e do contrato (Assessoria Jurídica);
j) – Solicitar ao Prefeito Municipal autorização para abertura do processo licitatório.
IV) – Departamento de Compras terá que realizar as seguintes ações:
a) – Processar as solicitações de compras no sistema integrado de administração pública;
b) - Elaborar orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
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c) - Remeter o processo ao Departamento de Licitações e Contratos;
d) – Receber o Processo Licitatório concluído;
e) - Emitir a ordem de compras ou de serviços;
f) - Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, nos Municípios, o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública
Informatizada de Contas;
V) - Departamento de Licitações e Contratos terá que realizar as seguintes ações:
a) - Realizar o procedimento licitatório na modalidade adequada, observando os critérios estabelecidos nos itens a seguir.
A) – Se modalidade convite:
· identificar pelo menos 3 (três) empresas e/ou pessoas físicas a serem convidadas;
· enviar convite a pelo menos 3 (três) interessados;
· afixar o convite em local apropriado da unidade administrativa;
· receber, examinar e decidir sobre impugnações ao convite por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações, se houver;
· receber a manifestação de interesse dos cadastrados em participar da licitação;
· abrir o procedimento licitatórios;
· receber as propostas e documentos de habilitação;
· lavrar ata circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das propostas;
· abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão sobre a habilitação;
· devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;
· abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;
· verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda,
com os constantes do sistema de registro de preços;
· julgar e classificar as propostas;
. colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em todos os documentos e propostas;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;
· declarar o resultado final do certame;
· assinar a ata;
· solicitar do Prefeito Municipal a homologação ou não do processo licitatório;
· divulgar o resultado final do certame;
· solicitar do prefeito municipal a adjudicação do objeto licitado ao vencedor do certame;
· solicitar ao Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· solicitar do Prefeito Municipal as assinaturas do contrato ou equivalente com a vencedora;
· publicar o extrato do contrato, se houver, na Imprensa Oficial;
Após a conclusão do processo remete-lo ao Departamento de Compras.
B) – Se modalidade tomada de preços ou concorrência:
· publicar o aviso na imprensa oficial;
· afixar o edital em local apropriado da unidade administrativa;
· receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;
· fornecer cópia do edital e seus anexos aos interessados;
· cadastrar novos interessados, se houver, observando os critérios estabelecidos pela administração;
· receber as propostas e documentos de habilitação;
· abrir o procedimento licitatório;
· lavrar ata circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das propostas;
· abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão sobre a habilitação;
· devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;
· abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;
· verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda,
com os constantes do sistema de registro de preços;
· julgar e classificar as propostas;
· colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em todos os documentos e propostas;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;
· declarar o resultado final do certame;
· assinar a ata;
· solicitar do Prefeito Municipal a homologação ou não do certame;
· divulgar o resultado final do certame;
· solicitar do Prefeito Municipal a adjudicação do objeto licitado ao vencedor do certame;
· solicitar ao Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· solicitar do Prefeito Municipal as assinaturas do contrato com o vencedor;
· publicar extrato do contrato;
Após a conclusão do processo remete-lo ao Departamento de Compras.
C) – Se modalidade pregão:
· publicar o aviso;
· disponibilizar cópia do edital e do respectivo aviso aos interessados;
· receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;
· realizar sessão pública;
· lavrar ata circunstanciada dos atos públicos de julgamento das propostas e habilitação;
· credenciar os interessados;
· receber declaração dos participantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
· receber os envelopes dos participantes contendo, separadamente, a proposta de preços e a documentação de habilitação;
· abrir imediatamente o envelope da proposta de preços e verificar a conformidade;
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· receber lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
· julgar e classificar as propostas;
· negociar diretamente com o proponente objetivando alcançar preço melhor;
· decidir, motivadamente, a respeito da aceitabilidade das propostas classificadas e ordená-las;
· decidir sobre a habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta;
· declarar o licitante vencedor;
· assinar a ata;
· receber, examinar e decidir sobre recursos e contra-razões, se houver;
· adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor;
· homologar a licitação pela autoridade competente;
· solicitar do Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· assinar o contrato;
· publicar o extrato do contrato na Imprensa Oficial.
D – se dispensa ou inexigibilidade de licitação:
· nos casos de inexigibilidade: receber, analisar e decidir sobre: (a) a comprovação de exclusividade do fornecedor, (b) a notória especialização do
profissional ou empresa para prestação de serviços técnicos de natureza singular, ou (c) a consagração de profissionais do setor artístico;
· nos casos de dispensa: comprovar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 24 da Lei de Licitações;
· caracterizar a situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
· apresentar a razão da escolha do fornecedor ou executante;
· justificar o preço;
· comprovar a aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, se for o caso;
· decidir sobre a habilitação do fornecedor;
· elaborar a minuta do contrato, quando for o caso;
· emitir parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade;
· ratificar a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
· publicar o ato que declara a dispensa ou inexigibilidade da licitação na Imprensa Oficial;
· solicitar do Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· assinar o contrato ou equivalente com o contratado;
· publicar o extrato do contrato na imprensa oficial;
Após a conclusão do processo remete-lo ao Departamento de Compras.
· Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas;
· Elaborar os informes do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas
- ao TCE-MT;
· Emitir relatório relativo a licitações e contratos para remessa nos balancetes mensais, de acordo com o Manual de Orientação para Remessa de
Documentos ao TCE-MT.
VI) – Almoxarifado Central terá que executar as seguintes ações:
a) - Conferir as mercadorias:
b) –Atestar as notas fiscais;
c) – Distribuir às secretarias municipais;
d) - Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas;
f) - Elaborar os informes do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas - ao TCE-MT;
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as aquisições de bens e serviços para o município de Confresa – MT obedecerão esta instrução normativa.
Serão aplicadas aos responsáveis acima especificados, as mesmas sanções financeiras que incorrer o gestor municipal, aplicadas pelo TCE-MT e
outros órgãos competentes.
Serão aplicadas aos responsáveis as demais sanções administrativas, conforme a legislação do município de Confresa – MT.
Confresa – MT, 09 de Janeiro de 2009.
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna Municipal
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:BBCF942E
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº. 01/2008
Versão: 01
Aprovação em: 24/11/2008
Ato de aprovação: Portaria CIM 04/2008
Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Departamento de Licitação,
Almoxarifado Central.
II – CONTEÚDO
1 - FINALIDADE
Esta norma visa disciplinar os procedimentos a serem adotados para aquisições de bens e serviços, mediante licitação, bem como dispensa ou
inexigibilidade de licitação.
2 – ABRANGÊNCIA
Todas as unidades administrativas do poder executivo municipal.
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3 – CONCEITOS:
O Poder executivo municipal terá que obedecer a lei federal 8.666/93, bem como toda a legislação que disciplina a aquisição de bens e serviços, para
suprir as necessidades da administração municipal. O município de Confresa – MT, devido ao seu porte financeiro, todas as despesas deverão ser
precedidas de processos licitatórios exigidos pela a lei Federal. As compras diretas, sem licitação no município de Confresa – MT tem um percentual
muito reduzido.
4 – BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
c) Lei Federal 8.666/93;
d) Lei Orgânica Municipal.
5 – RESPOSABILIDADES
Área Requisitante
Secretaria Municipal

Autorização
Gabinete
do
Prefeito
Secretaria
Municipal
Administração

Processamento
e
de Departamento de Compras

Licitação

Aquisição

Departamento
Departamento de Licitação
Compras

Recepção
de

Almoxarifado Central

6 – PROCEDIMENTOS
Para cumprir as determinações legais de aquisições de bens e serviços são necessários os seguintes procedimentos:
I) O Prefeito Municipal terá que realizar as seguintes ações:
a) - Nomear os membros da comissão permanente de licitação e publicar na imprensa oficial;
b) - Designar pregoeiro e equipe de apoio e publicar o ato na Imprensa Oficial;
c) - Aprovar a estimativa de consumo que atenda às necessidades para o exercício financeiro, discriminada por mês.
d) - Aprovar solicitação de compras;
e) - Autorizar a abertura do processo licitatório;
f) - Declarar a adequação da despesa com a LOA e a compatibilidade com o PPA e
LDO, para os casos previstos nos artigos 16 e 17 da LC 101/2000;
II) Os Secretários Municipais terão que realizar as seguintes ações:
a) – Efetuar solicitação de compras, conforme estimativa de consumo, aprovada pelo Gabinete do Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de
Administração;
b) – Atestar o recebimento dos bens e serviços vinculados a cada unidade administrativa de sua secretaria.
c) - Elaborar o termo de referência, se modalidade pregão;
III) Secretaria Municipal de Administração terá que realizar as seguintes ações:
a) - Capacitar a comissão de licitação e/ou pregoeiro e a equipe de apoio;
b) - Capacitar os membros da comissão permanente de licitação;
c) - Elaborar projeto básico e projeto executivo, se for o caso;
d) - Definir cálculo de pontuação técnica, se for o caso;
e) - Definir cálculo de pontuação preço;
d) - Definir o objeto do certame;
e) - Dar início ao processo administrativo, com o devido protocolo;
f) - Indicar os recursos orçamentários para o pagamento da futura contratação;
g) - Efetuar a reserva orçamentária;
h) - Elaborar a minuta do edital e do contrato;
i) - Emitir parecer sobre a minuta do edital e do contrato (Assessoria Jurídica);
j) – Solicitar ao Prefeito Municipal autorização para abertura do processo licitatório.
IV) – Departamento de Compras terá que realizar as seguintes ações:
a) – Processar as solicitações de compras no sistema integrado de administração pública;
b) - Elaborar orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
c) - Remeter o processo ao Departamento de Licitações e Contratos;
d) – Receber o Processo Licitatório concluído;
e) - Emitir a ordem de compras ou de serviços;
f) - Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, nos Municípios, o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública
Informatizada de Contas;
V) - Departamento de Licitações e Contratos terá que realizar as seguintes ações:
a) - Realizar o procedimento licitatório na modalidade adequada, observando os critérios estabelecidos nos itens a seguir.
A) – Se modalidade convite:
· identificar pelo menos 3 (três) empresas e/ou pessoas físicas a serem convidadas;
· enviar convite a pelo menos 3 (três) interessados;
· afixar o convite em local apropriado da unidade administrativa;
· receber, examinar e decidir sobre impugnações ao convite por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações, se houver;
· receber a manifestação de interesse dos cadastrados em participar da licitação;
· abrir o procedimento licitatórios;
· receber as propostas e documentos de habilitação;
· lavrar ata circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das propostas;
· abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão sobre a habilitação;
· devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;
· abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;
· verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda,
com os constantes do sistema de registro de preços;
· julgar e classificar as propostas;
. colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em todos os
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documentos e propostas;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;
· declarar o resultado final do certame;
· assinar a ata;
· solicitar do Prefeito Municipal a homologação ou não do processo licitatório;
· divulgar o resultado final do certame;
· solicitar do prefeito municipal a adjudicação do objeto licitado ao vencedor do certame;
· solicitar ao Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· solicitar do Prefeito Municipal as assinaturas do contrato ou equivalente com a vencedora;
· publicar o extrato do contrato, se houver, na Imprensa Oficial;
Após a conclusão do processo remete-lo ao Departamento de Compras.
B) – Se modalidade tomada de preços ou concorrência:
· publicar o aviso na imprensa oficial;
· afixar o edital em local apropriado da unidade administrativa;
· receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;
· fornecer cópia do edital e seus anexos aos interessados;
· cadastrar novos interessados, se houver, observando os critérios estabelecidos pela administração;
· receber as propostas e documentos de habilitação;
· abrir o procedimento licitatório;
· lavrar ata circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das propostas;
· abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão sobre a habilitação;
· devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;
· abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;
· verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda,
com os
constantes do sistema de registro de preços;
· julgar e classificar as propostas;
· colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em todos os documentos e propostas;
· receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;
· declarar o resultado final do certame;
· assinar a ata;
· solicitar do Prefeito Municipal a homologação ou não do certame;
· divulgar o resultado final do certame;
· solicitar do Prefeito Municipal a adjudicação do objeto licitado ao vencedor do certame;
· solicitar ao Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· solicitar do Prefeito Municipal as assinaturas do contrato com o vencedor;
· publicar extrato do contrato;
Após a conclusão do processo remete-lo ao Departamento de Compras.
C) – Se modalidade pregão:
· publicar o aviso;
· disponibilizar cópia do edital e do respectivo aviso aos interessados;
· receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;
· realizar sessão pública;
· lavrar ata circunstanciada dos atos públicos de julgamento das propostas e habilitação;
· credenciar os interessados;
· receber declaração dos participantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
· receber os envelopes dos participantes contendo, separadamente, a proposta de preços e a documentação de habilitação;
· abrir imediatamente o envelope da proposta de preços e verificar a conformidade;
· receber lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
· julgar e classificar as propostas;
· negociar diretamente com o proponente objetivando alcançar preço melhor;
· decidir, motivadamente, a respeito da aceitabilidade das propostas classificadas e ordená-las;
· decidir sobre a habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta;
· declarar o licitante vencedor;
· assinar a ata;
· receber, examinar e decidir sobre recursos e contra-razões, se houver;
· adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor;
· homologar a licitação pela autoridade competente;
· solicitar do Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· assinar o contrato;
· publicar o extrato do contrato na Imprensa Oficial.
D – se dispensa ou inexigibilidade de licitação:
· nos casos de inexigibilidade: receber, analisar e decidir sobre: (a) a comprovação de exclusividade do fornecedor, (b) a notória especialização do
profissional ou empresa para prestação de serviços técnicos de natureza singular, ou (c) a consagração de profissionais do setor artístico;
· nos casos de dispensa: comprovar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 24 da Lei de Licitações;
· caracterizar a situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
· apresentar a razão da escolha do fornecedor ou executante;
· justificar o preço;
· comprovar a aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, se for o caso;
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· decidir sobre a habilitação do fornecedor;
· elaborar a minuta do contrato, quando for o caso;
· emitir parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade;
· ratificar a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
· publicar o ato que declara a dispensa ou inexigibilidade da licitação na Imprensa Oficial;
· solicitar do Departamento de Contabilidade a emissão do empenho;
· assinar o contrato ou equivalente com o contratado;
· publicar o extrato do contrato na imprensa oficial;
Após a conclusão do processo remete-lo ao Departamento de Compras.
· Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas;
· Elaborar os informes do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas
- ao TCE-MT;
· Emitir relatório relativo a licitações e contratos para remessa nos balancetes mensais, de acordo com o Manual de Orientação para Remessa de
Documentos ao TCE-MT.
VI) – Almoxarifado Central terá que executar as seguintes ações:
a) - Conferir as mercadorias:
b) –Atestar as notas fiscais;
c) – Distribuir às secretarias municipais;
d) - Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas;
f) - Elaborar os informes do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas - ao TCE-MT;
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as aquisições de bens e serviços para o município de Confresa – MT obedecerão esta instrução normativa.
Serão aplicadas aos responsáveis acima especificados, as mesmas sanções financeiras que incorrer o gestor municipal, aplicadas pelo TCE-MT e
outros órgãos competentes.
Serão aplicadas aos responsáveis as demais sanções administrativas, conforme a legislação do município de Confresa – MT.
Confresa – MT, 11 de Setembro de 2008.
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna Municipal
JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:290382AC
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV 01/2009
Versão 01
Aprovação em 15/12/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 03/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração
I - FINALIDADE
Disciplinar sobre a celebração de convênio ou instrumentos congêneres, de natureza financeira ou não, pelos órgãos ou entidades da administração
pública direta ou indireta, que tenham como objeto a execução descentralizada de programas de governo, ações, projetos ou realização de eventos e,
instrui a execução da prestação de contas de subvenções, auxílios e contribuições junto à municipalidade.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura Municipal de Confresa, quer como executoras de tarefas quer como
fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio documental ou informatizado.
III - CONCEITOS
1. CONVÊNIO
Instrumento que disciplina a transferência de recursos públicos e que tenha como partes, de um lado a administração municipal direta ou indireta, e
de outras entidades públicas ou organizações particulares, visando à execução descentralizada de programas de governo e ações com objetivos de
interesse público ou da coletividade, em regime de mútua cooperação.
2. CONCEDENTE
Órgão ou entidade da administração pública municipal direta ou indireta responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.
3. CONVENENTE
Entidades públicas ou organizações particulares de direito privado, nacional ou estrangeiras, sem fins lucrativos com o qual a administração pública
municipal pactue a execução de programa de governo e ações mediante a celebração de convênios ou instrumentos congêneres.
4. INTERVENIENTE
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de outro ente da federação, ou organização de direito privado, nacional ou estrangeira,
sem fins lucrativos que participe do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio
5. TERMO ADITIVO
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Instrumento que tenha como objetivo a modificação de convênio já celebrado, e cuja formalização deve obrigatoriamente ocorrer durante o período
de vigência do instrumento de convênio, vedada a alteração da natureza do objeto aprovado;
6. ENTE DA FEDERAÇÃO
A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município, nos quais se incluem os respectivos Poderes e a Administração Direta e Indireta;
7. PLANO DE TRABALHO
Instrumento que integra as solicitações de convênios, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assumidas por cada um dos participantes,
conforme determina os incisos de I à VIII do parágrafo 1.3 do título VII desta Instrução;
8. CADASTRO INSTITUCIONAL
Instrumento que integra as solicitações de convênio, contendo informações pertinentes das instituições;
9. TERMO DE REFERÊNCIA
Documento emitido e assinado pelo órgão gestor autorizando a celebração do convênio, com base na análise do plano de trabalho apresentado e com
a indicação da dotação orçamentária do convênio;
10. OBJETO
O produto final do convênio, observado o plano de trabalho e as suas finalidades;
11. CONTRAPARTIDA
É a parcela de recursos próprios, financeiros ou não, que a convenente aplica na execução do objeto do convênio;
12. VALOR DO CONVÊNIO
É o montante referente ao valor do repasse feito pelo concedente mais a importância relativa à contrapartida do convenente, quando esta for
financeira, ajustada no convênio e respectivo plano de trabalho, inclusive para efeitos de devolução;
13. PRESTAÇÃO DE CONTAS
É a documentação apresentada para comprovar a execução de uma parcela recebida ou dos recursos recebidos ao longo do ano, seja ao nível de
convênio ou de qualquer um dos auxílios financeiros abaixo identificados;
14. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
É a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, direcionada à consecução de obras ou serviços de interesse
recíproco da Administração e da entidade que recebe os recursos;
15. SUBVENÇÃO SOCIAL
É a transferência corrente destinada a cobrir despesas de custeio e/ou manutenção das entidades e visa à prestação de serviços essenciais de
assistência social, médica e educacional.
16. CONTRIBUIÇÕES
Despesas que não correspondam contraprestação direta em bens ou serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a
atender às despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.
17. AUXÍLIO FINANCEIRO
Destina-se a atender entidades sem fins lucrativos, na prestação de serviços essenciais à comunidade, em caráter suplementar aos recursos de origem
privada, quando esses recursos aplicados aos objetivos se revelarem mais econômicos.
18. AUXÍLIOS
São transferências de capital destinadas a atender despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades
privadas sem fins lucrativos, derivados da lei orçamentária.
A descentralização da execução de programa de governo ou ações por meio de convênios somente se efetivará para convenentes que disponham de
condições para consecução do seu objeto e tenham atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas com o mesmo.
Os entes da federação, quando beneficiários das transferências voluntárias referidas nos parágrafos anteriores, deverão incluí-la em seus respectivos
orçamentos.
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito Municipal de Confresa, no sentido da implantação do
Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e 8°
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Complementar Municipal n.º 024 de 30 de dezembro de 2005 e Lei
complementar municipal nº. 040/2007.
V - RESPONSABILIDADES
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
1.1 promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as
rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada;
1.2 obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promover sua divulgação e
implantação;
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1.3 manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa.
2. Das Unidades Executoras:
2.1 atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração, quanto ao fornecimento de informações e à
participação no processo de elaboração;
2.2 alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua
melhoria, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
2.3 manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
2.4 cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos
procedimentos na geração de documentos, dados e informações.
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:
3.1 prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange à identificação e
avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
3.2 através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo
alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a implantação de novas Instruções Normativas;
3.3 organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão
vigente de cada Instrução Normativa.
VI - DOS OBJETIVOS:
1) Disciplinar e normalizar os procedimentos do Sistema de Controle de Convênios do município;
VII - DOS PROCEDIMENTOS:
1) Dos Requisitos para Celebração:
1.1) A execução descentralizada de programas de governo e ações para entidades da administração pública direta ou indireta, que envolva a
transferência voluntária de recursos financeiros oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento,
objetivando a realização de programas de trabalho, projetos, atividades, ou de eventos com duração certa, será efetivada mediante a celebração de
convênios ou instrumentos congêneres nos termos desta Instrução Normativa, observada a legislação pertinente
1.2) A celebração do convênio será realizado, preferencialmente, por seleção pública de projetos, através da publicação de edital.
1.2.1) No caso de programa de governo municipal, será necessária autorização legislativa autorizando o repasse para entidades não governamentais,
independentemente de edital.
1.2.2) No caso de programas de governos estaduais e/ou federais, será celebrado convênio com entidades não governamentais, independentemente
de edital.
1.3) O convênio será proposto pelo interessado ao titular do concedente ou órgão gestor, responsável pelo programa de governo e ação, mediante a
apresentação do Plano de Trabalho, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I. Razões que justifiquem a celebração do convênio;
II. Identificação e descrição completa do objeto a ser executado, de acordo com o seu Estatuto ou Contrato Social;
III. Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
IIII. A licença ambiental, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais previstos na legislação vigente;
IV. Etapas ou fases de execução do objeto;
V. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas e fases programadas;
VI. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida orçamentária, financeira ou não do convenente, se for
o caso, para cada programa de governo e ação;
VII. Cronograma financeiro de desembolso;
VIII. Data e assinaturas devidamente identificadas dos responsáveis pelos órgãos ou entidades concedentes e convenentes.
1.3.1) Integrará o Plano de Trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido e, no caso de obras e serviços de engenharia, o
projeto básico, entendido como tal o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível de precisão adequado, a obra ou
serviço do convênio, sua viabilidade técnica, o custo, fases ou etapas e prazos de execução, devendo conter, no que forem aplicáveis, os elementos
consignados no inciso IX do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93, e alterações, inclusive os referentes à implementação das medidas sugeridas nos
estudos ambientais eventualmente exigidos, conforme disposto na legislação vigente.
1.3.2) A contrapartida dos entes da federação e das entidades de direito privado, que poderá ser atendida através de recursos financeiros, de bens ou
de serviços, desde que economicamente mensuráveis e estabelecidos de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade
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beneficiada, tem por limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente no exercício financeiro em que se pretende
operar a transferência.
1.3.3) Exigir-se-á comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto, quando previsto, estejam
devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
1.3.4) Os beneficiários das transferências referidas no parágrafo 1.1 do título VII, quando integrantes da administração pública, de qualquer esfera de
governo deverão incluí-las em seus orçamentos.
1.3.5) O Município e demais entes da federação, bem como seus órgãos e entidades, somente poderá figurar como convenente se atender as
exigências desta Instrução Normativa e aos requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, especialmente quanto ao cumprimento das
disposições constitucionais, ressalvados os casos de calamidade pública oficialmente declarados.
1.3.6) Quando o convênio envolver montante igual ou inferior ao previsto na alínea “a” do inciso II do “caput” do artigo 23 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 2003, poderá integrar o Plano de Trabalho, de que tratam o parágrafo 1.3 e 1.3.1, projeto básico simplificado, contendo especificações
mínimas, desde que essa simplificação não comprometa o acompanhamento e controle de execução da obra ou instalação.
1.3.7) Admitir-se-á, ainda, para a celebração do convênio, que o projeto básico se faça sob a forma de pré-projeto, desde que o termo de convênio
conste cláusula específica suspensiva que condicione a liberação das parcelas de recursos ao atendimento prévio da apresentação do projeto básico
na forma prevista nos parágrafos anteriores 1.3.1 a 1.3.6, conforme o caso.
1.3.8) O pré-projeto de que trata o parágrafo anterior deverá conter o cronograma de execução da obra ou serviço (metas, etapas ou fases); o plano de
aplicação dos recursos envolvidos no convênio, discriminando-se, inclusive, os valores que correrão à conta da contrapartida; e o cronograma de
desembolso dos recursos, em quotas, pelo menos trimestrais, permitida a apresentação dos detalhes de engenharia no projeto básico, para fins de
redução de custos, na hipótese de o pré-projeto não ser aceito pelo concedente.
1.3.9) Visando evitar o atraso na consecução do objeto do convênio, pelo descumprimento do cronograma de desembolso de recursos, o concedente
deverá desenvolver sistemática específica de planejamento e controle dos convênios, de maneira a garantir harmonia entre a execução física e a
financeira.
1.4) Juntamente com o Plano de Trabalho, será apresentado o Cadastro Institucional, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I – Dados da Instituição;
II – Histórico da Instituição;
III – Identificação do Responsável pela Instituição;
IV – Descrição do Imóvel;
V – Infra-Estrutura da Instituição;
VI – Recursos Humanos da Instituição;
VII – Abrangência do Atendimento da Instituição;
VIII – Projetos em Execução;
IX – Despesas Mensais da Instituição;
X – Fontes de Recursos Financeiros.
1.5) Além do Plano de Trabalho e do Cadastro Institucional, exigir-se-á a apresentação dos seguintes documentos:
I. Certidão Negativa de Débito (CND) Federal, fornecida pela Secretaria da Receita Federal – SRF, e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN do Ministério da Fazenda;
II. Certidão Negativa de Débito (CND) Estadual;
III. Certidão Negativa de Débito (CND) Municipal;
IV. Comprovante de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente aos três meses anteriores e, no caso do
convenente estar pagando ao INSS parcelas de débito renegociadas, deve comprovar a regularidade quanto ao pagamento das mesmas;
V. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal;
VI. Fotocópia do Estatuto ou Contrato Social, Regulamento ou Compromisso do convenente, conforme alterações exigidas pela Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Novo Código Civil, Ata de Eleição da Diretoria, juntamente com cópia da Carteira de Identidade, CPF, qualificação e endereço
do responsável e/ou Presidente da Instituição ou órgão;
VII. Certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
VIII. Cópia do CNPJ da Entidade;
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IX. Prova de funcionamento regular da Instituição atestado pelo Município com os respectivos alvarás;
X. Declaração expressa do convenente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, a nível federal, estadual e municipal;
XI. Registro do convenente em qualquer um dos Conselhos Municipais, Estaduais ou Federais, quando a Instituição realizar trabalho no campo de
abrangência dos mesmos;
XII. Fotocópia da Lei Municipal que dispõe sobre a declaração de utilidade pública do convenente, se houver;
XIII. Declaração firmada pelo gerente da agência bancária na qual o convenente mantém conta corrente única e exclusiva do convênio, informando o
número, agência, a denominação do órgão ou entidade e o seu CNPJ;
XIV. Declaração assinada pelo responsável e/ou Presidente atual da entidade, responsabilizando-se quanto ao recebimento, aplicação e prestação de
contas dos recursos, com nome completo, CPF e número da carteira de identidade;
XV. Comprovação pela Entidade do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante Escritura Pública emitida pelo Cartório, nos casos em que
os recursos solicitados tiverem como objeto obras, reformas ou benfeitorias;
XVI. Documentação do veículo pertencente à Entidade, caso houver, bem como a fotocópia da carteira de identidade do (s) motorista (s) responsável
(is) pela condução;
XVII. Procuração devidamente registrada, em caso de delegação de poderes do responsável e/ou Presidente da Entidade para terceiro;
XVIII. Fotocópia do Contrato de Locação, caso em que os recursos solicitados sejam para pagamento de aluguel do imóvel do convenente;
XIX. Balanço Contábil do exercício anterior.
1.5.1) Os documentos mencionados nos incisos VI a XVII, ressalvado o caso de posteriores alterações serão apresentados uma única vez.
1.5.2) Os documentos que tenham prazo de validade devem ser, constantemente atualizados pelo responsável e encaminhados ao setor responsável
pelos convênios do concedente.
1.5.3) A situação de regularidade do convenente, para efeitos desta Instrução Normativa, poderá ser comprovada mediante consulta feita pelo
Município aos órgãos correspondentes.
1.6) Atendidas as exigências previstas no parágrafo anterior 1.5, o órgão gestor remeterá, ao setor responsável pelo convênio do concedente, o
Termo de Referência, devidamente preenchido e assinado, o qual elaborará texto de minuta do convênio, a ser apreciada pelo setor técnico e pela
Secretaria de Administração do Município, acompanhados dos documentos solicitados, sejam, os comprobatórios da capacidade jurídica do
proponente e de seu representante legal; capacidade técnica, quando for o caso e, a regularidade fiscal, nos termos da legislação específica.
1.7) Após o parecer jurídico favorável, o órgão responsável pelo convênio formatará o texto e indicará um número sequencial para, posteriormente,
colher as assinaturas e providenciar a publicação do instrumento.
1.8) Ficam, os concedentes proibidos de firmar convênios ou instrumentos congêneres e de realizar transferências dos recursos financeiros aos
convenentes que não apresentarem os documentos solicitados no parágrafo 1.3.5 do Titulo VII como aqueles que:
I. Não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos no prazo previsto nesta Instrução Normativa;
II. Não tiverem, por qualquer motivo, a sua prestação de contas aprovada pelo concedente;
III. Não tiverem procedido à devolução, na forma determinada em regulamento, de recursos financeiros, equipamentos, veículos e máquinas cedidas
pelo Município;
IV. Não sejam instituições privadas sem fins lucrativos, as quais não poderão receber recursos públicos como contribuição, auxílios ou subvenções;
V. Estiverem em mora ou inadimplente com outros convênios ou não esteja em situação de regularidade para com os outros entes federados;
VI. Estiver em débito junto a órgão ou entidade da Administração Pública, pertinentes às obrigações fiscais ou contribuições legais;
VII. Não tiverem seus projetos selecionados por edital público, quando houver.
1.8.1) Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo 1.5 do titulo VII, a entidade, se tiver outro administrador que não o faltoso, e uma vez
comprovada à instauração da devida tomada de contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de contabilidade, no cadastro de
inadimplência, poderá ser liberada para receber novas transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato expresso do ordenador de
despesas do órgão concedente.
1.8.2) O novo dirigente comprovará, semestralmente ao concedente o prosseguimento das ações adotadas, sob pena de retorno à situação de
inadimplência.
2) Da Autorização do Chefe do Poder Executivo
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2.1) Os instrumentos e respectivos termos aditivos, regidos por esta Instrução Normativa, somente poderão ser celebrados pelos ordenadores de
despesas dos concedentes, mediante despachos favoráveis do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração e do Departamento de Controle
Interno, ou quando forem aprovados por meio de edital público, quando houver.
2.1.1) Caso a Instituição esteja inscrita em algum Conselho Municipal, será necessária a autorização e análise do mesmo para celebração de
convênios e demais instrumentos, por meio de ata registrada e assinada pelo Conselho, a ser anexada no processo.
2.2) Cada convênio terá um concedente e um convenente.
2.2.1) Para o mesmo objeto não poderá existir mais de um concedente e um convenente, salvo nos casos de ações complementares, o que deverá
ficar consignado no respectivo convênio, delimitando-se as parcelas referentes à responsabilidade deste e as que devam ser executadas à conta de
outro instrumento.
2.2.2) É vedado firmar convênios com organizações de direito privado com fins lucrativos.
3) Da Formalização dos Atos
3.1) No preâmbulo dos convênios conterá o número sequencial emitido pelo órgão responsável pelos convênios do concedente; a denominação; o
endereço e o número do CNPJ do concedente, do convenente e, se for o caso, do interveniente; o nome, endereço, o número do CPF, e da Carteira de
Identidade dos respectivos responsáveis ou daqueles que estiverem atuando por delegação expressa de competência.
3.2) O convênio conterá, expressa e obrigatoriamente, cláusulas que estabeleçam:
I. O objeto e seus elementos característicos, com a descrição detalhada e objetiva do que se pretende realizar ou obter, em consonância com o Plano
de Trabalho;
II. A obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, e dos intervenientes, se houver;
III. O prazo de vigência previsto para consecução do objeto e dentro do qual poderão ser aplicados os recursos financeiros;
IV. A prerrogativa do Município, exercida pelo concedente responsável pelo programa de governo ou ação, ou por seu representante, de exercer o
controle e fiscalização sobre a execução do convênio;
V. A classificação funcional e econômica da despesa, mencionando o número e dotação orçamentária do concedente, bem como o valor global a ser
repassado e a contrapartida, sendo esta em dinheiro ou serviços;
VI. A liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho;
VII. A obrigatoriedade de o convenente apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos nos prazos e regras determinadas nesta Instrução
Normativa;
VIII. A definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão do avençado, e que, em razão deste, tenham sido
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação específica;
IX. Os casos de rescisão do convênio, na forma desta Instrução Normativa e da legislação específica de regência da matéria;
X. A faculdade dos partícipes para denunciá-lo ou rescindi-lo a qualquer tempo, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do
prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período;
XI. O compromisso de o convenente restituir valores ao concedente, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, na forma da
legislação aplicável, nos seguintes casos:
a) quando não for executado o objeto da avença;
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio.
XII. A proibição de o convenente repassar os recursos financeiros recebidos a outras entidades de direito público ou privado;
XIV. O compromisso de o convenente movimentar os recursos em conta bancária específica e vinculada ao convênio;
XV. O livre acesso do órgão gestor do recurso e dos seus servidores, ao qual estejam subordinado o concedente, principalmente do Sistema de
Controle Interno, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em
missão de fiscalização ou auditoria;
XVII. A indicação, em caso de obras ou serviços de engenharia, da forma de execução, se direta ou indireta, consoante definições da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações;
XVIII . A indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes de sua execução;
XIX. A responsabilidade do executor por todos os encargos decorrentes da execução dos serviços, não podendo ser atribuídas ao concedente
quaisquer obrigações, tais como as de natureza trabalhista, previdenciária ou fiscal;
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XX. A obrigatoriedade de o executor manter os documentos necessários para a comprovação das atividades e da prestação de contas, de modo a
propiciar aos técnicos do concedente, os meios e condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do convênio;
XXI. A aplicação, detalhada, dos recursos;
XXII. A possibilidade de alteração do convênio, através de termo aditivo, mediante acordo entre as partes;
XXIII. A obrigatoriedade do convenente divulgar, durante suas atividades internas e externas, o apoio da Prefeitura Municipal de Confresa/órgão
gestor, por meio de cartazes, folders, faixas ou outros meios de comunicação, bem como, manter placa afixada em sua sede, constando a parceria
existente entre o poder público e o privado.
3.2.1) No empenhamento global dos convênios regidos nesta Instrução Normativa deverá ser observado o princípio orçamentário da anualidade,
inserto no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
3.2.2) Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a cada exercício financeiro deverá ser empenhado o valor previsto para ser transferido no
seu decurso.
3.3) É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, de cláusulas ou
condições que prevejam:
I. Realização de despesas a título de administração (despesas com contador, administrador, contratação de estagiários, advogado e demais casos), de
gerência ou similar;
II. Pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, a qualquer título de gratificações, serviços de consultoria, assistência técnica ou qualquer
espécie de remuneração a servidor ou empregado público, integrante de quadro pessoal do concedente, convenente ou interveniente, órgão ou
entidade pública da Administração Direta ou Indireta ;
III. A alteração do objeto do convênio detalhado no Plano de Trabalho;
IV. Utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;
V. Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência ou que não estejam relacionadas ao objeto do convênio, bem como, anteriores
à data do repasse;
VI. Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive,
referentes à pagamentos ou recolhimentos fora de prazo;
VII. Realização de despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos;
VIII. O pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do convenente com os recursos referentes ao valor do convênio;
IX. A transferência de recursos para igrejas e cultos religiosos;
X. A realização de despesas de cunho indenizatório, a qualquer título;
XI. A transferência de recursos da conta específica para outras contas, bem como o saque integral dos recursos do convênio sem obedecer ao
cronograma físico-financeiro da execução do objeto;
XII. O saque dos recursos para pagamento em espécie de despesas;
XIII. O pagamento de despesas com internet, salvo se for parte integrante do objeto do convênio e, neste caso, deve ser expressamente autorizado
pelo órgão gestor;
XIV. O pagamento de despesas com TV a Cabo, seja da instituição ou de particular;
XV. O pagamento de contas pessoais dos funcionários, voluntários e/ou responsáveis pelo convenente, bem como de despesas com linha telefônica
móvel, seja do convenente ou de particulares;
XVI. Cobrança de aluguel nas instalações da instituição quando estas pertencerem ao Poder Público;
XVI. Despesas com condomínio e pagamento de sindicatos.
3.3.1) As vedações previstas nos incisos II e VIII não se aplicam às organizações de direito privado sem finalidade lucrativa, as quais poderão
remunerar a conta de convênio somente o pessoal de seu quadro funcional permanente ou aqueles admitidos para atender ao objeto do convênio,
quando for o caso.
3.3.2) Todos os termos de convênio e eventuais aditivos serão firmados pelos partícipes e pelos intervenientes, se houver, e, no mínimo, por 02
(duas) testemunhas devidamente qualificadas.
3.3.3) Para efeitos do parágrafo anterior, compete ao Ordenador de Despesas do concedente firmar os termos nele mencionados.
3.3.4) É nulo e de nenhum efeito, o convênio verbal com os entes da Federação, com a Administração Pública Direta e Indireta e demais entidades.
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3.4) Assinado o convênio, o órgão concedente dará ciência do mesmo, através de cópia do instrumento, à Câmara Municipal.
3.5) Após a assinatura das três vias do convênio, será destinada uma via original para o concedente, outra para o convenente e a última para o setor
responsável pelos convênios.
3.5.1) Será encaminhado à Controladoria Interna da Prefeitura, Secretaria de Administração e a Câmara de Vereadores, cópia (s) do (s) convênio (s)
celebrado (s).
4) Da Alteração dos Atos
4.1) Os instrumentos e respectivos aditivos, regidos por esta Instrução Normativa, somente poderão ser alterados por meio de termos aditivos desde
que cumpram as seguintes exigências:
I. Plano de trabalho com justificativa da proposta;
II. Termo de Referência assinado pelo ordenador das despesas.
4.1.1) A proposta de aditivo deve ser protocolada antes do término do prazo de vigência do instrumento.
4.2) É vedado aditar convênio com o intuito de modificar o seu objeto, ainda que parcialmente, mesmo que não haja alteração da classificação
econômica de despesa.
4.3) As alterações referidas no parágrafo anterior se sujeitam ao registro, pelo concedente, na mesma forma e condição em que procedido com o
termo primitivo.
5) Da Publicação
5.1) A eficácia dos convênios e seus termos aditivos, qualquer que seja o valor, fica condicionada à publicação do respectivo extrato em veículo de
publicação oficial, que será providenciado pelo órgão responsável pelos convênios, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data, contendo os seguintes elementos:
I . Espécie, número e valor do instrumento;
II . Resumo do objeto do convênio;
III. Nome dos signatários;
IV. Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso e, se for o caso, o previsto para exercícios subsequentes, bem como o da
contrapartida que o convenente se obriga a aplicar;
V. Prazo de vigência e data da assinatura.
6) Da Liberação dos Recursos
6.1) A liberação dos recursos financeiros se dará obrigatoriamente mediante a emissão de ordem bancária em nome do beneficiário, para crédito em
conta individualizada e vinculada, movimentada por cheques nominais e individualizados por credor e/ou por ordem bancária, e demais instrumentos
congêneres e respectivo Plano de Trabalho.
6.1.1) A conta bancária vinculada referida no parágrafo anterior deverá ser identificada com o nome do convenente acrescido da expressão convênio
e do nome do concedente.
6.2) Os recursos enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados pelo convenente:
I. Em caderneta de poupança de instituição financeira, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;
II. Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, caso sua utilização
estiver prevista para prazos menores.
6.2.1) As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações na forma dos incisos anteriores não serão contadas como contrapartida devida pelo
convenente e deverão ser utilizadas somente nas despesas provenientes do objeto do convênio, devendo constar demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas do ajuste.
6.2.2) É vedada a utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
6.3) É vedada a realização de transferências voluntárias:
I. Em data posterior à da vigência do convênio;
II. Aos entes da Federação ou às entidades sem a comprovação de regularidade, por meio das certidões negativas de débitos e demais documentos
previstos nesta Instrução Normativa, bem como, aqueles que estejam em débito ou com certidões negativas vencidas;
III. Com prestações de contas vencidas ou não apresentadas.
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6.4) A transferência de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, cuja
elaboração terá como parâmetros, para a definição das parcelas, o detalhamento da execução física do objeto e a programação financeira do
Município.
6.4.1) Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a terceira ficará condicionado a apresentação de prestação de contas
parcial referente à primeira parcela liberada, composto da documentação especificada no parágrafo 9.1 do Titulo VII desta Instrução Normativa.
6.4.2) Caso a liberação dos recursos seja efetuada em uma parcela, a apresentação da prestação de contas se fará no final da vigência do instrumento,
globalizando a parcela liberada.
6.4.3) O prazo para apresentação da prestação de contas, nos casos mencionados pelos parágrafos anteriores 6.4.1 e 6.4.2 é de até 45 (quarenta e
cinco) dias e do 2º é de até 60 (sessenta) dias, a contar da liberação do recurso
6.5) A liberação das parcelas do convênio será suspensa nos seguintes casos:
I. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas e na
utilização dos recursos; práticas atentatórias aos princípios fundamentais que regem a Administração Pública, seja no que tange às contratações ou
aos demais atos praticados na execução do convênio;
II. Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive
mediante procedimentos de fiscalização local, realizada periodicamente pela entidade ou órgão concedente e/ou pelo órgão competente do Sistema
de Controle Interno da Administração Pública;
III. Quando for verificado o descumprimento, pelo convenente, de qualquer cláusula ou condição do convênio;
IV. Quando a prestação de contas não for apresentada no prazo legal, ou ainda, quando o convenente, depois de notificado sobre alguma
irregularidade na prestação de contas entregue, não devolvê-la com as devidas correções.
6.6) Na hipótese de conclusão ou rescisão do convênio, é vedada a liberação de recursos lastreada no respectivo instrumento.
6.6.1) Os recursos liberados na forma desta Instrução Normativa se sujeitam a procedimentos de fiscalização in loco realizados periodicamente pelo
órgão gestor, e/ou, pelo Sistema de Controle Interno do Município.
6.6.2) Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas em aplicações financeiras, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena
de imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente.
6.6.3) Nos casos em que o cronograma financeiro não estiver sendo observado pelo concedente, poderão ser feitas liberações de recursos referentes a
mais de uma parcela.
7) Da Execução dos Atos
7.1) O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um
pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
7.2) A função gerencial ou fiscalizadora da execução do convênio será exercida pelos concedentes dos recursos, dentro do prazo regulamentar de
execução e de prestação de contas, ficando assegurado aos seus agentes o poder de reorientar ações e de acatar ou não, justificativas com relação às
eventuais disfunções havidas na execução, sem prejuízo da ação das unidades responsáveis pelo controle externo e pelo Sistema de Controle Interno
do Município.
7.2.1) A função gerencial dos recursos do convênio será exercida, também, pelo convenente, responsável pela aplicação correta dos recursos.
7.3) Nos casos em que a transferência compreender a cessão, ou os recursos forem destinados à aquisição, produção ou transformação de
equipamentos ou de materiais
permanentes, será obrigatória a estipulação quanto ao destino a ser dado aos bens remanescentes na data da extinção do respectivo instrumento, os
quais poderão ser doados à entidade convenente, mediante processo formal e de acordo com a legislação de regência da matéria, desde que
necessários para assegurar a continuidade de programa de governo, ação e projetos.
8) Da Rescisão dos Atos
8.1) Constitui motivo para a rescisão do convênio, além dos casos previstos em legislação específica:
I. A utilização dos recursos em desacordo com o objeto do convênio e respectivo Plano de Trabalho;
II. A falta de apresentação da prestação de contas nos prazos estabelecidos ou a não aprovação das contas;
III. Cobrança dos usuários do programa de quaisquer valores pelo atendimento objeto do convênio ou similar;
IV. Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas do convênio ou similares;
V. Não execução do objeto da avença.
9) Da Prestação de Contas
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9.1) O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a
apresentar prestação de contas, contado do recebimento dos recursos financeiros pelo convenente:
I. até 60 (sessenta) dias em caso parcela única, a contar do recebimento do recurso;
II. até 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento de cada parcela, à exceção da primeira.
9.1.1) Nos limites dos incisos I e II do parágrafo anterior, o prazo para a prestação de contas independe da vigência do convênio ou instrumento
congênere.
9.1.2) O saldo não utilizado de parcela de recursos antecipados a título de contribuições ou destinados às obras em andamento não poderá ser
aplicado na prestação de contas subsequente.
9.2) As prestações de contas de recursos antecipados compostos de forma individualizada de acordo com a finalidade da despesa e no valor da
parcela, conterão os seguintes documentos, no que couber, conforme o objeto do convênio ou instrumentos congêneres:
I . Termo de Conciliação;
II. Cópia do Termo de Convênio ou do instrumento congênere e suas alterações, com a indicação da data de sua publicação;
III. Demonstração da Execução da Receita e Despesas, evidenciando os recursos recebidos em transferência; a contrapartida, quando esta for em
dinheiro; os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e, os saldos;
IV. Extrato bancário zerado da conta específica que conste a movimentação completa do período, ou seja, o valor recebido e todos os pagamentos
realizados, além da conciliação bancária, quando for o caso;
V. Cópia do Termo de recebimento provisório ou definitivo a que se refere o art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93, quando se tratar
de obras e serviços e, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei 8666/93, quando se tratar de compras ou de locação de equipamentos;
VI. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
VII. Cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas e justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo
embasamento legal, quando o convenente pertencer à Administração Pública;
VIII. Notas de empenho, referentes às parcelas dos recursos recebidos;
IX. Documentos comprobatórios das despesas realizadas, tais como: notas fiscais, constando o nome da instituição, endereço e CNPJ; recibos; folha
de pagamento, devidamente assinada pelo funcionário e datada; relatórios de resumo de viagem; ordens de tráfego; bilhetes de passagem; guias de
recolhimento de encargos sociais e de tributos, entre outros;
X. Fotocópias de cheques nominais e individualizados por credores ou ordens bancárias emitidas;
XI. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material recebido ou o serviço prestado está em
conformidade com as especificações nele consignadas;
XII. Documentação do veículo pertencente à Entidade, caso houver, desde que seja autorizado o pagamento de combustível, mediante apresentação
de nota fiscal contendo a placa e a quilometragem do mesmo;
XIII. Recibo de pagamento autônomo – RPA - ou nota de prestação de serviços, quando se tratar de pagamento de profissional liberal, com o
comprovante da retenção dos impostos devidamente pagos.
9.2.1) O extrato bancário e os documentos comprobatórios das despesas não poderão ter data anterior ao depósito de cada uma das parcelas ou da
parcela única, sob pena de devolução dos recursos.
9.2.2) Para efeitos dos disposto do inciso X, recibos não se constituem em documentos hábeis a comprovar despesas sujeitas à incidência de tributos
federais, estaduais e municipais.
9.2.3) Os documentos referidos no parágrafo 9.2 e seus subparágrafos serão mantidos em boa ordem, no próprio local do concedente, à disposição
dos órgãos de controle interno, externo e do convenente, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da decisão definitiva do Tribunal de Contas
do Estado na prestação ou tomada de contas do gestor do concedente.
9.2.4) Nos casos em que o convenente for organização de direito privado, nacional ou estrangeira, sem fins lucrativos, as prestações de contas ao
concedente serão feitas com documentos comprobatórios originais.
9.2.5) A contrapartida do executor e/ou do convenente será demonstrada no Relatório de Execução Físico-Financeira, bem como na prestação de
contas.
9.2.6) As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais, nota fiscal
avulsa, nota de prestação de serviços e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor,
devidamente identificado com referência ao título e número do convênio.
9.2.7) No caso de repasse de recursos por meio de autorização legislativa, além dos documentos acima mencionados, o convenente deverá anexar
uma cópia da lei e de sua publicação na prestação de contas.
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9.3) Incumbe ao concedente decidir sobre as regularidades ou não da aplicação dos recursos transferidos.
9.3.1) A prestação de contas será analisada e avaliada pela unidade técnica que emitirá parecer sobre os seguintes aspectos:
I. Técnico: quanto à execução física e alcance dos objetivos do convênio, podendo o setor competente valer-se de laudos de vistoria ou de
informações obtidas junto às autoridades públicas do local de execução do convênio;
II. Financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos recursos do convênio.
9.3.2) Aprovada a prestação de contas, proceder-se-á ao devido registro de aprovação no setor contábil e se fará constar do processo, declaração da
unidade técnica a que se refere o parágrafo anterior, de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.
9.3.3) Posteriormente, a prestação de contas será remitida ao Departamento de Controle Interno, responsável pelo seu arquivamento, juntamente com
uma Declaração assinada pelo gestor do convênio.
9.3.4) Nos casos em que a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no parágrafo anterior 9.1, o ordenador de despesas e/ou
órgão responsável pela prestação de contas do concedente notificará o convenente para que no prazo máximo de 15 (quinze) apresente a prestação de
contas ou faça o recolhimento dos recursos financeiros antecipados, incluído os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, corrigido
monetariamente, na forma da lei.
9.3.5) O ordenador de despesas ou o órgão responsável pela prestação de contas do concedente suspenderá imediatamente a liberação de recursos
financeiros, desde que devidamente justificado e notificado, caso se verifique e constate irregularidades ou o não cumprimento desta Instrução
Normativa.
9.3.6) O concedente considerará como não apresentadas as prestação de contas entregues fora do prazo determinado, com documentação incompleta,
ou que não oferecerem condições para comprovar a boa e regular aplicação do dinheiro público.
10) Da Tomada de Contas Especial
10.1) Será instaurada a competente Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano, pelos órgãos encarregados da contabilidade analítica do concedente, por solicitação do respectivo ordenador de despesas, ou na sua omissão,
por determinação do Sistema de Controle Interno do Município ou Tribunal de Contas, quando:
I. Houver omissão no dever de prestar contas no prazo estipulado nesta Instrução Normativa ou após notificação do concedente;
II. Não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas apresentadas pelo convenente, em decorrência de:
a) não execução total do objeto pactuado;
b) atingimento parcial dos objetivos avençados;
c) desvio de finalidade;
d) impugnação de despesas;
e) não cumprimento dos recursos da contrapartida;
f) não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado.
III. Ocorrer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte danos aos cofres públicos;
IV. Não houver comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou demais instrumentos congêneres,
bem como a conta de subvenções, auxílios e contribuições;
V. Ocorrer desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
10.1.1) A instauração da Tomada de Contas Especial, obedecida à norma específica será precedida ainda de providências saneadoras por parte do
concedente e da notificação do responsável, assinalando o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias para que apresente a prestação de contas ou recolha o
valor do débito imputado, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem assim, as justificativas e as alegações de defesa julgadas necessárias
pelo notificado, nos casos em que a prestação de contas não tenha sido aprovada.
10.1.2) A não adoções das providências cabíveis no parágrafo anterior 10.1, no prazo acima determinadas, caracterizarão grave infração à norma
legal, sujeitando a autoridade administrativa competente à imputação das sanções cabíveis, sem prejuízo da responsabilidade solidária.
10.1.3) Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a apresentação, embora intempestiva, da prestação de contas ou recolhimento do débito
imputado, inclusive gravames legais, poderão ocorrer as seguintes hipóteses:
I. No caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento integral do débito imputado, antes do encaminhamento da Tomada de Contas
Especial ao Tribunal de Contas, deverá ser dada baixa no registro de inadimplência e:
a) aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento, tal circunstância deverá ser comunicada ao órgão onde se encontre a Tomada de
Contas, visando o arquivamento do processo e mantendo-se a baixa da inadimplência e efetuando-se o registro da baixa da responsabilidade, sem
prejuízo de ser dado conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, em relatório de atividade do gestor, quando da tomada ou prestação de contas
anual do ordenador de despesas do órgão/entidade concedente;
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b) não aprovada a prestação de contas, o fato deverá ser comunicado ao órgão onde se encontra a Tomada de Contas Especial para que adote as
providências necessárias ao prosseguimento do feito, sob esse novo fundamento, reinscrevendo-se a inadimplência, no caso de a Tomada de Contas
Especial referir-se ao atual administrador, tendo em vista a sua permanência frente à administração do órgão convenente.
II. No caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento integral do débito imputado, após o encaminhamento da Tomada de Contas
Especial ao Tribunal de Contas, proceder-se-á, também, a baixa da inadimplência, e:
a) sendo aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento, tal circunstância deverá ser imediatamente comunicada à respectiva unidade
de controle interno que certificou as contas para adoção das providências junto ao Tribunal de Contas, mantendo-se a baixa da inadimplência bem
como a inscrição da responsabilidade apurada, que só poderá ser baixada por decisão do Tribunal;
b) não sendo aprovada a prestação de contas adotar-se-á as providências do inciso quanto á comunicação ao Sistema de Controle Interno do
Município, reinscrevendo-se, entretanto, a inadimplência, no caso de Tomada de Contas Especial referir-se ao atual administrado, tendo em vista a
sua permanência à frente da administração do órgão convenente.
10.2) A instauração e o procedimento da Tomada de Contas Especial obedecerá a legislação vigente e as normas emitidas pelo Tribunal de Contas da
União e do Estado.
VIII) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1) Não se aplicam às exigências desta Instrução Normativa os instrumentos:
I. Cuja execução não envolva a transferência de recursos entre os partícipes;
II. Celebrados anteriormente à data da sua publicação, devendo ser observadas, neste caso, as prescrições normativas vigentes a época da sua
celebração, todavia, se lhes aplicar naquilo que beneficiar a consecução do objeto do convênio.
2) A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma prevista em lei.
3) Os documentos referentes ao Município de Confresa, quando solicitados pelos entes da Federação para celebração de convênios ou demais
instrumentos congêneres, serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Administração, salvo os de caráter particular de cada um dos órgãos
administrativos.
4) Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legislações pertinentes.
5) Cabe à Controladoria Geral Municipal esclarecer quaisquer dúvidas e informar oficialmente às demais unidades envolvidas sobre o procedimento
a ser adotado nos casos não previstos nesta Instrução.
6) Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Confresa – MT 15 de dezembro de 2009
ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV Nº. 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN SCV nº. 001/2009)
Ponto de Controle: 1 Verificação dos Requisitos para Celebração
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
A celebração do convênio foi realizado, preferencialmente, por seleção pública de
projetos, através da publicação de edital?
Quando foi caso de programa de governo municipal, houve autorização legislativa
quanto ao repasse para entidades não governamentais, independentemente de edital?
No caso de programas de governos estaduais e/ou federais, foi celebrado convênio com
entidades não governamentais, independentemente de edital?
O convênio foi proposto pelo interessado ao titular do concedente ou órgão gestor,
responsável pelo programa de governo e ação, mediante a apresentação do Plano de
Trabalho, o qual conteve os itens abaixo?
I. Razões que justifiquem a celebração do convênio;
II. Identificação e descrição completa do objeto a ser executado, de acordo com o seu
Estatuto ou Contrato Social;
III. Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
IIII. A licença ambiental, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços
que exijam estudos ambientais previstos na legislação vigente;
IV. Etapas ou fases de execução do objeto;
V. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas e
fases programadas;
VI. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a
contrapartida orçamentária, financeira ou não do convenente, se for o caso, para cada
programa de governo e ação;
VII. Cronograma financeiro de desembolso;
VIII. Data e assinaturas devidamente identificadas dos responsáveis pelos órgãos ou
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entidades concedentes e convenentes.
Integrou o Plano de Trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou
adquirido e no caso de obras e serviços de engenharia, o projeto básico, entendido
como tal o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível
de precisão adequado, a obra ou serviço do convênio?
Existe sistemática específica de planejamento e controle dos convênios, de maneira a
garantir harmonia entre a execução física e a financeira?
O Cadastro Institucional apresentou todas as exigências citadas nessa instrução
normativa nos parágrafos 1.4 e 1.5 do Titulo VII?
O órgão gestor remeteu, ao setor responsável pelo convênio do concedente, o Termo de
Referência, devidamente preenchido e assinado, o qual contem texto de minuta do
convênio, e que foi apreciada pelo setor técnico e pela Secretaria de Administração do
Município, acompanhados dos documentos solicitados, sejam, os comprobatórios da
capacidade jurídica do proponente e de seu representante legal; capacidade técnica,
quando for o caso e, a regularidade fiscal, nos termos da legislação específica?
Após o parecer jurídico favorável, o órgão responsável pelo convênio formatou o texto
e indicou um número sequencial para, e posteriormente, colheu as assinaturas e
providenciou a publicação do instrumento?
Ponto de Controle: 2 Da Autorização do Chefe do Poder Executivo
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
Os instrumentos e respectivos termos aditivos, regidos por esta Instrução Normativa,
somente foram celebrados pelos ordenadores de despesas dos concedentes, mediante
despachos favoráveis do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração e Unidade
de Controle Interno, ou quando foram aprovados por meio de edital público, quando
houve?
Quando a Instituição esteve inscrita em algum Conselho Municipal, foi autorizado e
analisado o mesmo para celebração de convênios e demais instrumentos, por meio de
ata registrada e assinada pelo Conselho, a ser anexada no processo?
Ponto de Controle: 3 Da Formalização dos Atos
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
No preâmbulo dos convênios contem o número sequencial emitido pelo órgão
responsável pelos convênios do concedente; a denominação; o endereço e o número do
CNPJ do concedente, do convenente e, se for o caso, do interveniente; o nome,
endereço, o número do CPF, e da Carteira de Identidade dos respectivos responsáveis
ou daqueles que estiverem atuando por delegação expressa de competência?
Foram inseridas as clausulas obrigatoriamente exigidas no parágrafo 3.2 do Titulo VII
dessa instrução normativa?
No empenhamento global dos convênios regidos nesta Instrução Normativa foi
observado o princípio orçamentário da anualidade, inserto no artigo 2º da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964?
Todos os termos de convênio e eventuais aditivos foram firmados pelos partícipes e
pelos intervenientes, quando houve, e, no mínimo, por 02 (duas) testemunhas
devidamente qualificadas?
Assinado o convênio, o órgão concedente deu ciência do mesmo, através de cópia do
instrumento, à Câmara Municipal?
Após a assinatura das três vias do convênio, foi destinada uma via original para o
concedente, outra para o convenente e a última para o setor responsável pelos
convênios?
Foi encaminhado à Controladoria Geral da Prefeitura, Secretaria de Administração e a
Câmara de Vereadores, cópia (s) do (s) convênio (s) celebrado (s)?
Ponto de Controle: 4 Da Alteração dos Atos
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
Os instrumentos e respectivos aditivos, regidos por esta Instrução Normativa, somente
foram alterados por meio de termos aditivos e cumprindo as seguintes exigências?
I. Plano de trabalho com justificativa da proposta;
II. Termo de Referência assinado pelo ordenador das despesas.
A proposta de aditivo foi protocolada antes do término do prazo de vigência do
instrumento?
Foi seguido a exigência de não aditar o convênio com o intuito de modificar o seu
objeto, ainda que parcialmente?
Ponto de Controle: 5 Da Publicação
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
Foi efetuado a publicação do respectivo extrato de convênio em veículo de publicação
oficial dentro do prazo e das exigências?
Ponto de Controle: 6 Da Liberação dos Recursos
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
A liberação dos recursos financeiros se deu mediante a emissão de ordem bancária em
nome do beneficiário, para crédito em conta individualizada e vinculada, movimentada
por cheques nominais e individualizados por credor e/ou por ordem bancária, e demais
instrumentos congêneres e respectivo Plano de Trabalho?
A conta bancária vinculada do convênio está devidamente nomeada?
Os recursos enquanto não empregados na sua finalidade, foram devidamente aplicados
pelo convenente em caderneta de poupança de instituição financeira, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto
prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal,
caso sua utilização estiver prevista para prazos menores?
6.4) A transferência de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto
obedeceu ao Plano de Trabalho previamente aprovado, cuja elaboração teve como
parâmetros, para a definição das parcelas, o detalhamento da execução física do objeto
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e a programação financeira do Município?
Houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos?
Houve atraso não justificado no cumprimento das etapas ou fazes programadas e na
utilização dos recursos?
Houve práticas atentatórias aos princípios fundamentais que regem a Administração
Pública, seja no que tange às contratações ou aos demais atos praticados na execução
do convênio?
Houve comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na
forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local,
realizada periodicamente pela entidade ou órgão concedente e/ou pelo órgão
competente do Sistema de Controle Interno da Administração Pública?
A prestação de contas foi apresentada no prazo legal?
Quando o convenente, depois de notificado sobre alguma irregularidade na prestação
de contas entregue, foi efetuado as devidas correções?
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações
financeiras, foram devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento?
Ponto de Controle: 7 Da Execução dos Atos
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
O convênio foi executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas
e a legislação pertinente?
Nos casos em que a transferência compreendeu a cessão, ou os recursos foram
destinados à aquisição, produção ou transformação de equipamentos ou de materiais
permanentes, foi estipulação o destino a ser dado aos bens remanescentes na data da
extinção do respectivo instrumento?
Ponto de Controle: 8 Da Rescisão dos Atos
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
A utilização dos recursos se deu em desacordo com o objeto do convênio e respectivo
Plano de Trabalho?
Houve falta de apresentação da prestação de contas nos prazos estabelecidos ou a não
aprovação das contas?
Houve cobrança dos usuários do programa de quaisquer valores pelo atendimento
objeto do convênio ou similar?
Houve adimplência de todas as cláusulas pactuadas do convênio?
O objeto do convênio foi executado?
Ponto de Controle: 9 Da Prestação de Contas
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
Foi prestado contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida nessa Instrução
Normativa?
As prestações de contas de recursos antecipados compostos de forma individualizada
de acordo com a finalidade da despesa e no valor da parcela, contem os documentos
estabelecidos nessa instrução normativa?
O extrato bancário e os documentos comprobatórios das despesas estão de acordo com
a norma, não tendo data anterior ao depósito de cada uma das parcelas ou da parcela
única?
Os documentos da prestação de contas estão mantidos em boa ordem, no próprio local
do concedente, à disposição dos órgãos de controle interno, externo e do convenente,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da decisão definitiva do Tribunal de
Contas do Estado na prestação ou tomada de contas do gestor do concedente?
Nos casos em que o convenente foram organização de direito privado, nacional ou
estrangeira, sem fins lucrativos, as prestações de contas ao concedente foram feitas
com documentos comprobatórios originais?
A contrapartida do executor e/ou do convenente foram demonstrada no Relatório de
Execução Físico-Financeira, bem como na prestação de contas?
As despesas foram comprovadas mediante documentos originais fiscais ou
equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais, nota fiscal avulsa, nota de
prestação de serviços e quaisquer outros documentos comprobatórios terem sido
emitidos em nome do convenente ou do executor, devidamente identificado com
referência ao título e número do convênio?
No caso de repasse de recursos por meio de autorização legislativa, o convenente
anexou uma cópia da lei e de sua publicação na prestação de contas?
A prestação de contas foi analisada e avaliada pela unidade técnica que emitiu parecer
em conformidade com essa Instrução Normativa?
Após aprovada a prestação de contas, foi providenciado o devido registro de aprovação
no setor contábil e declaração da unidade técnica, de que os recursos transferidos
tiveram boa e regular aplicação?
Posteriormente, a prestação de contas foi remitida ao Departamento de Controle
Interno, responsável pelo seu arquivamento, juntamente com uma Declaração assinada
pelo gestor do convênio?
Quando a prestação de contas não foi encaminhada no prazo estabelecido no parágrafo
9.1 do titulo VII, o ordenador de despesas e/ou órgão responsável pela prestação de
contas do concedente notificou o convenente para que no prazo máximo de 15 (quinze)
apresente a prestação de contas ou faça o recolhimento dos recursos financeiros
antecipados, incluído os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, corrigido
monetariamente, na forma da lei?
Ponto de Controle: 10 Da Tomada de Contas Especial
Documento Base: Processo de Convênio
Procedimento de Controle
Houve omissão no dever de prestar contas no prazo estipulado nesta Instrução
Normativa ou após notificação do concedente?
Não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas apresentadas
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pelo convenente, em decorrência de não execução total do objeto pactuado, não
atingimento parcial dos objetivos avençados, desvio de finalidade, impugnação de
despesas, não cumprimento dos recursos da contrapartida ou não aplicação de
rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado?
Ocorreu ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte danos aos cofres
públicos?
Não houve comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados mediante
convênio, acordo, ajuste ou demais instrumentos congêneres, bem como a conta de
subvenções, auxílios e contribuições?
Ocorreu desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos?
A instauração e o procedimento da Tomada de Contas Especial obedeceu a legislação
vigente e as normas emitidas pelo Tribunal de Contas da União e do Estado?

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:CBF96D60
PREFEITURA MUNICIPAL
I - IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº. 01/2008 – PPA – LDO - LOA
Versão: 01
Aprovação em: 24/11/2008
Ato de aprovação: Portaria CIM 03/2008
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração
II – CONTEÚDO
1 - FINALIDADE
Esta instrução normativa visa regulamentar e organizar a elaboração dos instrumentos de planejamento do município de Confresa – MT,
compreendendo o PPA, LDO e LOA.
2 – ABRANGÊNCIA
Todas as unidades administrativas do poder executivo municipal.
3 – CONCEITOS:
Considerando a necessidade e a obrigatoriedade de disciplinar a elaboração do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e
Lei Orçamentária Anual – LOA a partir do Exercício 2009 e seguintes, garantir o cumprimento dos prazos de encaminhamento dos projetos de lei do
PPA, LDO e LOA, aperfeiçoar o planejamento do sistema orçamentário no Município de Confresa - MT e atender legalmente os dispositivos
contidos na Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº. 4.320/1964 e Lei Complementar Federal nº. 101/2000, no que compete às
responsabilidades do Sistema de Planejamento e Orçamento. A controladoria municipal resolve baixar esta instrução normativa.
4 – BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
d) Lei 4.320/64
d) Lei Orgânica Municipal.
5 – RESPOSABILIDADES
Item
PPA
LDO
LOA

Secretaria Responsável

Departamento Elaborador
Departamento
Contabilidade
Departamento
Secretaria Municipal de Administração
Contabilidade
Departamento
Secretaria Municipal de Administração
Contabilidade
Secretaria Municipal de Administração

de
de
de

Servidor Responsável

Periodicidade

Data da Elaboração

Contador

No primeiro ano de mandato

Até 31 de agosto

Contador

ANUAL

Até 15 de abril de cada exercício

Contador

ANUAL

Até 31 de agosto de cada exercício

6 – PROCEDIMENTOS
6.1) DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO:
6.1.1) O sistema orçamentário brasileiro é constituído de três elementos distintos, integrados, indispensáveis e interdependentes, com finalidades
específicas e hierarquicamente dispostos, que se constituem em uma seqüência de planejamento da ação pública;
6.1.2) Para a “materialização” dos elementos que compõem o sistema orçamentário, serão editadas, obrigatoriamente, as seguintes leis:
a) Lei do Plano Plurianual (PPA);
b) Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO);
c) Lei Orçamentária Anual (LOA).
6.2) DA LEI DO PLANO PLURIANUAL (PPA):
6.2.1) Da Definição:
6.2.1.1) O Plano Plurianual - PPA é o primeiro elemento na hierarquia de planejamento do sistema orçamentário. Os demais devem dispor apenas
sobre aquilo que nele estiver previsto, não podendo contrariá-lo ou dispor sobre coisas estranhas a ele. É o “orçamento global” o “orçamento de
médio prazo”, de maior abrangência e que deverá nortear uma gestão de governo;
6.2.1.2) A disposição constitucional no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, diz que o plano deverá estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da
administração para as despesas de capital e as delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada. É o programa de
governo do gestor público traduzido e enquadrado dentro das normas de planejamento e contabilidade pública;
6.2.1.3) Os principais objetivos do Plano Plurianual, em nível municipal, será:
a) Aumentar os níveis de investimentos públicos;
b) Conferir racionalidade e austeridade ao gasto público;
c) Planejar e divulgar programa de governo do gestor;
d) Conciliar os recursos disponíveis com as necessidades de aplicação, permitindo o estabelecimento de uma escala de prioridades dos programas;
e) Elevar o nível de eficiência na aplicação dos recursos, mediante melhor discriminação e maior articulação dos dispêndios a serem efetivados.
6.2.1.4) O Plano Plurianual como instrumento global e estratégico de uma gestão administrativa, abrangerá um período de quatro anos, dispondo
sobre os programas de governo. Deverá ser elaborado no primeiro ano da gestão e entrará em vigor no segundo ano, adentrará no primeiro ano da
gestão seguinte, garantindo a continuidade administrativa dos programas fixados ou em andamento.
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6.2.2) Da Audiência Pública:
6.2.2.1) A participação da sociedade nas audiências públicas se dará na forma estabelecida na Constituição Federal e na Lei Complementar nº
101/2000, que disciplinam a realização desse procedimento administrativo;
6.2.2.2) A Audiência Pública no processo de elaboração do PPA será agendada e convocada pelo Executivo Municipal, encarregado de preparar os
dados e informações necessárias para o debate popular;
6.2.2.3) A Audiência Pública será objeto de registro em ata com a respectiva lista de presença e das decisões ali tomadas.
6.2..3) Da Elaboração do Projeto de Lei:
6.2.3.1) A elaboração do texto do Projeto de Lei do Plano Plurianual deverá estabelecer de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, previsto no art.
165, § 1º, da Constituição Federal.
6.2.4) Da Publicação:
6.2.4.1) A publicação do texto da lei no órgão oficial do Município, inclusive em meios eletrônicos, previsto no art. 48 da LRF.
6.2.5) Do Encaminhamento de Cópia da Lei ao Poder Legislativo e ao TCE:
6.2.5.1) O Executivo Municipal deverá encaminhar ao Poder Legislativo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, cópia da Lei do PPA
até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada, previsto no art. 166, inciso II do RITC/MT;
6.2.5.2) O Executivo Municipal deverá encaminhar ao TCE cópia da publicação da Lei do PPA, previsto no art. 166, inciso II do RITC/MT.
6.3) DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO):
6.3.1) Da Definição:
6.3.1.1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO representa a integração entre o Plano Plurianual e o Orçamento Anual, deverá nortear a
elaboração da lei orçamentária anual, disposição constitucional no art. 165, § 2º, da Constituição Federal. Deverá ter por finalidade destacar da
programação plurianual às prioridades e metas a serem executadas em cada orçamento anual;
6.3.1.2) A Lei de Diretrizes Orçamentárias, também deverá dispor sobre os investimentos prioritários para o exercício seguinte e sobre as alterações
na legislação tributária, além das demais variáveis que possam influenciar na execução orçamentária do exercício a que se referir;
6.3.1.3) Das finalidades da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverão ser destacadas:
a) Determinação das prioridades e metas a serem observadas no exercício seguinte;
b) Estabelecer a correspondência e da solução de continuidade aos programas previstos no plano plurianual;
c) Facilitar a análise, discussão e fixar os mecanismos de conduta da execução orçamentária;
d) Subordinar e integrar o orçamento a um processo de planejamento de médio prazo, deixando de ser um simples repositório de recursos e dotações
anuais.
6.3.1.4) A Lei de Diretrizes Orçamentárias como elo entre os planos estratégico (plurianual) e operacional (orçamento) deverá, no mínimo, conter:
a) As prioridades e metas para o próximo exercício, previstas ou fixadas no plano plurianual;
b) A organização e estrutura do orçamento com relação à ação de governo (projeto, atividade e operações especiais);
c) As orientações para elaboração do orçamento e o cálculo da reserva de contingência;
d) As despesas com pessoal evidenciando o controle de seus limites constitucionais;
e) Previsão de alteração na legislação tributária (impostos, taxas e contribuições de melhoria);
f) Previsão de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração dos servidores;
g) Previsão de criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras;
h) Previsão de admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.
6.3.1.5) A Lei Complementar nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe que deverá ser acrescentado ao conteúdo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias:
a) Estabelecimento de critérios e formas de limitação de empenho, quando a receita não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal constante no anexo das metas fiscais, previsto no art. 4º, inciso I, alínea b, da LRF;
b) Normas relativas ao controle operacional (aspectos de eficiência, eficácia e economicidade das ações governamentais), tratam de uma análise de
desempenho, previsto no art. 4º, inciso I, alínea e, da LRF;
c) Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, referem-se às transferências voluntárias, previsto no art.
26, da LRF;
d) Autorização para realização de despesa de custeio de competência de outros entes da federação, previsto no art. 62, inciso I, da LRF;
e) Dispor sobre a inclusão de novos projetos, após adequadamente atendidos os em andamento, previsto no art. 45, da LRF;
f) Dispor sobre a fórmula de cálculo da reserva de contingência e receita corrente líquida;
g) Dispor sobre critérios de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso estabelecido pelo Poder Executivo, previsto
no art. 8º, da LRF;
h) Fixar o Anexo de Metas Fiscais, previsto no art. 4º, § 2º, da LRF;
i) Fixar o Anexo de Riscos Fiscais, previsto no art. 4º, § 3º, da LRF.
6.3.2) Da Audiência Pública:
6.3.2.1) A Audiência Pública para elaboração e discussão da LDO será realizada anualmente em conformidade com a Constituição Federal e a Lei
Complementar nº 101/2000;
6.3.2.2) A Audiência Pública no processo de elaboração do Projeto de Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO será agendada e convocada
pelo Executivo Municipal, encarregado de preparar os dados e informações necessárias para o debate popular;
6.3.2.3) A Audiência Pública será objeto de registro em ata com lista de presença e registro das decisões ali tomadas.
6.3.3) Da Elaboração do Projeto de Lei:
6.3.3.1) A elaboração do texto do Projeto de Lei da LDO deverá compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas
de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária, disposição constitucional no art. 165, § 2º, da Constituição Federal.
6.3.4) Relatório dos Projetos em Andamento para o Exercício Seguinte:
6.3.4.1) O Executivo Municipal deverá encaminhar o Relatório dos projetos em andamento que passarão para o exercício seguinte, bem como das
obras com necessidade de conservação, objeto de priorização de recursos na LDO ao Poder Legislativo até a data de envio da LDO, previsto no art.
45 da LRF;
6.3.4.2) O Executivo Municipal deverá publicar o Relatório no órgão oficial do Município, previsto no art. 45 da LRF;
6.3.4.3) O Executivo Municipal deverá encaminhar o Relatório ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 31 de dezembro do ano em que foi
votada LDO, previsto no art. 166, II do RITC/MT.
6.3.5) Da Publicação:
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6.3.5.1) A publicação do texto da lei no órgão oficial do Município, inclusive em meios eletrônicos, previsto no art. 48 da LRF.
6.3.6) Do Encaminhamento de Cópia da Lei ao Poder Legislativo e ao TCE:
6.3.6.1) O Executivo Municipal deverá encaminhar ao Poder Legislativo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, cópia da Lei da LDO
até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada, previsto no art. 166, inciso II do RITC/MT;
6.3.6.2) O Executivo Municipal deverá encaminhar ao TCE cópia da publicação da Lei da LDO, previsto no art. 166, inciso II do RITC/MT.
6.4) DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA):
6.4.1) Da Definição:
6.4.1.1) A Lei Orçamentária Anual é o terceiro elemento na hierarquia de planejamento do sistema orçamentário. O orçamento como elemento
operacional, deverá discriminar e quantificar a previsão de todas as receitas e a fixação de todas as despesas que poderão ser realizadas,
evidenciando a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo do próximo exercício;
6.4.1.2) A Constituição Federal de 1988 inovou com o desmembramento e a identificação do orçamento por áreas específicas, previsto no art. 165, §
5º, que diz a Lei Orçamentária Anual deverá compreender:
a) O orçamento fiscal;
b) O orçamento de investimento;
c) O orçamento da seguridade social.
6.4.1.3) O conteúdo da Lei Orçamentária Anual, segundo a legislação em vigor, será composto dos seguintes elementos:
a) Texto da Lei;
b) Quadros orçamentários consolidados, incluídos os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
c) Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
d) Anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal;
e) Discriminação da legislação da receita e despesa, referente aos orçamentos fiscais e da seguridade social.
6.4.1.4) A Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), dispõe que deverá ser acrescentado à Lei Orçamentária Anual os
seguintes elementos:
a) Declaração em forma de demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de
Metas Fiscais;
b) O reforço da inclusão de dotação orçamentária de reserva de contingência;
c) Documento que demonstre as medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
d) O reforço de que a consignação de dotação orçamentária para investimento com duração superior a um exercício financeiro somente será
permitida se estiver previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.
6.4.1.5) A Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), dispõe, também que à Lei Orçamentária Anual deverá obedecer as
seguintes regras:
a) Nela deverão constar todas as despesas relativas à dívida pública e as receitas que as atenderão;
b) Nela também, deverá constar, separadamente, o refinanciamento da dívida pública, sendo que a atualização monetária do principal da dívida
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias ou em legislação específica;
c) Nela não poderá estar consignado crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
6.4.2) Da Audiência Pública:
6.4.2.1) A Audiência Pública para elaboração e discussão da LOA será realizada em conformidade com a Constituição Federal e a Lei
Complementar nº 101/2000;
6.4..2.2) A Audiência Pública no processo de elaboração do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual – LOA será agendada e convocada pelo
Executivo Municipal, encarregado de preparar os dados e informações necessárias para o debate popular;
6.4.2.3) A Audiência Pública será objeto de registro em ata com a respectiva lista de presença e registros das decisões ali tomadas;
6.4.3) Estudos das Estimativas da Receita, inclusive da Receita Corrente Líquida:
6.4.3.1) A disponibilização desses estudos ao Poder Legislativo, com as respectivas memórias de cálculo, deverá ser até 30 dias antes da remessa das
propostas orçamentárias, previsto no art. 12, § 3° da LRF.
6.4.4) Elaboração do Projeto de Lei:
6.4.4.1) A elaboração do texto do Projeto de Lei da LOA deverá dispor sobre a previsão da receita e fixação da despesa das diversas unidades
gestoras, identificando o volume de recursos destinados aos Orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos, contemplando autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares por conta dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964 e no art. 165, § 5° e 8° da
Constituição Federal;
6.4.4.2) A elaboração da mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal na forma estabelecida na LDO e no
previsto no art. 22, I da Lei Federal nº 4.320/1964.
6.4.5) Da Publicação:
6.4.5.1) A publicação do texto da lei no órgão oficial do Município, inclusive em meios eletrônicos, previsto no art. 48 da LRF.
6.4.6) Encaminhamento de Cópia da Lei ao Poder Legislativo e ao TCE:
6.4.6.1) O Executivo Municipal deverá encaminhar ao Poder Legislativo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, cópia da Lei da LOA
até o dia 15 de janeiro do ano subseqüente a sua edição, previsto no art. 166, inciso I do RITC/MT;
6.4.6.2) O Executivo Municipal deverá encaminhar ao TCE cópia da publicação da LOA, previsto no art. 166, inciso I do RITC/MT.
6.4.7) Desdobramento da Receita Prevista em Metas Bimestrais de Arrecadação:
6.4.7.1) O Executivo Municipal deverá elaborar o demonstrativo do desdobramento da receita prevista de cada uma das unidades gestoras em metas
bimestrais de arrecadação, previsto no art. 13 da LRF;
6.4.7.2) O Executivo Municipal devera elaborar o demonstrativo das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações
ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, previsto
no art. 13 da LRF;
6.4.7.3) A aprovação deverá ser por Decreto do Poder Executivo;
6.4.7.4) A publicação no órgão oficial do Município;
6.4.7.5) O Executivo Municipal deverá encaminhar os Demonstrativos e a publicação ao TCE.
6.4.8) Elaboração da Programação Financeira:
6.4.8.1) O Executivo Municipal deverá elaborar a Programação Financeira para cada uma das unidades gestoras;
6.4.8.2) A aprovação deverá ser por Decreto do Poder Executivo;
6.4.8.3) A publicação no órgão oficial do Município;
6.4.8.4) O Executivo Municipal deverá encaminhar a Programação Financeira e a publicação ao TCE.
6.4.9) Elaboração do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso:
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6.4.9.1) O Executivo Municipal deverá elaborar o Cronograma de Execução Mensal de desembolso de cada uma das unidades gestoras;
6.4.9.2) A aprovação deverá ser por Decreto do Poder Executivo:
6.4.9.3) A publicação no órgão Oficial do Município;
6.4.9.4) O Executivo Municipal deverá encaminhar o Cronograma e a publicação ao TCE.
6.5) DOS PRAZOS:
6.5.1) Em nível de governo municipal, o projeto de lei do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato
subseqüente, deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, dentro dos prazos determinados na Constituição Federal, em seu
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 35, § 2º, inciso I, ou seja, até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício
financeiro (agosto) e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (dezembro);
6.5.2) O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, até oito meses e meio antes do
encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (junho), no
prazo disposto na Constituição Federal, em seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 35, § 2º, inciso II;
6.5.3) O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, até quatro meses antes do encerramento do
exercício financeiro (agosto) e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (dezembro), no prazo disposto na Constituição
Federal, em seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 35, § 2º, inciso III.
6.6) DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS:
6.6.1) DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL:
6.6.2) O orçamento anual deverá ser elaborado de acordo com as ações e os programas previstos na LDO e PPA;
6.6.3) A previsão da receita deverá ser elaborada com base nos índices divulgados pelo governo federal para as transferências da União, nos índices
divulgados pelo governo estadual para as transferências do Estado e para as receitas próprias o índice previsto na legislação em vigor, levando em
consideração o crescimento do Município;
6.6.4) A previsão da receita e transferências constitucionais para a saúde, deverá ser de acordo com a legislação em vigor;
6.6.5) A previsão da receita e transferências constitucionais para a educação, deverá ser de acordo com a legislação em vigor, levando em
consideração as transferências do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica (FUNDEB);
6.6.6) A despesa deverá ser fixada respeitando o limite da receita prevista;
6.6.7) A despesa da saúde deverá ser fixada com base na receita e transferências constitucionais e demais convênios;
6.6.8) A despesa da educação deverá ser fixada com base na receita e transferências constitucionais, as despesas com recursos do FUNDEB e demais
convênios;
6.6.9) As despesas deverão ser fixadas por Secretaria e órgãos do Município, respeitando as fontes de recursos e elementos da despesa.
6.7) DA ELABORAÇÃO DA LDO:
6.7.1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deverá ser elaborada de acordo com o Plano Plurianual - PPA e de forma a traduzir as ações e os
programas do PPA para o exercício em que está sendo elaborada;
6.7.2) A LDO deverá conter todas as provisões das ações da administração para o exercício a que se refere;
6.7.3) A LDO deverá nortear a elaboração do orçamento anual.
6.8) DA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL:
6.8.1) O Plano Plurianual – PPA deverá ser elaborado de forma que venha a contribuir para o crescimento do Município, devendo estar de forma
clara e objetiva as propostas de gestão de governo;
6.8.2) O PPA deverá conter todas as ações e os programas da administração para os próximos quatro anos.
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1.1) Toda a elaboração de PPA, LDO e LOA deverão obedecer à legislação em vigor, partindo sempre de um estudo detalhado do diagnóstico das
necessidades, dificuldades, potencialidades e vocação econômica do Município para definição dos objetivos e metas da administração, identificando
o volume de recursos em cada uma das fontes de financiamento e apurando os gastos com manutenção da máquina administrativa;
7.1.2) Os prazos de encaminhamento pelo Poder Executivo e de devolução pelo Poder Legislativo deverá ser observado na legislação constitucional
federal epigrafada, se outros não forem fixados pela Lei Orgânica do Município, respeitada tal legislação, no que couber e, para qualquer ato não
previsto, deverá ser apresentada justificativa consistente e convincente;
7.1.3) Os procedimentos contidos nesta Instrução Normativa (IN) deverão ser respeitados quando da elaboração ou alteração de quaisquer dos
elementos do sistema orçamentário, sob pena de responsabilização administrativa e civil, no que couber.
7.1.4) As questões não especificadas na presente Instrução Normativa (IN) a respeito da matéria, serão resolvidas diretamente pelo Chefe do Poder
Executivo, ouvida a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (UCI).
7.1.5) Esta instrução Normativa (IN) entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Confresa – MT, 24 de Novembro de 2008.
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna Municipal
JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:19E83739
PREFEITURA MUNICIPAL
I – IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA SPOP 01/2009
Versão 01
Aprovação em 15/12/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 03/2009
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Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
I - FINALIDADE
Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do
Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura Municipal de Confresa, quer como executoras de tarefas, quer como
fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio documental ou informatizado.
III - CONCEITOS
1. INSTRUÇÃO NORMATIVA
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das atividades e rotinas de trabalho.
2. MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Coletânea de Instruções Normativas.
3. FLUXOGRAMA
Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema administrativo, com a identificação das unidades executoras.
4. SISTEMA
Conjunto de ações que coordenadas, concorrem para um determinado fim.
5. SISTEMA ADMINISTRATIVO
Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais ou de apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a
orientação técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado.
6. PONTO DE CONTROLE
Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua
importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.
7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle,
visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público.
8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a
coordenação, orientação técnica e supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle interno.
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito Municipal de Confresa, no sentido da implantação do
Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e 8°
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Complementar Municipal n.º 24/2005 e lei complementar municipal
nº. 040/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município.
V - RESPONSABILIDADES
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
1.1 promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as
rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada;
1.2 obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promover sua divulgação e
implantação;
1.3 manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa.
2. Das Unidades Executoras:
2.1 atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo informações e participando do
processo;
2.2 alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua
melhoria, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
2.3 manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
2.4 cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos
procedimentos na geração de documentos, dados e informações.
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:
3.1 prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange à identificação e
avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
3.2 através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo
alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a implantação de novas Instruções Normativas;
3.3 organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão
vigente de cada Instrução Normativa.
VI - OBJETIVO:
1. Disciplinar e normalizar procedimentos na Gestão de Obras Públicas;
2. Definir os principais passos para implantação de obras públicas (Projeto Básico e Projeto executivo);
3. Normalizar a administração dos contratos;
4. Normalizar procedimentos de controle na execução de obras.
VII - DOS PROCEDIMENTOS:
1. Do Projeto Básico:
1.1. O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento
detalhado do custo global da obra subsidiada para montagem do plano de licitação e gestão da obra.
1.2. O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do(s) responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os arts.
1º e 2º da Lei nº. 6.496/77;
1.3. O projeto básico deve ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I do § 2º do artigo 7º da Lei nº. 8.666/93;
1.4. Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, conforme dispõe o artigo 12 da Lei nº. 8.666/93: segurança;
funcionalidade; e adequação ao interesse público; economia na execução, conservação e operação; possibilidade de emprego de mão-de-obra,
materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local da execução, conservação e operação; impacto ambiental.
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2. Do Projeto Executivo:
2.1. É fundamental que se apresente coerente com o projeto básico, de um modo que seja respeitado o vínculo do objeto com o processo licitatório;
2.2. Qualquer alteração efetuada no projeto executivo (em relação ao projeto básico) deve estar tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade
competente;
2.3. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do(s) responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os
arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77;
2.4. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos necessários à completa execução da obra, conforme disposto no inciso X
do artigo 6º da Lei nº. 8.666/93;
2.5. As técnicas de construção previstas e os materiais especificados no projeto executivo deverão ser os mesmos previstos no projeto básico.
2.6. Qualquer alteração deverá haver justificativa técnica para essa modificação.
3. Dos Contratos
3.1. Todo aditivo de contrato deverá obrigatoriamente ser bem fundamentado e justificado tecnicamente pela autoridade competente, não podendo
ultrapassar os 25% do valor inicial atualizado do contrato. O Aditivo de contrato deve ser encaminhado com antecedência mínima de 15 dias do seu
vencimento, para ao setor responsável.
3.2. Todos os pagamentos efetuados deverão ser conforme com o previsto no projeto básico, no cronograma físico-financeiro e com as medições de
serviços realizados.
3.3. O reajuste do contrato deverá ser o mesmo previsto no edital de licitação;
3.4. As especificações técnicas para execução da obra, constantes do contrato, deverão ser as mesmas estabelecidas no projeto básico e/ou
executivo.
4. Da Execução Física da Obra
4.1. A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, conforme dispõe o
art. 67 da Lei nº. 8.666/93;
4.2. A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas no contrato, conforme dispõe o art. 66 da Lei nº.
8.666/93;
4.3. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra devem ser inspecionados pela fiscalização, com vistas a se constar o atendimento às
especificações, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;
5. Das Medições, Pagamentos e Controle
5.1. A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para a liberação de pagamento de parcelas da obra.
5.2. Os serviços executados serão pagos após a emissão dos laudos de medição realizados pela fiscalização, conforme o contrato, ou seja, após sua
regular liquidação;
5.3. As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o cronograma físico-financeiro da obra.
5.4. O representante da Administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme dispõe o §
1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93;
5.5. O representante da Administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá encaminhar relatórios à autoridade competente, comunicando
ocorrências que venham a ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe o § 2º do art. 67 da Lei
nº8.666/93.
5.6 Todas as medições e termo de recebimento (provisório e definitivo) das obras deverão ser arquivados pelo responsável pela fiscalização.
5.7. O representante da Administração responsável pelas obras, deverá lançar todos os dados das obras exigidos no sistema informatizado de
controle de obras da Prefeitura Municipal de Castanheira. Esses lançamentos digitais, nos sistemas de controle de obras, deverão ser realizados em
no máximo 10 dias depois de ocorrido seus fatos geradores.
5.8 O representante da Administração responsável pelas obras, deverá fornecer as informações e arquivos referentes às obras ao servidor responsável
pelo sistema on-line GEO OBRAS do TCE - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
5.9 O servidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS do TCE, deverá efetuar os devidos lançamentos no sistema obedecendo aos prazos do
TCE.
6. Do Recebimento Provisório e Definitivo das Obras
6.1. O recebimento provisório da obra deve ser feito pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme art. 73 da lei 8.666/93.
6.2. O recebimento definitivo da obra deve ser feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observando o disposto no art.69 da Lei nº. 8.666/93. O prazo máximo de assinatura entre o termo provisório e o termo definitivo não
deverá ser maior que 90 (noventa) dias.
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. O representante da Administração responsável pelas obras deverá realizar o cadastro e acompanhamento de todas as obras, preenchendo todos os
campos solicitados nos sistemas de controles de obras da Prefeitura de Confresa e Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso.
2. Esta em anexo a esta Instrução Normativa o modelo de formulário de recebimento provisório e definitivo de obras (uma via deverá ser repassada
ao setor de Contabilidade/Patrimônio para os devidos registros).
A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposições em contrário.
Confresa – MT, 15 de dezembro de 2009.
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração
ETEVALDO VASCO SOARES
Controlador Intern
MODELO DE FORMULÁRIO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRAS
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO Nº. ______
Protocolo nº.
Instrumento Contratual nº.
Executor
Valor

DATA_____/_____/_______

Tipo de Execução (Direta/Indireta)
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Município
Endereço obra
Bairro
Natureza Obra (construção, Reforma, ampliação)
Detalhe Natureza (Escola, posto Saúde etc.)
Dimensão
Prazo de Execução
Data de início

Complemento.

Data de término

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam
provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo legal de 90 (noventa) dias, para o efetivo recebimento definitivo dos serviços conforme art. 73 da
Lei nº. 8.666/93.
Confresa-MT , _____/_____/________

______________________
Executor da Obra

______________________
Responsável Técnico
CREA

______________________
Repres.Executivo

MODELO DE FORMULÁRIO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº. ______

DATA_____/_____/_______

Protocolo nº.
Instrumento Contratual nº.
Executor
Valor
Município
Endereço obra
Bairro
Natureza Obra (construção, Reforma, ampliação)
Detalhe Natureza (Escola, posto Saúde etc.)
Dimensão
Prazo de Execução
Data de início

Tipo de Execução (Direta/Indireta)

Complemento.

Data de término

RECEBIMENTO DEFINITIVO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, e verificando que o
objeto se encontra em perfeitas condições, a fiscalização aceita a obra/serviços em caráter definitivo. As partes interessada, por seus representantes
abaixo assinado, firmam o presente em quatro vias de igual teor, para que se produzam os devidos efeitos legais.
Confresa-MT , _____/_____/________

______________________
Responsável Técnico
CREA

_____________________
Executor da Obra

___________________
Repres.Executivo

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN SPO nº. 001/2009)
Ponto de Controle:
1 Exame do Projeto Básico
Documento Base:
Projeto Básico
Procedimento de Controle
S
1.1 O projeto básico apresentou o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e ambientais,
plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global da obra subsidiada
para montagem do plano de licitação e gestão da obra?
1.2 O projeto básico teve Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do(s) responsável
(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77?
1.3 O projeto básico foi aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso
I do § 2º do artigo 7º da Lei nº. 8.666/93?
1.4 Foram considerados no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, conforme
dispõe o artigo 12 da Lei nº. 8.666/93: segurança; funcionalidade; e adequação ao interesse
público; economia na execução, conservação e operação; possibilidade de emprego de mãode-obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local da execução, conservação
e operação; impacto ambiental?
Ponto de Controle:
Documento Base:

N

NA

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

Data

Rubrica

2 Exame do Projeto Executivo
Projeto Executivo

Procedimento de Controle

S

Verificado por

2.1 Foi apresentado coerente com o projeto básico, de um modo que foi respeitado o vínculo
do objeto com o processo licitatório?
2.2 As alterações feitas no projeto executivo (em relação ao projeto básico) foram
tecnicamente justificadas e aprovadas pela autoridade competente?
2.3 O projeto executivo contém Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do(s)
responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77?
2.4. O projeto executivo foi elaborado contendo todos os elementos necessários à completa
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execução da obra, conforme disposto no inciso X do artigo 6º da Lei nº. 8.666/93?
2.5 As técnicas de construção previstas e os materiais especificados no projeto executivo
foram os mesmos previstos no projeto básico?
2.6 As alterações contêm justificativa técnica para essa modificação?
Ponto de Controle:
3 Exame do Contrato
Documento Base:
Contrato
Procedimento de Controle
S
3.1. O aditivo de contrato foi bem fundamentado e justificado tecnicamente pela autoridade
competente, não ultrapassando os 25% do valor inicial atualizado do contrato?
O Aditivo de contrato foi encaminhado com antecedência mínima de 15 dias do seu
vencimento, para ao setor responsável?
3.2. Todos os pagamentos efetuados foram conforme com o previsto no projeto básico, no
cronograma físico-financeiro e com as medições de serviços realizados?
3.3. O reajuste do contrato foi o mesmo previsto no edital de licitação?
3.4. As especificações técnicas para execução da obra, constantes do contrato, foram as
mesmas estabelecidas no projeto básico e/ou executivo?
Ponto de Controle:
4 Exame da Execução Física da Obra
Documento Base:
Processo da Obra
Procedimento de Controle
S
4.1. A execução da obra foi acompanhada e fiscalizada por um representante da
administração especialmente designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº. 8.666/93?
4.2. A obra foi executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas no
contrato, conforme dispõe o art. 66 da Lei nº. 8.666/93?
4.3. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra foram inspecionados pela
fiscalização, com vistas a se constar o atendimento às especificações, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei nº. 8.666/93?
Ponto de Controle:
5 Exame das Medições, pagamentos e controle
Documento Base:
Processo da Obra
Procedimento de Controle
S
5.1. A fiscalização procedeu à rigorosa medição das etapas já concluídas, para a liberação de
pagamento de parcelas da obra?
5.2. Os serviços executados foram pagos após a emissão dos laudos de medição realizados
pela fiscalização, conforme o contrato, ou seja, após sua regular liquidação?
5.3. As medições acumuladas foram compatíveis com o cronograma físico-financeiro da
obra?
5.4. O representante da Administração, responsável pela fiscalização da obra, manteve
anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinou o que foi necessário à regularização das faltas ou defeitos observados,
conforme dispõe o § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93?
5.5. O representante da Administração, responsável pela fiscalização da obra, encaminhou
relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências que ensejaram sanções ao
contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe o § 2º do art. 67 da
Lei n.º 8.666/93?
5.6 Todas as medições e termo de recebimento (provisório e definitivo) das obras foram
arquivados pelo responsável pela fiscalização?
5.7. O representante da Administração responsável pelas obras, lançou todos os dados da obra
exigidos no sistema informatizado de controle de obras da Prefeitura Municipal de
Castanheira no prazo máximo de 10 dias depois de ocorrido seus fatos geradores?
5.8. O representante da Administração responsável pelas obras, forneceu as informações e
arquivos referentes às obras ao servidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS do
TCE - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso?
5.9. O servidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS do TCE, efetuou os devidos
lançamentos no sistema obedecendo aos prazos do TCE?
Ponto de Controle:
6 Exame do Recebimento Provisório e Definitivo da Obra
Documento Base:
Processo da Obra
Procedimento de Controle
S
6.1. O recebimento provisório da obra foi feito pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do contratado, conforme art. 73 da lei 8.666/93?
6.2. O recebimento definitivo da obra foi feito por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprovou a adequação do objeto aos
termos contratuais, observando o disposto no art.69 da Lei nº. 8.666/93?.
O prazo máximo de assinatura entre o termo provisório e o termo definitivo não foi maior que
90 (noventa) dias?

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:FD03B2C1
PREFEITURA MUNICIPAL
I – IDENTIFICAÇÃO: INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP 01/2009
Versão 01
Aprovação em 15/12/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 03/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal Administração e Departamento de Previdência Municipal.
BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
c) Lei Municipal Complementar nº 040/2007 de 24 de setembro de 2007.
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d) Lei Orgânica Municipal.
c) Decreto Municipal nº 007/2009 de 12 de janeiro de 2009.
1) DOS OBJETIVOS:
1.1) Disciplinar os procedimentos operacionais no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos;
1.2) Atender legalmente os dispositivos da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal nº 9.717/1998 e demais legislação previdenciária aplicadas
ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos e da Lei Municipal nº. 208/2005 e Lei Complementar nº. 028/2006, que institui o Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais.
2) DOS PROCEDIMENTOS:
2.1) Da Legalidade e Organização:
2.1.1) O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos – RPPS é regulado pelo art. 40 da Constituição Federal de 1988, alterado pelas
Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005;
2.1.2) O RPPS deverá obedecer às regras gerais tanto para a organização, quanto para o funcionamento do estabelecido na Lei Federal nº 9.717/1998
e suas alterações;
2.1.3) O RPPS deverá ser constituído de uma única unidade gestora para administrar o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos,
vinculada ao Poder Executivo que:
a) Garantirá a participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam
objetos de discussão e deliberação, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração;
b) Procederá a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime, com periodicidade não superior
a cinco anos;
c) Disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do
respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.
2.1.4) Os Poderes Executivo e Legislativo deverão manter registro individualizado dos segurados do RPPS, com as seguintes informações:
a) Nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
b) Matrícula e outros dados funcionais;
c) Remuneração de contribuição, mês a mês;
d) Valores mensais da contribuição do segurado;
e) Valores mensais da contribuição do ente.
2.1.5) O RPPS deverá disponibilizar aos seus segurados as informações constantes dos seus registros individualizados;
2.1.6) A unidade gestora deverá garantir aos segurados acesso as informações relativas a gestão do RPPS em atendimento a requerimento e pela
disponibilização em meio eletrônico, os relatórios contábeis, financeiros, previdenciários e demais dados relativos a gestão;
2.1.7) A unidade gestora do RPPS deverá propor espaços amplos de participação de todos os interessados na gestão dos recursos, como: congressos
dos segurados, assembléias dos segurados e audiências públicas consistentes;
2.1.8) Os Conselhos Fiscal e Deliberativo (Administrativo) deverão ser formados paritariamente, onde se assegure a presença majoritária de
servidores indicados por seus pares, sendo, no mínimo tripartite entre servidores ativos, inativos e representantes da estrutura administrativa.

2.2) Da Administração:
2.2.1) As alíquotas de contribuição do ente e dos servidores ativos, inativos e pensionistas deverão necessariamente ter a previsão expressa em Lei
municipal;
2.2.2) Os repasses dos valores das contribuições do ente e dos servidores a unidade gestora do RPPS deverá ser mensal e integral;
2.2.3) O uso da taxa de administração deverá ser de acordo com a legislação previdenciária, onde a alíquota máxima permitida é de 2% (dois por
cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior;
2.2.4) Os investimentos do RPPS (financeiros), deverão ser aplicados de acordo com as regras estabelecidas pelo Banco Central – BACEN e o
Conselho Monetário Nacional – CMN, com o objetivo de garantir a segurança, a rentabilidade, a solvência e a liquidez dos ativos;
2.2.5) O RPPS deverá elaborar o seu orçamento e execução orçamentária de acordo com as regras estabelecidas na legislação pertinente ao
Orçamento e Contabilidade Pública, obedecendo os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e dispor de
registro individualizado das disponibilidades financeiras;
2.2.6) A unidade gestora do RPPS deverá enviar o cálculo e avaliação atuarial ao Ministério da Previdência Social até 31 de março de cada exercício
(Portaria MPS nº 204/2008), através do Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA;
2.2.7) O cálculo e avaliação atuarial deverá ser elaborado por empresa ou profissional independente e com registro no Instituto Brasileiro de Atuária,
o qual permite identificar a necessidade de aportes financeiros e as alíquotas de contribuições desejáveis para a manutenção do equilíbrio financeiro
e atuarial;
2.2.8) A unidade gestora do RPPS deverá enviar ao Ministério da Previdência Social:
a) Até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, os seguintes demonstrativos:
a.1) Demonstrativo Previdenciário;
a.2) Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras;
a.3) Comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento.
b) Até 30 de setembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em relação ao encerramento do exercício anterior, dos Demonstrativos
Contábeis;
c) Até 31 de dezembro de cada exercício, em relação ao exercício seguinte, o Demonstrativo da Política de Investimentos.
2.2.9) A unidade gestora do RPPS deverá enviar ao Ministério da Previdência Social cópia da legislação municipal referente à previdência própria,
bem como o Regime Jurídico Único, devidamente autenticada em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome, cargo e
matrícula, bem como o comprovante de publicação:
a) A legislação editada deverá ser encaminhada também em arquivo magnético (disquete) ou ótico (CD ou DVD), ou eletrônico (correio eletrônico),
ou por dispositivo de armazenamento portátil (pen drive);
b) A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede mundial de computadores Internet suprirá a necessidade de
autenticação, dispensará a apresentação e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de sua publicação inicial, dispensará
também o envio do comprovante de sua publicidade;
c) Para aplicação do disposto na letra “b”, o ente federativo deverá comunicar à Secretaria da Previdência Social – SPS, o endereço eletrônico em
que a legislação poderá ser acessada.
2.1.10) A unidade gestora do RPPS deverá enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT os balancetes mensais até o último
dia do mês seguinte;
Obs.: A unidade gestora do RPPS deverá transmitir eletronicamente, ao TCE/MT, as informações exigidas pelo sistema de Auditoria
Pública Informatizada de Contas – APLIC, nos prazos definidos no art. 3º, da Instrução Normativa nº 02/2005 do TCE/MT.
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2.2.11) A unidade gestora do RPPS deverá enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso a prestação de contas anual da gestão dos
recursos, até o último dia do mês de março do exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente.
Obs.: A unidade gestora do RPPS deverá solicitar ao responsável pelo Sistema de Controle Interno o Parecer Conclusivo do Controle
Interno, com antecedência.
2.3) Das Aposentadorias:
2.3.1) Os servidores com direito adquirido a aposentadoria compulsória (setenta anos de idade) deverão ser cientificados pelo Departamento de
Recursos Humanos dos Poderes Executivo e Legislativo;
2.3.2) Nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, os servidores deverão solicitar junto ao Departamento de Recursos
Humanos, a Certidão de Tempo de Contribuição no Município;
2.3.3) Nos casos de aposentadoria por invalidez, que em princípio deverá ser precedida de auxílio-doença, por um período de dois anos, o Fundo ou
Instituto deverá solicitar o laudo expedido por junta médica, contendo a especificação da moléstia incapacitante, com a respectiva Classificação
Internacional das Doenças – CID;
2.3.4) Os servidores deverão solicitar, também, a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC das contribuições pelo Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS;
Obs.: O INSS fornece a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, uma única vez, portanto o servidor não poderá extraviar a mesma.
2.3.5) O Regime Próprio de Previdência, de posse da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do INSS e de outros órgãos públicos, quando
houver, analisará o enquadramento e verificará se o servidor tem direito a aposentadoria;
2.3.6) Os servidores com direito a aposentadoria deverão encaminhar o Requerimento de Aposentadoria ao Regime Próprio de Previdência, com
cópias autenticadas dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Certidão de Tempo de Serviço do INSS;
e) Certidão de Tempo de Serviço de outros órgãos públicos;
f) Certidão de Tempo de Serviço Militar, quando for o caso;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento atualizada.
2.3.7) O Regime Próprio de Previdência de posse dos documentos necessários, elaborará a Certidão de Tempo de Serviço para a averbação e
encaminhará comunicação ao INSS da utilização de tempos públicos ou privados com contribuição ao RGPS;
2.3.8) O Regime Próprio de Previdência deverá efetuar o cálculo dos proventos de aposentadoria mediante a elaboração dos seguintes
demonstrativos:
a) Demonstrativo de efetivo exercício das funções de magistério, quando for o caso;
b) Demonstrativo de exercício de função gratificada incorporada, quando for o caso;
c) Demonstrativo dos avanços concedidos, de acordo com a tabela de apuração;
d) Demonstrativo do adicional de classe concedido, de acordo com a tabela de apuração.
2.3.9) O Regime Próprio de Previdência deverá elaborar, quando for o caso, de acordo com os dispositivos das Emendas Constitucionais, o
Demonstrativo da média das contribuições, onde considerará 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições do período, a partir de julho de
1994, o qual será atualizado de acordo com os índices definidos pelo Ministério da Previdência Social;
2.3.10) O Regime Próprio de Previdência deverá elaborar o Demonstrativo de cálculo de proventos integrais ou dos vencimentos percebidos no
momento da inativação;
2.3.11) O Regime Próprio de Previdência deverá elaborar a Portaria de concessão de aposentadoria e a publicação da mesma;
2.3.12) O Regime Próprio de Previdência deverá montar o Processo, com os documentos e demonstrativos citados anteriormente, bem como todas as
portarias e legislação pertinente, em 02 (duas) vias, sendo uma encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e outra arquivada no Regime Próprio
de Previdência.
2.4) Das Pensões:
2.4.1) Os beneficiários deverão encaminhar ao Regime Próprio de Previdência, Requerimento de Pensão, com cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
a) Certidão de Óbito do servidor;
b) Certidão de Casamento, no caso de cônjuge e, de Nascimento, no caso dos filhos menores;
c) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de beneficiário e documentos que comprovem a situação de dependência, quando for
o caso;
d) Documentos do beneficiário:
d.1) Carteira de Identidade;
d.2) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
d.3) Título de Eleitor.
2.4.2) No caso do servidor ter falecido em atividade, o Departamento de Recursos Humanos deverá elaborar a Certidão de Tempo de Serviço, a
situação funcional e vencimentos que percebia no momento da morte, com a discriminação das respectivas vantagens, nos mesmos termos definidos
nos itens 2.3.8 e 2.3.9;
2.4.3) No caso de falecimento de servidor aposentado, deverá ser juntada ao Processo cópia do Acórdão de concessão de aposentadoria, com o
respectivo registro do Tribunal de Contas do Estado;
Obs. 1: Se o Processo de aposentadoria estiver em andamento no Tribunal de Contas do Estado, deverá fazer referência da situação no
Ofício de encaminhamento da pensão;
Obs. 2: Se o Processo de aposentadoria ainda não tiver sido encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, deverá ser providenciado o
envio do Processo de aposentadoria para fins de exame e registro e, em seguida deverá ser encaminhado o Processo de pensão.
2.4.4) O Regime Próprio de Previdência deverá providenciar o Demonstrativo do cálculo do valor da pensão e se for o caso o cálculo do rateio do
benefício;
2.4.5) O Regime Próprio de Previdência deverá elaborar a Portaria de concessão de pensão e a publicação da mesma;
2.4.6) O Regime Próprio de Previdência deverá montar o Processo, com os documentos e demonstrativos citados anteriormente, bem como todas as
portarias e legislação pertinente, em 02 (duas) vias, sendo uma encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e outra arquivada no Regime Próprio
de Previdência;
2.5) Dos Benefícios:
2.5.1) Os servidores com direito aos benefícios previstos na legislação do RPPS deverão solicitar junto ao Departamento de Recursos Humanos os
seguintes benefícios:
a) Auxílio-doença;
b) Salário-maternidade;
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c) Salário-família;
d) Auxílio-reclusão.
2.5.2) Para solicitar o auxílio-doença o servidor deverá encaminhar os seguintes documentos:
a) Requerimento;
b) Atestado médico.
2.5.3) Para solicitar o salário-maternidade a servidora deverá encaminhar os seguintes documentos:
a) Requerimento;
b) Atestado médico;
c) Certidão de nascimento, quando for o caso;
d) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de adoção e documentos que comprovem a situação de dependência, quando for o
caso.
2.5.4) Para solicitar o salário-família o servidor deverá encaminhar os seguintes documentos:
a) Requerimento;
b) Certidão de nascimento;
c) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de adoção e documentos que comprovem a situação de dependência, quando for o
caso.
2.5.5) Para solicitar o auxílio-reclusão o servidor deverá encaminhar os seguintes documentos:
a) Requerimento;
b) Certidão da justiça.
3) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1) A unidade gestora do RPPS deverá administrar os recursos com eficiência e transparência para que possa garantir a concessão de aposentadoria
e pensão aos servidores públicos depois de cumpridos todos os requisitos exigíveis pela Constituição Federal e legislação previdenciária;
3.3) As dúvidas e/ou omissões geradas por Norma Interna deverão ser solucionadas junto ao Controle Interno.
Confresa –mt, 15 de dezembro de 2009.
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Administração
ETEVALDO VASCO SOARES
Controlador Interno
CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP Nº 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN nº 001/2009)
Ponto de Controle: 1 DA LEGALIDADE E ORGANIZAÇÃO
Documento Base: Processo Administrativo
Procedimento de Controle

S

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

N

NA

Verificado por

Data

Rubrica

2.1.2) O RPPS obedece às regras gerais tanto para a organização, quanto para o
funcionamento do estabelecido na Lei Federal nº 9.717/1998 e suas alterações?
2.1.3) O RPPS é constituído de uma única unidade gestora para administrar o Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos, vinculada ao Poder Executivo?
O RPPS viabiliza a participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos
colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objetos de discussão e
deliberação, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração?
O RPPS realiza o recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e
pensionistas do respectivo regime, com periodicidade não superior a cinco anos?
Disponibilizou ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados,
informações atualizadas sobre as receitas e despesas do respectivo regime, bem como os
critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial?
Os Poderes, Executivo e Legislativo mantém registro individualizado dos segurados do
RPPS, com as informações abaixo?
a) Nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
b) Matrícula e outros dados funcionais;
c) Remuneração de contribuição, mês a mês;
d) Valores mensais da contribuição do segurado;
e) Valores mensais da contribuição do ente.
O RPPS disponibiliza aos seus segurados as informações constantes dos seus registros
individualizados?
A unidade gestora garante aos segurados acesso as informações relativas à gestão do RPPS
em atendimento a requerimento e pela disponibilização em meio eletrônico, os relatórios
contábeis, financeiros, previdenciários e demais dados relativos à gestão?
A unidade gestora do RPPS propõe espaços amplos de participação de todos os interessados
na gestão dos recursos, como: congressos dos segurados, assembléias dos segurados e
audiências públicas consistentes?
Os Conselhos, Fiscal e Deliberativo (Administrativo) são formados paritariamente, onde se
assegure a presença majoritária de servidores indicados por seus pares, sendo, no mínimo
tripartite entre servidores ativos, inativos e representantes da estrutura administrativa?

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP Nº 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN nº 001/2009)
Ponto de Controle: 2 Da Administração
Documento Base: Processo Administrativo
Procedimento de Controle
S
As alíquotas de contribuições do ente e dos servidores ativos, inativos e pensionistas têm
previsão expressa em Lei municipal?
Os repasses dos valores das contribuições do ente e dos servidores a unidade gestora do
RPPS é mensal e integral?
O uso da taxa de administração é de acordo com a legislação previdenciária, onde a alíquota
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máxima permitida é de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e
pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior?
Os investimentos do RPPS (financeiros) são aplicados de acordo com as regras estabelecidas
pelo Banco Central – BACEN e o Conselho Monetário Nacional – CMN, com o objetivo de
garantir a segurança, a rentabilidade, a solvência e a liquidez dos ativos?
O RPPS elabora o seu orçamento e execução orçamentária de acordo com as regras
estabelecidas na legislação pertinente ao Orçamento e Contabilidade Pública, obedecendo aos
Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e dispor
de registro individualizado das disponibilidades financeiras?
A unidade gestora do RPPS enviou o cálculo e avaliação atuarial ao Ministério da
Previdência Social até 31 de março de cada exercício (Portaria MPS nº 204/2008), através do
Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA?
O cálculo e avaliação atuarial foram elaborados por empresa ou profissional independente e
com registro no Instituto Brasileiro de Atuária, o qual permite identificar a necessidade de
aportes financeiros e as alíquotas de contribuições desejáveis para a manutenção do equilíbrio
financeiro e atuarial?
A unidade gestora do RPPS enviou ao Ministério da Previdência Social os itens abaixo?
a) Até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, os seguintes
demonstrativos:
b) Demonstrativo Previdenciário;
c) Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras;
d) Comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes das
contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento.
e) Até 30 de setembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em relação ao
encerramento do exercício anterior, dos Demonstrativos Contábeis;
f) Até 31 de dezembro de cada exercício, em relação ao exercício seguinte, o Demonstrativo
da Política de Investimentos.
A unidade gestora do RPPS enviou ao Ministério da Previdência Social cópia da legislação
municipal referente à previdência própria, bem como o Regime Jurídico Único, devidamente
autenticada em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome, cargo e
matrícula, bem como o comprovante de publicação?
A legislação municipal referente à previdência própria foi encaminhada também em arquivo
magnético (disquete) ou ótico (CD ou DVD), ou eletrônico (correio eletrônico), ou por
dispositivo de armazenamento portátil (pen drive)?
OBS: A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede
mundial de computadores Internet suprirá a necessidade de autenticação, dispensará a
apresentação e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de sua
publicação inicial, dispensará também o envio do comprovante de sua publicidade, para
essa aplicação o ente federativo deverá comunicar à Secretaria da Previdência Social –
SPS, o endereço eletrônico em que a legislação poderá ser acessada.
A unidade gestora do RPPS enviou ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso –
TCE/MT os balancetes mensais até o último dia do mês seguinte?
A unidade gestora do RPPS transmitiu eletronicamente, ao TCE/MT, as informações exigidas
pelo sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, nos prazos definidos no
art. 3º, da Instrução Normativa nº 02/2005 do TCE/MT?
A unidade gestora do RPPS enviou ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso a
prestação de contas anual da gestão dos recursos, até o último dia do mês de março do
exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente?
A unidade gestora do RPPS solicitou ao responsável pelo Sistema de Controle Interno o
Parecer Conclusivo do Controle Interno, com antecedência?

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP Nº. 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN SPP nº. 001/2009)
Ponto de Controle: 3 Das Aposentadorias
Documento Base: Processo Administrativo
Procedimento de Controle
S
Os servidores com direito adquirido a aposentadoria compulsória (setenta anos de idade) são
cientificados pelo Departamento de Recursos Humanos dos Poderes, Executivo e
Legislativo?
Nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, os servidores solicitaram
junto ao Departamento de Recursos Humanos, a Certidão de Tempo de Contribuição no
Município?
Nos casos de aposentadoria por invalidez, que em princípio deverá ser precedida de auxíliodoença, por um período de dois anos, o Fundo ou Instituto solicitou o laudo expedido por
junta médica, contendo a especificação da moléstia incapacitante, com a respectiva
Classificação Internacional das Doenças – CID?
Os servidores solicitaram, também, a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC das
contribuições pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, junto ao Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS?
O Regime Próprio de Previdência, de posse da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do
INSS e de outros órgãos públicos, quando houver, analisou o enquadramento e verificou se o
servidor tem direito a aposentadoria?
Os servidores com direito a aposentadoria encaminharam o Requerimento de Aposentadoria
ao Regime Próprio de Previdência, com cópias autenticadas dos seguintes documentos?
a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Certidão de Tempo de Serviço do INSS;
e) Certidão de Tempo de Serviço de outros órgãos públicos;
f) Certidão de Tempo de Serviço Militar, quando for o caso;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento atualizado.
O Regime Próprio de Previdência de posse dos documentos necessários elaborou a Certidão
de Tempo de Serviço para a averbação e encaminhou a comunicação ao INSS da utilização
de tempos públicos ou privados com contribuição ao RGPS?
O Regime Próprio de Previdência efetuou o cálculo dos proventos de aposentadoria mediante
a elaboração dos seguintes demonstrativos?
a) Demonstrativo de efetivo exercício das funções de magistério, quando for o caso;
b) Demonstrativo de exercício de função gratificada incorporada, quando for o caso;
c) Demonstrativo dos avanços concedidos, de acordo com a tabela de apuração;
d) Demonstrativo do adicional de classe concedido, de acordo com a tabela de apuração.

N

NA
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O Regime Próprio de Previdência elaborou, quando foi o caso, de acordo com os dispositivos
das Emendas Constitucionais, o Demonstrativo da média das contribuições, onde considerará
80% (oitenta por cento) das maiores contribuições do período, a partir de julho de 1994, o
qual será atualizado de acordo com os índices definidos pelo Ministério da Previdência
Social?
O Regime Próprio de Previdência elaborou o Demonstrativo de cálculo de proventos integrais
ou dos vencimentos percebidos no momento da inativação?
O Regime Próprio de Previdência elaborou a Portaria de concessão de aposentadoria e a
publicação da mesma?
O Regime Próprio de Previdência montou o Processo, com os documentos e demonstrativos
citados anteriormente, bem como todas as portarias e legislação pertinente, em 02 (duas) vias,
sendo uma encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e outra arquivada no Regime
Próprio de Previdência?

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP Nº. 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN SPP nº. 001/2009)
Ponto de Controle: 4 Das Pensões
Documento Base: Processo Administrativo
Procedimento de Controle
S
Os beneficiários foram encaminhados ao Regime Próprio de Previdência, Requerimento de
Pensão, com cópias autenticadas dos seguintes documentos?
a) Certidão de Óbito do servidor;
b) Certidão de Casamento, no caso de cônjuge e, de Nascimento, no caso dos filhos menores;
c) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de beneficiário e documentos
que comprovem a situação de dependência, quando for o caso;
d) Documentos do beneficiário:
d.1) Carteira de Identidade;
d.2) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
d.3) Título de Eleitor.
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No caso do servidor ter falecido em atividade, o Departamento de Recursos Humanos
elaborou a Certidão de Tempo de Serviço, a situação funcional e vencimentos que percebia
no momento da morte, com a discriminação das respectivas vantagens, nos mesmos termos
definidos nos itens 2.3.8 e 2.3.9?
No caso de falecimento de servidor aposentado, foi juntada ao Processo cópia do Acórdão de
concessão de aposentadoria, com o respectivo registro do Tribunal de Contas do Estado?
Obs. 1: Se o Processo de aposentadoria estiver em andamento no Tribunal de Contas do
Estado, deveria ter feito referência da situação no Ofício de encaminhamento da pensão.
Obs. 2: Se o Processo de aposentadoria ainda não tiver sido encaminhado ao Tribunal
de Contas do Estado, deveria ter sido providenciado o envio do Processo de
aposentadoria para fins de exame e registro e, em seguida deveria ser encaminhado o
Processo de pensão.
O Regime Próprio de Previdência providenciou o Demonstrativo do cálculo do valor da
pensão e se for o caso o cálculo do rateio do benefício?
O Regime Próprio de Previdência elaborou a Portaria de concessão de pensão e a publicação
da mesma?
O Regime Próprio de Previdência montou o Processo, com os documentos e demonstrativos
citados anteriormente, bem como todas as portarias e legislação pertinente, em 02 (duas) vias,
sendo uma encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e outra arquivada no Regime
Próprio de Previdência?

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP Nº 001/2009
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
(Anexo à IN SPP nº. 001/2009)
Ponto de Controle: 4 Dos Benefícios
Documento Base: Processo Administrativo
Procedimento de Controle
S
Os servidores com direito aos benefícios previstos na legislação do RPPS solicitaram junto ao
Departamento de Recursos Humanos os seguintes benefícios?
a) Auxílio-doença;
b) Salário-maternidade;
c) Salário-família;
d) Auxílio-reclusão.
Para solicitar o auxílio-doença o servidor encaminhou os seguintes documentos?
a) Requerimento;
b) Atestado médico.
Para solicitar o salário-maternidade à servidora encaminhou os seguintes documentos?
a) Requerimento;
b) Atestado médico;
c) Certidão de nascimento, quando for o caso;
d) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de adoção e documentos que
comprovem a situação de dependência, quando for o caso.
Para solicitar o salário-família o servidor encaminhou os seguintes documentos?
a) Requerimento;
b) Certidão de nascimento;
c) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de adoção e documentos que
comprovem a situação de dependência, quando for o caso.
Para solicitar o auxílio-reclusão o servidor encaminhou os seguintes documentos?
a) Requerimento;
b) Certidão da justiça.
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Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:F86A2A73
PREFEITURA MUNICIPAL
I – IDENTIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA STR 01/2009
Versão 01
Aprovação em 15/10/2009
Ato de Aprovação: Portaria CIM 02/2009
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
II – CONTEUDO
1-FINALIDADE:
Esta norma dispõe sobre os procedimentos gerais do gerenciamento e controle da frota de máquinas, caminhões e equipamentos e transporte em
geral, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
2- ABRNGÊNCIA:
Todas as Unidades administrativas do poder executivo municipal.
BASE LEGAL E REGULAMENTAR
a) Constituição Federal;
b) Constituição Estadual;
c) Lei Municipal Complementar nº 040/2007 de 24 de setembro de 2007.
d) Lei Orgânica Municipal.
c) Decreto Municipal nº 007/2009 de 12 de janeiro de 2009.
3 – CONCEITOS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Instrução Normativa visa efetivar o gerenciamento e controle da frota de má
quinas, caminhões e equipamentos em geral, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos a guarda, conservação e utilização dos Equipamentos.
Art.2º Para fins desta Instrução Normativa consideram-se máquinas, caminhões e equipamentos em geral: retro escavadeira, pá carregadeira,
motoniveladora, tratores, tobata, escavadeira hidráulica e todos os demais instrumentos necessários
para a execução de obras e serviços municipais, além de veículos usados para estes fins,
tais como: ônibus, automóveis e outros.
Parágrafo Primeiro. A Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Públicos será responsável pelo gerenciamento, e guarda das máquinas, caminhões e equipamentos mencionados neste instrumento.
Parágrafo Segundo Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá ser obrigatoriamente requisitada à Secretaria
Municipal de Administração.
Parágrafo Terceiro. As máquinas, caminhões e equipamentos devem ser utilizados de acordo com as recomendações do fornecedor e da fábrica.
Parágrafo Quarto. O gestor da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos nomeará um responsável pela
coordenação e organização de serviços mencionados nesta Instrução Normativa.
Art. 3º Todos as máquinas, caminhões e equipamentos são de patrimônio público,somente
podendo ser utilizados para e execução de serviço público, sendo terminantemente proibida
a utilização para outras finalidades e/ou interesses particulares.
Parágrafo único: O uso indevido destes equipamentos públicos é passível de aplicação de penas disciplinares e sanções civis e administrativas aos
responsáveis envolvidos, conforme cada caso.
Art. 4º A solicitação das máquinas, caminhões e equipamentos para serviços locais, ou seja, dentro dos limites do Município deverá ser efetuada,
preferencialmente, com antecedência de 24 horas, através do responsável pela coordenação e organização de serviços
por ordem de prioridade, informando data, horário, itinerário, tipo de serviço e perma nência no local de destino.
III – DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO II – DO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS EM GERAL
Art. 5º A partir da data de publicação desta Instrução Normativa determina-se
a obrigatoriedade do controle de entrada e saída dos caminhões, máquinas e equipamen
tos em geral, do pátio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, com a identificação do
motorista, devidamente habilitado e autorizado a dirigir,
de forma a exigir e registrar os destinos e demais dados necessários ao controle da frota, desde que autorizado, por escrito, pelo respectivo
Secretário ou servidor designado pelo mesmo.
Parágrafo Primeiro. O portão principal do acesso ao pátio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos deverá permanecer fechado
e, será proibida a saída ou entrada de máquinas, caminhões e equipamentos sem o registro das atividades pelo responsável designado.
Art. 6º O deslocamento das máquinas, caminhões e equipamentos será efetuado mediante
autorização do responsável, devendo constar no registro de movimentação, ou seja, no
diário de Bordo (Anexo I) o tipo de equipamento, a placa, nome do condutor, data e hora de
saída e chegada, destino, nome do solicitante e quilometragem de saída e chegada.
Parágrafo único. Os condutores deverão se limitar a executar o percurso preestabelecido
no registro de movimentação, sendo proibido o desvio para qualquer outro, exceto em casos excepcionais, nos quais a mudança de itinerário
ou de serviço deverá ser autorizada pelo responsável pela coordenação e organização de serviços, com a devida anotação no diário de bordo.
Art. 7º A autorização da saída das máquinas, caminhões e equipamentos,
independentemente do órgão solicitante, somente poderá se dar por ordem do Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Municipais e
dos Coordenadores das Coordenadorias
Regionais ou por delegação dos mesmos à servidor autorizado.
Parágrafo único. O não cumprimento do caput deste artigo configura imputação de responsabilidade ao (s) envolvido (s) nos termos da lei.
Art. 8º Os veículos serão abastecidos através de autorização de abastecimento expedida pelo chefe do departamento de Viação, Obras e Serviços
Públicos..................................... Parágrafo Primeiro. O abastecimento será realizado nos reservatórios de óleo diesel da
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Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos ou em posto credenciado,
determinado pela Administração Pública e vencedor do processo licitatório.
§ 2º O abastecimento e distribuição de outros produtos no campo, em canteiros de obras será feito pelo condutor responsável do caminhão comboio
de propriedade do município. O mesmo receberá as requisições do chefe do departamento de Viação, Obras e Serviços Públicos e preencherá o
relatório de consumo, conforme as requisições recebidas.
§ 3º Haverá uma planilha para cada veículo, que identificará os gastos mensais com quilometragem e abastecimento, conforme
modelo de Despesas com Combustível.
Art. 9º Diariamente, os condutores deverão registra no Diário de Bordo a quilometragem inicial e final.
Parágrafo Único Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos equipamentos sob sua direção ou responsabilidade, no início e final
do expediente, e comunicar quaisquer falhas ou defeitos verificados, efetuando o registro de
observação no diário de Bordo visando providenciar em tempo hábil, o imediato ajuste
e/ou conserto, com supervisão e orientação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos..
Art. 10 Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá ser
obrigatoriamente requisitada à Secretaria Municipal de Administração..
Art. 11 Os dados e informações constantes da ficha de controle de veículos, os dados da
planilha de controle dos gastos mensais com abastecimento, assim como outros gastos
com manutenção serão registrados em programa específico para emissão de relatório
mensal, que permita identificar o custo de manutenção de cada veículo, do km rodado e consumido ou hora trabalhada.
Art. 12 Nenhuma máquina, caminhão ou equipamento poderá deslocar-se sem a
documentação legal e sem o perfeito funcionamento do hodômetro, luzes e freio.
Art. 13 Encerrada a circulação diária, as máquinas, caminhões e equipamentos deverão ser recolhidos ao pátio da Secretaria Municipal de Viação,
Obras e Serviços Públicos, obedecendo o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Confresa. Após este horário, somente
com prévia comunicação à Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. e sua autorização, quando o
veículo estiver à serviço e/ou em viagem.
Parágrafo único. Somente com autorização do Secretário da Secretaria de Obras
e Serviços Municipais, dos Coordenadores das Coordenadorias Regionais ou por delegação dos mesmos à servidor autorizado, as máquinas,
caminhões e equipamentos poderão permanecer no local da obra ou serviço, desde que, comprovada sua necessidade.
Art. 14. Ao final de cada dia, Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.receberá, do responsável um relatório da movimentação das
máquinas, caminhões e equipamentos pelos quais é responsável, com a devida contagem dos equipamentos
no final do dia e devida comunicação de qualquer desfalque ou desvio dos mesmos.
CAPÍTULO III – DA POLÍTICA DISCIPLINAR PARA OS MOTORISTAS / CONDUTORES
Art. 15 A condução das máquinas, caminhões e equipamentos somente poderá
ser realizada por motorista profissional ou servidor, devidamente habilitado e autorizado,
que detenha a obrigação respectiva em razão do cargo ou da função que exerça.
Art. 16 A Carteira Nacional de Habilitação, deverá ser compatível ao tipo de veículo que o
condutor irá utiliza, conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/97, a saber:
a) Categoria A condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro
lateral;
b) Categoria B condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso
bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda
a oito lugares, excluído o do motorista;
c) Categoria C condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
d) Categoria D condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cu
ja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
e) Categoria E condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora
se enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semireboque e ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso
bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer.
Art. 17 Fica expressamente proibida a utilização das máquinas, caminhões e equipamentos:
I em qualquer atividade de caráter particular;
II no transporte de familiares de servidores públicos ou de pessoas que não estejam
vinculadas às atividades da Administração Direta, Fundos e Fundações;
III aos sábados, domingos e feriados, salvo com autorização do Secretario Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos;
IV desvio e guarda em residências particulares.
Art. 18 Os condutores dos veículos do Município de Confresa devem obedecer a Lei 9.503
(Código de Trânsito Brasileiro), de 23 de setembro de 1997.
Art. 20 Em caso de colisão das máquinas, caminhões e equipamentos, fica o condutor obrigado a permanecer no local do acidente até a realização de
perícia, bem como comunicar à Secretaria de Obras e Serviços Municipais sobre o sinistro e registrar ocorrência na Delegacia de Polícia.
§ 1º. Será instaurada, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, caso o acidente resulte em dano ao erário ou a terceiros, com o fito de apurar a responsabilidade.
§ 2º. Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir pela
responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor, este responderá pelos danos causados,
pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e indenizará o erário.
§ 3º. Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir pela
responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envolvido, o Município oficiará ao condutor ou proprietário do veículo, para o devido
ressarcimento dos prejuízos causados.
CAPÍTULO IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS
Art. 23 Todos os Autos de Infrações dos veículos da Administração Municipal de Confresa
deverão ser endereçadas à Secretaria Municipal de Administração na sede da prefeitura.
Art. 24 O pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por servidores quando da condução de veículos de propriedade do
Município é de inteira responsabilidade da Prefeitura, a qual também compete adotar as medidas necessárias
visando ao ressarcimento da despesa ao erário por parte do responsável pela infração.
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Art. 25 A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos tem a responsabilidade de comu
nicar e encaminhar os autos de Infrações ao condutor, para que este apresente a Defesa Prévia e Recurso à Junta
Administrativa de Recursos de Infração (JARI).
Art. 26 O condutor que dispensar a Defesa Prévia e assumir diretamente a
responsabilidade da infração e o ônus da mesma, efetuará o ressarcimento da
multa através de pagamento em parcela única ou parcelado, mediante instrumento legal cabível.
Parágrafo Único O pagamento parcelado poderá ser efetuado de acordo com os seguintes procedimentos:
a) o condutor infrator de qualquer norma de trânsito fica responsável pelo pagamento da
constante multa da Notificação de autuação, podendo, se quiser, autorizar o desconto
mensal do parcelamento em sua folha de pagamento, respeitando o valor limite para
desconto de acordo com a legislação municipal, bem como, salário percebido pelo mesmo.
b) caso assim decida, o condutor infrator se compromete pelo pagamento da Notificação.
Art. 27 Os procedimentos citados no Art. 26 serão conduzidos pela Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
§ único, será conduzido concomitantemente com a Secretaria de Gestão de Pessoal.
Art. 28 No que diz respeito ao ônus dos recursos que forem indeferidos pela
Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI), quanto à quitação dos Autos de Infração, Aplica-se o disposto no Art. 26.
Art. 29 O condutor que se recusar a pagar o Auto de Infração, após ter-se utilizado de
Todas as garantias dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Prévia e
Recursos JARI), que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração, o pa
gamento da multa, responderá a processo de Inquérito Administrativo, até a sentença final.
IV – DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30 Os servidores designados a exercerem atividades relacionadas neste IN deverão
obedecer às ordens do Secretário da pasta e as determinações desta Instrução Normativa e demais dispositivos legais.
Art. 31 Os Secretários, Coordenadores, Diretores, Motoristas e Servidores Públicos em geral, responsáveis pelos equipamentos públicos no âmbito
do Poder Executivo, terão responsabilidade solidária no caso de negligência dos procedimentos desta Instrução Normativa.
Art. 32 O não cumprimento do preceituado nesta Instrução Normativa pelos motoristas condutores e servidores públicos, em geral, implicará em
sanções civis e administrativas, conforme dispositivos legais.
Art. 33 Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 34 A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
ETEVALDO VASCO SOARES
Chefe da Controladoria Interna
ANTÔNIO FRANCISCO CUSTÓDIO
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:D184E3FA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 926/2011
“INCLUI META FISCAL NO PPA PARA O EXERCÍCIO DE 2012, NA LEI MUNICIPAL N° 777/2009 DE 19 DE NOVEMBRO
DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MERCIDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Acrescenta projeto na Lei Municipal n° 777/2009 de 19 de novembro de 2009, a seguinte meta fiscal, no valor total de R$
5.840.000,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS): para o exercício de 2012.
Órgão

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Exercício

Valor

Função
SubFunção
Programa

Transporte
Transporte Rodoviário
Pavimentação Urbana

2012

5.840.000,00

Projeto/Atividade

Programa de Infra Estrutura de Transporte da Mobilidade Urbana – Pró
Transporte – PAC 2

ARTIGO 2º - Os demais dispositivos da Lei Municipal n.º 777/2009 de 19 de novembro de 2009 continuam inalterados.
ARTIGO 3º - Os recursos constantes nesta Lei serão abertos mediante operação de credito do Programa de Infra-Estrutura de Transporte e da
Mobilidade Urbana – PRÓ-TRANSPORTE a ser contratada através do financiamento junto à CAIXA Econômica Federal.
ARTIGO 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos 17 dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.
MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 17/06/2011.
NP nº 513/2011.
CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:F06411FE
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 909/2011
“INCLUI META PARA O EXERCÍCIO DE 2011, NO ANEXO DE PRIORIDADES E METAS, NA LEI MUNICIPAL N°
836/2010 DE 31 DE MAIO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2011, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MERCIDIO PANOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica incluído na Lei Municipal n° 836/2010 de 31 de maio de 2010, as seguintes metas:
Órgão
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade

Secretaria Municipal Saúde
Saúde
Formação de Recursos Humanos
Manutenção Administrativa
Realizar Processo Seletivo Público

Exercício

Valor

2011

R$ 3.000,00

Órgão
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade

Secretaria Municipal Saúde
Saúde
Formação de Recursos Humanos
Manutenção Administrativa
Realizar Processo Seletivo Simplificado

Órgão
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade

Secretaria Municipal Saúde
Saúde
Formação de Recursos Humanos
Manutenção Administrativa
Realizar Concurso Público

Exercício

Valor

2011

R$ 30.000,00

Órgão
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade

Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto
Educação
Formação de Recursos Humanos
Manutenção Administrativa
Realizar Processo Seletivo Simplificado

Exercício

Valor

2011

R$ 3.000,00

Órgão
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade

Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto
Educação
Formação de Recursos Humanos
Manutenção Administrativa
Realizar Concurso Público

Exercício

Valor

2011

R$ 30.000,00

Exercício

Valor

2011

R$ 3.000,00

ARTIGO 2º - Os demais dispositivos da Lei Municipal n.º Municipal n° 836/2010 de 31 de maio de 2010 e o Anexo de Metas e Riscos Fiscais
continuam inalterados.
ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT, aos 19 dias do mês de maio do ano de dois mil e onze.
MERCIDIO PANOSSO
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal em 19/05/2011.
NP nº 423/2011.
CLECI BORELI FELISBINO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Publicado por:
Micheli Guerreiro Campos
Código Identificador:46D97BE5
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL
RESUMO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MÊS 04/2011
N. Cont.
056/2011
057/2011
058/2011
059/2011
060/2011
061/2011
062/2011
063/2011
064/2011
065/2011
066/2011
067/2011
068/2011
069/2011

Contratante
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga

Contratado
Celso José de Souza
Antenor Machado Neto
Maria Eunice Mendes
Carmem Lúcia da Silva
Maria Silva Matos
Antonio Moreira de Pinho
Papelaria Pantanal Ltda
Vanderlino Pinto de Sá
Maria das Graças Carvalho Rocha
Tricate Com. Peças para Tratores Ltda
M.P Magalhães Comércio-ME
F.A. de Andrade da Silva & Cia Ltda
Marcelo Dias Machado – ME
Lodi Recap.de Pneus Agrícola Ltda

Objeto
Motorista
Motorista
Prestação de Serv. Casa do Lar
Prestação de Serv. Casa do Lar
Prestação de Serv. Casa do Lar
Reparos no Estádio Municipal
Fornec. Material de Expediente
Fornec. Materiais de Construção
Aluguel Casa do Lar
Fornec. Peças de Máq. e Veículos
Fornec. Peças de Máq. e Veículos
Fornec. Peças de Máq. e Veículos
Fornec. de Material de Informática
Recapagem de Pneus

Valor R$
Vigência
545,00 M 01.04 a 29.07.2011
545,00 M 01.04 a 29.07.2011
4.360,00 T 04.04.2011 a 03.04.2012
4.360,00 T 04.04.2011 a 03.04.2012
4.360,00 T 04.04.2011 a 03.04.2012
8.000,00 T 01.04 a 10.05.11
119.262,44 T 01.04 a 31.12.2011
77.397,50 T 06.04 a 31.12.2011
2.400,00 T 16.04 a 16.12.2011
15.519,13 T 15.04 a 31.12.2011
185.173,79 T 15.04 a 31.12.2011
50.847,00 15.04 a 31.12.2011
78.000,40T 15.04 a 31.12.2011
72.730,00 T 15.04 a 31.12.2011

Termos Aditivos firmados mês 04/2011
Nº. Termo
1º T. Aditivo
1º T. Aditivo
1º T. Aditivo
2º T. Aditivo
3º T. Aditivo
3º T. Aditivo
3º T. Aditivo
3º T. Aditivo
3º T. Aditivo
3º T. Aditivo
5º T. Aditivo
5º T. Aditivo
5º T. Aditivo
5º T. Aditivo
5º T. Aditivo
5º T. Aditivo
5º T. Aditivo

Contratante
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga
Pref. Mun. Guiratinga

Contratado
Raphael Henrique Palha Ribeiro
Joathan Gomes Vieira
Clecy Garcia dos Santos
Beto Construtora Ltda
João Batista Rocha de Macedo
Fabio José Barbosa Rodrigues
Odony Pereira Machado
Marcelino Alves Neto
Marco Antonio Rodrigues Dias
Luiz Carlos de Oliveira
Odair Mendes Pereira
Danilo Costa Borges
Manoel Divino dos Santos
Salvador Gonçalves de Araújo
Atanázio Silva Neto
Dalcy Caetano de Souza Filho
Carlos Roberto Roda Carvalho

C. Alterada
6ª – Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
7ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo
3ª - Prazo

Prazo
06.05.11 a 06.05.2012
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
23.04.11 a 23.10.11
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011
01.04 a 01.08.2011

Valor Aditivo R$
21.600,00 T
545,00 M
703,55 M
136.228,65 T
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M
545,00 M

Guiratinga/MT, 16 de junho de 2011
GILMAR DOMINGOS MOCELLIN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:F790436A
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011
O Exmo Senhor Adalberto Navair Diamante, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o Concurso Público
realizado no dia 27 de fevereiro de 2011 nos termos do Edital 001/2011 e homologado pelo Decreto de nº 23/2011 de 21 de março de 2011, Convoca
pelo presente Edital os candidatos classificados, para preenchimento de vagas existente no momento, conforme relação abaixo:
Nº Insc
435
403
217

Candidatos
Karina Andrea Zuge Pompermaier
Herlison Silva Conceição
Fabiano Tigre

Cargo
Vigia
Vigia
Vigia

Carga Horária
40
40
40

Classificação
1º Classificada
2º Classificado
3º Classificado

Os candidatos convocados por este Edital terão prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta data, 17 de junho de 2011, para tomar posse no referido
cargo.
Os candidatos convocados deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munido dos seguintes
documentos:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Documento de Identidade (original) e l (cópia);
Certidão de Nascimento ou Casamento (original) e 1 (cópia);
Documento de Identidade e CPF do Conjugue;
Certidão de nascimento dos filhos (original) e 1 (cópia);
Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente registrado (original e 1 cópia)
Título de Eleitor (original) e 1 (cópia) comprovação que está quite com as obrigações eleitorais;
Certificado de Reservista (original e 1 cópia) (se masculino);
Carteira de trabalho, PIS ou PASEP (original) e 1 (cópia);
CPF (original ) e 1 (cópia)
Comprovante de residência
Carteira de Habilitação (motorista)

ORIGINAL
·
02 Fotos 3x4;
·
Atestado Médico expedido pela Junta Médica Oficial;
·
Certidão negativa da Justiça (civil e criminal) onde tenha residido nos
últimos cinco anos;
·
Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo
administrativo disciplinar;
·
Declaração dos Dependentes de IRRF;
Declaração do exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
·
pública, em qualquer esfera de governo, da administração direta de qualquer
dos Poderes;
·
Apresentar Registro e Certidão Negativa expedida pelo Órgão de
Classe conforme o caso;
·
Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio.
Declaração que não foi demitido com justa causa e a bem do serviço
·
público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e
municipal.

O Candidato convocado que não apresentar a documentação no prazo estabelecido será considerado eliminado do Concurso Público.
Os Candidatos deverão apresentar-se também, junto ao Previlândia – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia - MT,
para filiar-se a esta Instituição.
O Município de Marcelândia - MT reserva-se o direito de solicitar outros documentos que julgar legal e necessário para o ato de nomeação dos
candidatos para os respectivos cargos/funções.

Marcelândia MT, em 17 de junho de 2011.
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Aparecida Knihs
Código Identificador:86B22482
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 219/2011
“Dispõe sobre a reforma da Estrutura Administrativa e o Lotacionograma da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, e dá outras
providências”.
O Sr. NEURILAN FRAGA, Prefeito Municipal de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e decreta e ele
sanciona a seguinte Lei.
TITULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA
Art. 1° O Poder legislativo é Exercido Pelo Presidente da Câmara Municipal, auxiliado pelos vereadores que a compõem.
Art. 2° O Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores, exercem as atribuições de sua competência constitucional e regulamentar com o auxílio
dos órgãos que compõem a Administração do Poder legislativo.
Art. 3° Acatadas as limitações estabelecidas na constituição Federal e observadas as disposições legais, o Poder Legislativo regulamentará a
reestruturação e o funcionamento dos órgãos de sua administração.
Art. 4° Fica instituída a reforma da estrutura administrativa e o lotacionograma da Câmara Municipal de Nortelândia, no espaço de sua necessidade
funcional, segundo os limites descritos nos anexos I II e III, desta Lei.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 5° O Poder Legislativo Municipal é constituído essencialmente pelos Vereadores, Presidente, Vice-Presidente, 1°, 2° e 3º. Secretário e os
vereadores que compõem o Plenário, bem como os órgãos de assessoramento imediato do Presidente da Mesa Diretora, Assessoria Jurídica,
Assessoria de Imprensa e Secretaria Geral, ficando constituído da seguinte forma:
a) Assessoria Jurídica;
b) Assessoria de Imprensa;
c) Secretaria Geral.
c.1 - Assessoria Contábil;
c.2 - Coordenador Administrativo;
c.3 - Auxiliar de Serviços Gerais;
c.4 - Vigilante;
c.5 – Coordenador e Manutenção do Sistema de Informática;
c.6 – Técnico de Serviços Administrativo;
c.7 - Motorista.
TÍTULO III
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DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS
Art. 6º A Assessoria Jurídica será exercida por um Advogado conhecedor em especial do direito Municipal, dentre os demais ramos do Direito, além
de assessorar o Presidente da Mesa Diretora, prestará também, Assessoria Parlamentar ao Plenário e às Comissões.
Art. 7° A Assessoria de Imprensa incumbe assistir direta a Presidência da mesa diretora, no desempenho de suas atribuições, referentes à seleção de
matérias jornalísticas dos trabalhos legislativos e dos vereadores, promovendo a divulgação das mesmas na imprensa escrita, falada ou televisiva.
Art. 8° A Secretaria Geral será exercida por um Secretário (a) Geral, ao qual incumbe a execução e controle de todas as atividades ligadas à
administração da Câmara, em especial as relativas a pessoal, segurança, material, recepção, almoxarifado, compras, protocolo, escrituração,
patrimônio, zelo com o mesmo, bem como os demais serviços auxiliares como a coordenação Administrativa e Contábil.
Art. 9° A Assessoria Contábil, será exercido por um profissional de formação superior em Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade, a qual
incumbe a coordenação e execução das atividades financeiras e orçamentárias de despesas, de elaboração, supervisão, controle e execução do
orçamento Programa da Câmara e as demais atribuições que lhe for outorgadas em função do seu grau profissional.
Art. 10 O Coordenador Administrativo compete realizar as atividades do gabinete, orientando-as, coordenando-as; prestar e visar informações
relativas as atividades do gabinete; supervisar a elaboração e datilografia de expedientes, correspondências e proposições em geral, mantendo
informado, a respeito, o respectivo Vereador; determinar rotinas internas e cursos de ação para operacionalizar os trabalhos no âmbito do gabinete;
realizar, a pedido do Vereador, estudos e pesquisas sobre assuntos abrangidos pela área de competência legislativa do Município; estudar formas de
instrumentalizar, em proposições legislativas, a serem concretizadas pelos serviços da Casa, assuntos que versarem sobre necessidades e
reivindicações da coletividade, dentro da área de competência da Câmara; operacionalizar esboços de Pedidos de Providências, Indicações, Pedidos
de Informações, bem como outras proposições, elaborando a justificativa das mesmas; gestionar, junto à Administração da Câmara, em nome do
Vereador, toda e qualquer reivindicação para atendimento de necessidades do gabinete;
Art. 11 A Coordenadoria e Manutenção de Informática será exercido por um Coordenador(a), de preferência com o conhecimento avançado em
informática, ao qual incube prestar serviços de suporte técnico, manutenção de micro computadores, configuração de redes, instalação de programas.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 A investidura em cargo de provimento se dará através da aprovação em Concurso Público, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão de livre nomeação e exoneração constantes do anexo II desta Lei.
Art. 13 Os valores destinados aos cargos em comissão e de provimento efetivo, constam no Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da
Câmara Municipal.
Art. 14 Na Ausência do(a) Presidente(a), sua substituição ocorrerá de acordo com o anotado no Regimento Interno da Câmara Municipal.
Art. 15 Os órgãos constantes desta Lei serão automaticamente implantados, tornando sem efeito aqueles que dele não constar.
Art. 16 Fica o(a) Presidente da Câmara autorizado (a) a complementar a estrutura prevista nesta Lei, na criação de órgãos de níveis hierárquicos
constantes no anexo I, para melhor aparelhamento e funcionamento da Câmara Municipal, sendo as nomeações para os cargos em comissão de sua
competência.
Art. 17 A presente Lei vem reestruturar e modernizar a Administração da Câmara Municipal de Nortelândia, de modo e forma que os serviços sejam
centralizados e realizados de acordo com a probidade administrativa e o interesse social.
Art. 18 O Plano de Cargos Carreiras e Salários dos servidores municipais da Câmara, será objeto desta Lei de acordo com a legislação
Constitucional e infraconstitucional equivalente.
Art. 19 A presente lei é composta dos seguintes anexos:
I - Anexo I - ORGANOGRAMA;
II - Anexo II – DAS 1, 2 e 3;
III - Anexo III – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO.
Art. 20 A presente lei será regulamentado, no prazo de 30 dias a contar de sua publicação.
Art. 21 O poder legislativo através Mesa Diretora da Câmara Municipal fica autorizado a tomar todas as providências administrativas, jurídicas,
orçamentárias, financeiras e contábeis, para o fiel cumprimento desta Lei, devendo as despesas correrem por conta das dotações orçamentárias,
suplementadas se necessário.
Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Pedro Coelho Ormond, Sede do Município de Nortelândia – MT, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e onze, 57º da
Emancipação Político-Administrativa.

NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal
ANEXO I
ORGANOGRAMA
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PRESIDENTE
ASSESSORIA JURÍDICA VICE PRESIDENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSORIA IMPRENSA
SECRETÁRIO GERAL
TÉCNICO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO VIGILANTE
COORDENADOR E MANUTENÇÃO MOTORISTA
DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
ANEXO II
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS)
CARGOS COMISSIONADOS
CARGOS

PROVIMENTO

I – SECRETÁRIO GERAL
II - ASSESSOR JURÍDICO
III – ASSESSOR DE IMPRENSA
IV - ASSESSOR CONTÁBIL
V – COORDENADOR ADMINISTRATIVO
VI – COORDENADOR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

N° VAGAS

DAS 1
DAS 2
DAS 2
DAS 2
DAS 3
DAS 3

01
01
01
01
01
01

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGOS
TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Auxiliar de Serviços Gerais)
APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
(Vigia)
APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Motorista)

GRAU DE INSTRUÇÃO QUADRO PCCS
ENSINO MÉDIO
03
ENSINO FUNDAMENTAL
01

QUADRO ATUAL VAGAS DISPONÍVEIS
03
00
01
00

ENSINO FUNDAMENTAL

01

01

00

ENSINO FUNDAMENTAL

01

00

01

Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:0D2723F5
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 220/2011
“Reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Poder Legislativo do Município de Nortelândia, e estabelece
outras providências”.
O Sr. NEURILAN FRAGA, Prefeito Municipal de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e decreta e ele
sanciona a seguinte Lei.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei reestrutura e organiza o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de
Nortelândia-MT.
Art. 2º O Poder Legislativo de Nortelândia-MT é gerido pela Câmara Municipal, instituição primordial nas ações e serviços destinados a proteção,
defesa, promoção, prevenção, preservação individual ou coletiva, dos seus Servidores públicos.
Art. 3º O Plano de Cargos, Carreiras e Salários aplicável aos funcionários e Servidores públicos da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, dentro do
Regime Jurídico Único (ESTATUTÁRIO), tem por objetivos fundamentais a valorização e a profissionalização do seu quadro de pessoal, bem como
a eficiência e continuidade do aperfeiçoamento operativo do Parlamento Municipal, mediante:
I – adoção do princípio do mérito, para ingresso e desenvolvimento na carreira;
II – capacitação e aperfeiçoamento dos funcionários e Servidores públicos, em caráter geral e permanente.
Art. 4º Os Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, deverão estar permanentemente atualizados, visando à
modernização e racionalização dos métodos de trabalho, objetivando proporcionar melhor operacionalização do Parlamento Municipal e especial
atendimento ao Poder Executivo e ao público em geral, através de decisões rápidas, sempre que possível e com execução imediata.
Art. 5º O Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Funcionários e Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Nortelândia-MT, visa
a assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público do Parlamento Municipal.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
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Art. 6º Fica reestruturado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores (PCCS) do Poder Legislativo de Nortelândia, através da
estruturação dos seus respectivos cargos, dos princípios sobre a qualificação profissional, da habilitação para o ingresso, do regime de remuneração e
a avaliação do desempenho.
§ 1º Integram o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Legislativo de Nortelândia-MT, os Servidores ocupantes de cargos efetivos, estáveis
e os estabilizados no Serviço Público Municipal, que desempenham atividades de coordenação, organização, supervisão, avaliação e execução das
ações e serviços Públicos, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais necessário.
§ 2º Serão regidos por esta Lei os funcionários ocupantes dos Cargos da Carreira dos Servidores Públicos do Poder Legislativo de Nortelândia-MT.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS BÁSICOS
Art. 7º Para fins desta Lei, considera-se:
I – Funcionário Público é a pessoa legalmente investiga em cargo, sob o regime do Estatuto dos Funcionários Públicos civis do Município, desta ou
de outra Lei ou Lei especial;
II – Servidor Público é a pessoa legalmente investida em cargo público;
III – Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ou cometíveis ao Servidor público, criado por lei, com denominação
própria, número certo e valor remunerado pelos cofres públicos;
IV – Função é a atividade funcional exercida mediante contrato ou relação de emprego;
V – Classe é a divisão básica da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido vertical, com os correspondentes níveis de
retribuições pecuniárias;
VI – Grupo Salarial é o conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a correlação e afinidade existente entre elas quanto à natureza do
trabalho, e/ou o grau de conhecimentos e complexidade;
VII – Categoria Funcional é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu
desempenho;
VIII – Referência é o nível de vencimento e salário base, fixado em lei para o cargo ou função permanente ocupado pelo Servidor público;
IX – Qualificação Profissional é o conjunto de requisitos exigidos para ingresso e desenvolvimento de carreira;
X – Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo, estável, em comissão e funções, quantitativamente indicados e distribuídos em
carreira, de cada órgão ou entidade da administração pública municipal;
XI – Lotação é o quantitativo de cargos de caráter permanente indicados por classe, que integram o quadro de cada órgão ou entidade da
administração municipal;
XII – Adicional de Função é a vantagem pecuniária, de caráter transitório ou permanente, vinculada a determinados cargos ou funções que, para
serem bem desempenhadas, exige um regime especial de trabalho, uma particular dedicação ou uma especial habilitação dos titulares;
XIII – Gratificação de Serviços é a vantagem pecuniária que visa compensar riscos ou ônus decorrentes do trabalho não eventual, quando realizado
em condições anormais ou que objetive remunerar encargos adicionais cometidos ao Servidor, dos quais resulte a alteração do local, meio ou modos
de realização do serviço;
XIV – Vencimento é a retribuição paga mensalmente ao Servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor de referência fixada em
Lei ou Lei;
XV – Provento é a retribuição paga mensalmente ao funcionário ou Servidor aposentado;
XVI – Benefício é toda assistência de caráter previdenciário ou social, prestada gratuitamente ou com ônus parcial do Servidor e seus dependentes;
XVII – Nível é o agrupamento de categorias funcionais, conforme os critérios de complexidade, responsabilidade e similaridade funcionais nesta
ordem;
XIII – Faixa Salarial é o conjunto de referências salariais de um nível limitado pelos valores mínimos e máximos;
XIX – Carreira dar-se-á dentro da mesma classe, através de promoção ou na ocupação de cargo em classe de nível de vencimento superior e de
tarefas mais complexas, através do instituto do acesso.

CAPÍTULO IV
DA LOTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 8º A lotação global do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nortelândia-MT corresponde à soma dos quantitativos dos cargos
pertencentes à carreira dos Servidores e dos cargos de provimento em comissão e os profissionais de contratação temporária pertencentes à Estrutura
Organizacional.
§ 1º Os quantitativos de lotação dos Cargos de Carreira serão gerenciados, autonomamente, pelo Poder Legislativo através da Câmara Municipal, de
acordo com suas necessidades institucionais e disponibilidade financeira, observada a legislação vigente sobre a matéria.
§ 2º Cabe ao Poder Legislativo Municipal, anualmente, promover a adequação dos cargos pertencentes à carreira dos Servidores do Poder
Legislativo de Nortelândia-MT, no que se refere aos perfis profissionais e ocupacionais, observando-se sempre o disposto no artigo art. 29–A, da
C.F. na Lei Complementar nº. 101, e na Lei Orgânica do Município.
§ 3º Caberá a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, a publicação, anual, do Quadro de Lotação de pessoal pertencentes à Carreira
dos Servidores do Poder Legislativo do Município, bem como os de contratação temporária.
TÍTULO II
DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 9º O Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nortelândia compõe-se dos Servidores efetivos, dos estáveis e dos estabilizados no Serviço
Público Municipal.
§ 1º Integram o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, os cargos em Comissão e os profissionais contratados temporariamente, pertencentes a sua
estrutura organizacional.
§ 2º O quantitativo de cargos existentes consta da estrutura de Anexos desta Lei.
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Art. 10 É vedada a nomeação para cargo em Comissão ou Função de confiança, Direção ou Assessoramento, em qualquer nível da estrutura
organizacional da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, de proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe da direção, gerência ou
administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com o Poder Legislativo de Nortelândia, ou seja, por ele credenciada.
Art. 11 Os cargos de provimento efetivo da respectiva Carreira dos Servidores do Poder Legislativo são organizados dentro dos seguintes princípios
e objetivos:
I – vinculação à natureza das atividades do Poder Legislativo Municipal e aos objetivos das Políticas Públicas de Nortelândia, respeitando-se a
habilitação exigida para o ingresso no cargo, vinculada ao seu perfil profissional e ocupacional a correspondente qualificação do Servidor;
II – organização de uma Política de Gestão de Pessoas e a institucionalização do Sistema de Desenvolvimento de Pessoas, vinculados na
Administração Municipal;
III - estabelecimento de critérios com base na especificidade dos perfis exigidos para os cargos, complexidade das suas atribuições, local de
exercício inerentes às atividades e outros fatores determinantes em lei;
IV – valorização do tempo integral e da dedicação exclusiva ao serviço;
V – vinculação à Gerência de Gestão de Pessoas como gestor formal, priorizando a qualificação de pessoal nas diversas áreas, objetivando a
elevação à qualidade da prestação de serviços no município;
VI – investidura nos cargos de provimento efetivo de carreira através de aprovação prévia em concurso publico de provas e/ou de provas de títulos,
de acordo com a natureza e complexidade do cargo, na forma da presente Lei;
VII – adoção de sistema de movimentação funcional na carreira moldada no planejamento e na missão institucional, no desenvolvimento
organizacional da Câmara Municipal de Nortelândia e na motivação e valorização dos Servidores do Legislativo Municipal;
VIII - garantia de oferta contínua de Programas de Qualificação voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do Poder Legislativo no
Município de Nortelândia conforme o disposto nesta Lei;
IX – avaliação do desempenho funcional, mediante critérios que incorporem os aspectos da missão e dos valores institucionais da Câmara Municipal
de Nortelândia, o trabalho dos Servidores e a qualidade dos serviços prestados ao Legislativo do Município.
Art. 12 O provimento dos Cargos de Comissão fica vinculado ao perfil de qualidades e de capacidade exigidos para os respectivos cargos.
CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA
Art. 13 A Carreira dos Servidores do Poder Legislativo de Nortelândia é constituída de 03 (três) cargos:
I – Profissional (Nível Superior);
II – Técnico de Serviços Administrativos (Nível Médio);
III – Apoio de Serviços Administrativos (Nível Fundamental).
Art. 14 As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal são assim discriminados:
I – Os Profissionais, de Nível Superior, do Poder Legislativo do Município de Nortelândia desenvolverão as ações e serviços que constitui o todo da
Administração da Casa Legislativa, na sua dimensão técnico-científica, que requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculado ao perfil
exigido para o cargo/ocupação;
II – Os Técnicos de Serviços Administrativos, de Nível Médio, desenvolverão as ações e serviços que constituem o Sistema de Administração da
Câmara, na sua dimensão técnico-profissional, e que requeiram escolaridade de nível médio profissionalizante ou não, vinculada ao perfil
profissional exigido para o cargo/ocupação;
III – Apoio de Serviços Administrativos, de Nível Fundamental, desenvolverão os serviços que constituem o sistema geral da administração da Casa
Legislativa, na sua dimensão operativa de atividade de manutenção, de infra-estrutura, de burocracia e sistemática administrativa que requeiram
escolaridade mínima de ensino fundamental.
Parágrafo Único - Consideram-se também como atribuições dos cargos que compõem as Carreiras dos Servidores do Poder Legislativo de
Nortelândia, as atividades decorrentes do exercício de cargos comissionados e funções em confiança constantes da respectiva Estrutura
Organizacional Administrativa da Câmara Municipal de Nortelândia.
Art. 15 O perfil profissional e ocupacional, parte integrante de cada cargo devidamente identificados nos Anexos desta Lei, vincula-se diretamente a
natureza do cargo decorrente da especificidade da habilitação exigida para o seu provimento, bem como da complexidade das atribuições a ele
inerente, originárias das ações e serviços que constituem o Sistema de Serviços Públicos.
CAPÍTULO III
DA SÉRIE DE PADRÕES DOS CARGOS DA CARREIRA

Art. 16 Os cargos que compõe a Carreira dos Profissionais do Poder Legislativo de Nortelândia estruturam-se em Classes cujo acesso em linha
horizontal está disposto em conformidade com a respectiva referência de habilitação, perfil profissional e ocupacional identificadas por letras
maiúsculas da seguinte forma:
I – PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR:
a) Classe A: habilitação em nível superior;
b) Classe B: requisitos da Classe A, mais um curso de especialização e/ou 260 h de cursos de atualização, aperfeiçoamento e/ou qualificação
profissional;
c) Classe C: requisitos da Classe B e especialização ou 180 horas de cursos de aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional;
d) Classe D: Mestrado/Doutorado.
II – TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:
a) Classe A: habilitação em ensino médio;
b) Classe B: requisito de Classe A, mais 100 horas de cursos de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional;
c) Classe C: requisito da Classe B, mais 100 horas de cursos de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional;
d) Classe D: requisito da Classe C, mais um curso superior ou curso de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional, com no mínimo
100 horas.
III – APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:
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a) Classe A: habilitação em ensino fundamental;
b) Classe B: requisito da Classe A, mais 80 horas de cursos de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional;
c) Classe C: requisito Classe B, mais ensino médio ou 80 horas de cursos de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional;
d) Classe D: requisito da Classe C, mais um curso de nível superior ou 80 horas de curso de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação
profissional.
§ 1º Cada Classe desdobra-se em 12 Níveis, que constituem a linha vertical de progressão.
§ 2º A certificação da Qualificação Profissional será conferida e/ou reconhecida pela Comissão constituída pelo (a) Presidente da Mesa Diretora,
observando-se os seguintes requisitos à sua pontuação:
a) As qualificações, aperfeiçoamento e/ou atualização profissional deverão atender a Carga horária mínima de 16 horas;
b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento; atualização e/ou qualificação profissional, concluídos no máximo 5 anos anteriores à
data de enquadramento;
c) Somente serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação com afinidade na administração pública;
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONÁRIO E DO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL
SEÇÃO I
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 17 Os cargos de provimento efetivo, no serviço público da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, são acessíveis aos brasileiros natos e
equiparados, cujo ingresso dar-se-á no nível inicial de cada classe, atendidos os requisitos de escolaridade, a experiência e a habilitação em concurso
de provas ou de provas e títulos.
§ 1º Em se tratando de concurso público de provas e títulos, o julgamento dos títulos será efetuado de acordo com o critério estabelecido pelo Edital
de abertura do concurso.
§ 2º Fica assegurada, para fins de acompanhamento e de fiscalização, em todas as fases do certame, a participação de representantes dos
correspondentes sindicatos profissionais.
Art. 18 O Concurso Público terá sempre o caráter eliminatório e a nomeação far-se-á em estrita obediência à ordem de classificação.
§ 1º O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante ato administrativo do
Presidente da Mesa Diretora.
§ 2º Os requisitos exigidos para o concurso, serão objetos de editais específicos e estritamente observado o número de vagas existentes.
§ 3º Durante o prazo previsto no Edital de Convocação, respeitado o prazo de validade, os aprovados em concurso de provas, ou de provas e títulos
serão convocados com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargos na carreira.
Art. 19 O concurso público reger-se-á por Edital e estabelecerá, em função da natureza da categoria funcional e sua modalidade, as condições e
requisitos para o provimento, o tipo, o conteúdo e as categorias dos títulos, os critérios de julgamento, habilitação e classificação.
Art. 20 Não dependerá de limites de idade máxima a inscrição em concurso público ao candidato de cargo de provimento efetivo.
SEÇÃO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 21 Os cargos serão providos:
I – em caráter efetivo;
II – em comissão.
§ 1º O provimento dos cargos em caráter efetivo será feito mediante nomeação, por ato administrativo do Presidente da Câmara, mediante aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, segundo a ordem de classificação.
§ 2º Os cargos de provimento efetivo no serviço público do Poder Legislativo Municipal, são acessíveis aos brasileiros e equiparados, e o ingresso, e
o ingresso dar-se-á no nível inicial de cada classe, atendidos os requisitos de escolaridade ou experiências, e a habilitação em concurso de provas ou
de provas e títulos.
§ 3º Os requisitos de escolaridade estão previstos nos Anexos que compõem a presente Lei.
§ 4º Para todos os cargos da Câmara, no ato do ingresso, também será exigido:
I - Gozo dos direitos políticos;
II - Haver cumprido as obrigações militares;
III - Haver cumprido as obrigações eleitorais;
IV - Idade mínima de dezoito anos;
V - Não possuir antecedentes criminais (sentença condenatória transitada em julgada);
VI - Outros que o habilitem para o exercício de determinado cargo.
§ 5º O provimento dos cargos em comissão será feito mediante ato administrativo de livre nomeação e exoneração pela Presidência da Câmara
Municipal, observadas e respeitadas as exigências da habilitação profissional específica e o nível de conhecimento exigível para cada cargo do
Grupo de Assessoramento Superior.
Art. 22 São formas de provimento de cargos:
I – a nomeação;
II – a reintegração;
III – a reversão;
IV – o aproveitamento;
V – a promoção;
VI – o acesso;
VII – o enquadramento.
Parágrafo único. As formas de provimento de cargos numeradas neste artigo, e os demais requisitos para o ingresso e desenvolvimento do
funcionário na carreira, dar-se-á na forma desta Lei, respeitadas as demais normas e requisitos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Nortelândia-MT (Lei Municipal específica).
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SEÇÃO III
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
Art. 23 Posse é aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo
com probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do
interessado, mediante justificativa comprovada.
§ 2º A posse, excepcionalmente, poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 3º Em se tratando de Servidor em licença, ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento.
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação da autoridade competente.
§ 5º No ato da posse, o Servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.
Art. 24 A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município ou, em sua falta, quem a Câmara indicar.
§ 1º Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para exercício do cargo.
§ 2º A posse do Servidor efetivo que for nomeado para outro cargo, independerá de inspeção médica, desde que se encontre em exercício.
Art. 25 A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em Lei ou
regulamento, para a investidura no cargo.
Art. 26 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.
Art. 27 O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do Servidor.
Parágrafo único. O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicadas ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou serviço
em que estiver lotado o Servidor.
SEÇÃO IV
DO ENQUADRAMENTO E DA NOMEAÇÃO DO INÍCIO DE CARREIRA
Art. 28 Dar-se-á o enquadramento e a nomeação:
I - ao entrar em exercício, o Servidor será enquadrado na Carreira dos Servidores na Classe e Nível iniciais do respectivo cargo, observando-se a
titulação apresentada no Ato da Posse;
II – aos Servidores que ingressarem no serviço público da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, mediante nomeação, após classificação com
concurso público, será efetuado o enquadramento na referência inicial da Classe “A” de sua categorias funcional.
SEÇÃO V
DA FREQÜÊNCIA E DO HORÁRIO
Art. 29 A freqüência será apurada por meio de ponto.
§ 1º Ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, as entradas e saídas dos Servidores.
§ 2º Nos registros de ponto, deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da freqüência.
Art. 30. É vedado dispensar o Servidor do registro de ponto, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento.
§ 1º A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, presença ao serviço.
§ 2º Excepcionalmente e apenas para elidir efeitos disciplinares, poderá ser justificada falta ao serviço.
§ 3º O Servidor deverá permanecer em serviço durante o horário de trabalho, inclusive nas horas extraordinárias, quando convocado.
§ 4º Nos dias úteis somente por determinação do Presidente da Câmara poderão deixar de funcionar os serviços públicos ou serem suspensos os seus
trabalhos, no todo ou em parte.
Art. 31 Os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a 40(quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra lei ou
Lei que estabeleça outro horário específico.
§ 1º O Servidor que exerce suas funções públicas em Regime de Trabalho em Tempo Integral ou em Escala de Plantão, que, eventualmente, for
nomeado para cargo em Comissão deverá, obrigatoriamente, cumprir jornada de trabalho correspondente ao cargo Comissionado/Função de
Confiança.
§ 2º Os Profissionais de Nível Superior com perfil de Advogado, de Contabilidade e de Economista, ficam submetidos ao Regime de Trabalho de 20
horas semanais, salvo disposição legal em contrário, no que concerne a Regulamentação da Profissão.
§ 3º A administração da Câmara poderá modificar a seu critério exclusivo, a carga horária prevista no "caput" deste artigo, observando o interesse do
serviço que o Parlamento Municipal exigir.
§ 4º Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço,
podendo ser convocado sempre que houver interesse da Câmara ou de seus órgãos.
SEÇÃO VI
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA ESTABILIDADE
Art. 32 Ao entrar em exercício, o Servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e
seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.
§ 1º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial anual de desempenho, por Comissão Especial instituída para
essa finalidade.
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§ 2º O servidor em estágio probatório que não alcançar a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na escala de avaliação, por ano de efetivo
exercício na função, será considerado inapto para o cargo, e não poderá adquirir a estabilidade, devendo ser exonerado, de ofício pelo Presidente da
Câmara, a bem do serviço público.
SEÇÃO VII
DA VACÂNCIA
Art. 33 A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV - transferência;
V - posse em outro cargo.
VI - aposentadoria;
VII - falecimento.
Art. 34 A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do Servidor ou "ex-officio", e, por justa causa, mediante Processo Administrativo,
Sindicância ou Inquérito, na forma da lei.
Parágrafo único. A exoneração "ex-officio" será aplicada:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando tendo tomado posse, o Servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.
III - quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade;
Art. 35 A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:
I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio Servidor.
Art. 36 A vaga ocorrerá:
I - na data da vigência do ato de promoção funcional, transferência, aposentadoria, exoneração ou demissão do ocupante do cargo;
II - na data do falecimento do ocupante do cargo;
III - na data da vigência do ato que criar o cargo ou permitir seu aproveitamento;
IV - imediata àquela em que o Servidor completar 70 (setenta) anos de idade;
V - da posse em outro cargo de acumulação proibida.
CAPÍTULO V
DAS FORMAS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
Art. 37 A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Poder Legislativo de Nortelândia-MT dar-se-á, em duas modalidades a
seguir:
I – por progressão horizontal – Classes – para outra imediatamente a que o servidor ocupa, na mesma série de Classes do cargo, desde que cumprido
todos os requisitos legal de títulos de habilitação e/ou da qualificação profissional exigida para a respectiva Classe, conforme parâmetros definidos
no art. 16 desta lei;
II – por progressão vertical – Níveis – desde que cumprido o intervalo de 03 (três) anos, observado o disposto no art. 39, desta lei.
SEÇÃO I
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL
Art. 38 A progressão horizontal dos Servidores dar-se-á de uma Classe para outra imediatamente superior a que o Servidor ocupa, na mesma série
de Classe do cargo, mediante comparação legal do título da habilitação e/ou da qualificação profissional exigida para a respectiva Classe.
Parágrafo único. A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao Servidor, nos termos desta lei, o direito de se posicionar na mesma
referência anteriormente ocupada e na Classe inicial da carreira, de acordo com o perfil exigido.
SEÇÃO II
DA PROGRESSÃO VERTICAL
Art. 39 O Servidor terá direto a progressão vertical de um Nível para outro, subseqüente da mesma Classe, desde que aprovado em processo
contínuo e específico de avaliação de desempenho e cumprido os requisitos, a carga horária e a pontuação necessária.
§ 1º É obrigatória a realização, pelo Órgão equivalente da Administração da Câmara Municipal, a Avaliação de Desempenho dos Servidores para
fim de progressão vertical na Carreira, a ser procedida através do Anexo identificado como Ficha de Avaliação que integra esta Lei.
§ 2º Para fazer jus ao direito de que trata o caput deste artigo, o servidor terá que alcançar a pontuação mínima de 75 (setenta e cinco) pontos na
escala de avaliação, por ano de efetivo exercício no cargo para o qual foi concursado.
§ 3º Será assegurado ao Servidor o direito de progredir verticalmente na Carreira, independente de Avaliação de Desempenho, caso haja omissão
e/ou morosidade, por parte da Mesa Diretora, na aplicação efetiva do referido Processo de Avaliação.
Art. 40 O Servidor em estágio probatório terá direito a progressão vertical de um Nível para outro, subseqüente da mesma, desde que aprovado em
processo contínuo e específico de Avaliação e de Desempenho.
Parágrafo único. Para fazer jus ao direito de que trata o caput deste artigo, o servidor em estágio terá que alcançar a pontuação mínima de 75
(setenta e cinco) pontos na escala de avaliação, por ano de efetivo exercício no cargo para o qual foi concursado.
Art. 41 Para a primeira progressão, o prazo é contado a partir da data em que se der o exercício do Servidor no cargo ou de seu enquadramento na
Carreira.
CAPÍTULO VI
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 42 As contribuições previdenciárias dos Servidores da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, serão recolhidas ao PREVINORTE –
Previdência do Município de Nortelândia, na forma estabelecida por lei municipal específica.
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Parágrafo único. Os servidores municipais contribuirão, para o custeio, em seu benefício, de sistema próprio de previdência, na forma prevista em
Lei.
Art. 43 Os Servidores que por ocasião da aposentadoria tiverem os proventos estabelecidos nos padrões do Regime Especial de Trabalho deverão,
obrigatoriamente, cumprir as disposições contidas e estabelecidas no REGIME GERAL DA PREVINORT, e, nos casos omissos, no REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TODOS OS PRAZOS).
CAPÍTULO VII
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
Art. 44 Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo
determinado, mediante lei municipal ou lei que disciplinará tais contratações.
Art. 45 Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I - programas ou campanhas, por natureza temporárias, na área de atuação do Parlamento Municipal;
II - implantação de serviço urgente e inadiável;
III - permitir execução de serviço técnico-profissional de notória especialização, nos caso admitidos pela Lei Federal nº. 8.666/1993;
IV - consecução de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;
V - saída de servidores, mediante afastamento, licença, aposentadoria, demissão voluntária ou outra causa, cuja ausência possa prejudicar a execução
dos serviços;
VI – execução de serviços técnico-administrativos, jurídicos e técnico-legislativos emergentes, necessários à defesa dos direitos e do interesse
público da Casa Legislativa.
Art. 46 Nas contratações por tempo determinado, serão observados os valores de vencimentos dos planos de carreira do órgão ou entidade
contratante, observados os preceitos legais dispostos na legislação municipal e os princípios constitucionais vigentes.
Parágrafo único. Para fins de contratação temporária de excepcional interesse público será observado o processo de remuneração e exame de
seleção da Câmara Municipal, e, não havendo referência, o da Prefeitura Municipal, e, na sua falta, serão observados os valores do mercado de
trabalho da respectiva categorial funcional.
Art. 47 É vedado o desvio de função do servidor contratado na forma deste capítulo, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade
administrativa e civil da autoridade contratante.
TITULO III
DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 48 A Política de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Nortelândia, fundamentada nos princípios e objetivos consignados nesta Lei, terá
seu eixo constitutivo consubstanciado num Sistema de Desenvolvimento dos Servidores, norteando-se pela diretriz abaixo especificada:
I – inserção no contexto das Políticas Municipais;
II – fortalecimento do Sistema Legislativo Municipal de prestação de serviços;
III – melhora da qualidade dos serviços prestados aos usuários do serviço público;
IV – foco nos Servidores enquanto agentes do processo de transformação do sistema público, fortalecendo o desenvolvimento de competências,
habilidades e o compromisso ético e moral com a coletividade.
Art. 49 O Desenvolvimento dos Servidores constituir-se-á dos seguintes programas:
I – Programa de Qualificação Profissional;
II – Programa de Avaliação de Desempenho;
§ 1º A Qualificação Profissional e a Avaliação de Desempenho dos Servidores são deveres e direitos de todos os integrantes da Carreira, e serão
assegurados pelo Poder Legislativo de Nortelândia.
§ 2º A Câmara Municipal dentro de suas correspondentes áreas de competência firmará convênios, protocolos de cooperação ou firmará equivalentes
com instituições ou órgãos federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Programa de Qualificação
Profissional de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL
Art. 50 O programa de Qualificação Profissional dos Servidores da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, aprovado pelo Poder Legislativo
Municipal, deverá conter os seguintes objetivos:
I – caráter permanente e atualizado da programação de forma a acompanhar a evolução do conhecimento e dos processos atinentes ao avanço
tecnológico na área de serviços afins;
II – universalidade, não só no aspecto do conteúdo técnico científico e profissional da qualificação propriamente dita, mas da promoção humana do
Servidor como agente de transformações das práticas e modelos;
III – ser veículo de sistematização das ações dos serviços inscritos na Política Legislativa do Município;
IV – ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do Sistema Público, no âmbito federal estadual e municipal;
V – descobrir e desenvolver os potenciais e valores humanos para estabelecer novas atribuições necessárias ao crescimento do Sistema
Administrativo na esfera de competência do Poder Legislativo do Município;
VI - avaliar a Qualificação Profissional dos Servidores a fim de detectar a eficácia dos resultados.
Parágrafo único. Caberá á área de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos - RH) da Câmara Municipal, levantar as necessidades de Qualificação
Profissional dos seus Servidores, elaborar a programação anual, submeter à aprovação da Mesa Diretora e executá-la.
Art. 51 O Profissional de Nível Superior beneficiado pelo Programa de Qualificação Profissional para o serviço público, independentemente do
Quadro de Pessoal a que pertença, disponibilizará o repasse dos conhecimentos adquiridos enquanto agentes multiplicadores.
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Art. 52 O Programa de Qualificação Profissional deverá ser custeado com recursos financeiros próprios do Poder Legislativo Municipal, além dos
provenientes de eventuais Convênios.
CAPÍTULO III
DAS LICENÇAS E DOS AFASTAMENTOS
Art. 53 A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal e consiste no
afastamento do Servidor de suas funções, sem prejuízos dos seus vencimentos, assegurada a sua efetividade para todos os efetivos de carreira, e será
concedida para freqüência de curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento ou em nível de pós-graduação e estágio, se de interesse do Poder
Legislativo.
Art. 54 Para concessão da licença de que trata o artigo anterior, terão preferência os Servidores que participarem de curso correlacionado
especificamente com a área de atuação no serviço público da Câmara Municipal.
Art. 55 Realizando-se o curso na mesma localidade de lotação do serviço ou em outra de fácil acesso, em lugar da licença será concedida simples
dispensa de expediente, pelo tempo necessário à freqüência regular no curso.
Parágrafo único. A dispensa de que trata o artigo deverá ser obrigatoriamente comprovada mediante atestado de freqüência regular no curso.
Art. 56 Será concedido horário especial ao Servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição,
sem prejuízos do exercício do cargo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do
trabalho, de acordo com os critérios estabelecidos pela Mesa Diretora.
CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 57 O Programa de Avaliação de Desempenho integra o Sistema de Desenvolvimento dos Servidores do Parlamento Municipal, e é instrumento
de consolidação da Política da Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Nortelândia, com critérios capazes de identificar e de avaliar na sua
integralidade, o desempenho do Servidor.
Art. 58 O Programa de Avaliação de Desempenho a ser formulado pela área de Gestão de Pessoas e aprovado pelo Poder Legislativo, deverá conter
os seguintes objetivos:
I – vincular o comportamento do trabalho ao alcance de metas relevantes para obtenção dos resultados;
II – promover a sinergia entre os poderes e desenvolver a consciência das potencialidades do grupo para gerar os resultados esperados pela
Administração da Câmara Municipal;
III – desenvolver as competências essenciais para a geração de resultados;
IV – possibilitar o reconhecimento do Servidor;
V – responsabilizar as Gerências para desenvolver, implementar, monitorar e modificar as medidas de desempenho de seus Servidores;
VI – gerar dados e informações necessários para alimentar o Sistema de Qualificação.
CAPÍTULO V
DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA NO TRABALHO
Art. 59 O Programa de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho integra o Sistema de Desenvolvimento dos Servidores e é um instrumento de
complementação da política de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal, visando estabelecer critérios que assegurem a promoção à saúde e ao
ambiente de trabalho do Servidor.
§ 1º As diretrizes do Programa de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho deverão observar os seguintes aspectos:
I – caráter permanente e atualizado da programação, a fim de acompanhar a evolução das normas de saúde e segurança no trabalho;
II – ser um dos condutores das Políticas do Município de Nortelândia-MT, segundo as Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos, no seu
eixo de desenvolvimento de pessoas;
III – assegurar a melhoria da Qualidade de Vida e do ambiente de trabalho dos Servidores;
IV - promover a saúde enquanto ações que envolvem constante risco, prevenção recuperação, danos, reabilitação profissional e psicossocial;
V - desenvolver ações que despertem a motivação para o trabalho visando melhoria no atendimento interno e externo.
TÍTULO IV
DA ESTRUTURA DE CARGOS E DE VENCIMENTOS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 60 O Sistema de Remuneração dos Profissionais do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nortelândia-MT será estabelecido sob forma de
subsídio, fixado em parcela única vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, produtividade,
especialidade ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, o disposto no art. 37, da Constituição Federal.
Parágrafo único. O subsídio estabelecido no caput deste artigo é o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias
atualmente percebidas.
Art. 61 O teto máximo de remuneração dos Servidores da Câmara Municipal observará ao disposto no Art. 37, XI, da Constituição Federal.
Art. 62 O Servidor pertencente à Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, nomeado para exercer Cargos em Comissão, deverá optar
por perceber entre o subsidio do Cargo Comissionado ou o subsídio do Cargo de Carreira, acrescido de 70% (setenta) do subsídio do Cargo
Comissionado, conforme art. 51, da Lei Complementar nº. 021/2005, de 11 de outubro de 2005.
Parágrafo único. O Servidor não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva, vinculado a outros órgãos ou
Secretarias.
Art. 63 Fica assegurado que 50% dos cargos em Comissão, de Direção e Chefia, serão ocupados por Servidores de carreira.
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Art. 64 Para exercer o Cargo em Comissão, o Servidor devera preencher os seguintes critérios:
I – não estar em gozo de licença;
II – não estar lotado em outra unidade, órgão ou secretária da Câmara Municipal e nem do Município;
III – não constar quaisquer punição funcional nos últimos 5 (cinco) anos;
IV – possuir perfil profissional compatível ou correlato com as atividades inerentes ao cargo a ser exercido, conforme descrição de cargos.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO
Art. 65 O Sistema de Remuneração estrutura-se através de tabelas remuneratórias, contendo as Classes de subsídios, fixados em razão da natureza,
grau e responsabilidade e de complexidade, e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da Carreira dos Servidores do Poder Legislativo
do Município de Nortelândia-MT.
CAPÍTULO III
DA CATEGORIA FUNCIONAL
Art. 66 Compõem a estrutura geral de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, os Anexos que compõem a presente Lei.
Art. 67 Ficam criados os cargos de provimento em comissão, constantes da estrutura de Anexos desta Lei, os quais são de livre nomeação e
exoneração da Presidência da Câmara, devendo a escolha recair em pessoas e profissionais habilitados que satisfaça os requisitos gerais para a
investidura no serviço público e possuam experiência administrativa e legislativa comprovada.
Art. 68 Ficam criados os cargos de provimento efetivo constantes da estrutura de Anexos desta Lei, os quais somente poderão ser providos mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 69 Os cargos atualmente existentes no Poder Legislativo Municipal serão preenchidos pelos atuais servidores da Câmara Municipal de
Nortelândia-MT, que serão aproveitados nos respectivos cargos em que se encontram lotados, com todos os direitos e deveres deles decorrentes,
respectivamente.
Art. 70 Será assegurado aos funcionários e servidores da Câmara Municipal, isonomia de vencimentos para os cargos e atribuições iguais ou
assemelhados entre servidores do Poder Executivo Municipal, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de
trabalho.
Parágrafo único. Aplica-se aos funcionários e servidores da Câmara Municipal o disposto na Estrutura Administrativa e no PCCS da Câmara
Municipal, e no Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município de Nortelândia-MT (Lei Municipal específica), observado o que dispõe as
normas previstas pela Constituição Federal e pelas Leis Complementares Federal, Estadual e Municipal que vierem regular a matéria.
CAPÍTULO IV
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 71 Haverá substituição no impedimento legal e temporário, acima de 30 (trinta) dias, de ocupantes de Cargos de Direção e Assessoramento,
assim considerados os que legalmente exercem atribuições de supervisão de unidade, efetivamente, criada e constante da estrutura dos órgãos da
Câmara Municipal.
Parágrafo único. - Durante o período de substituição, o substituto fará jus à diferença entre o vencimento de seu cargo e o do substituído.
CAPÍTULO V
DOS DIREITOS, DAS VANTAGENS E DAS CONCESSÕES
SEÇÃO I
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 72 São assegurados aos servidores municipais os seguintes direitos sociais:
I – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família como moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
II – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
III – décimo-terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IV – remuneração do trabalho noturno superior ao diurno;
V – salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
VI – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, com intervalo de duas horas para alimentação, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
VII – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
VIII – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;
IX – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
X – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XI – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XII – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XIII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XIV – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XV – adicional de insalubridade ou periculosidade, na forma prevista nesta Lei, consoante às demais normas que lhe foram legalmente e
institucionalmente aplicáveis.
§ 1º Os servidores da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, estarão sujeitos e vinculados ao Regime Geral de Previdência Municipal
(PREVINORT), independentemente da forma de provimento do cargo.
§ 2º Aplica-se ao servidores ocupantes de cargo público da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, o disposto nos artigos 37, 38, 39, 40 e 41, da
Constituição Federal, com as modificações que lhe foram dadas.
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SEÇÃO II
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 73 O sistema remuneratório dos Servidores Públicos do Poder Legislativo deste Município de Nortelândia-MT, é estabelecido e fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e sempre no mês de maio de cada ano, independentemente de sofrer ou não alteração.
§ 1º Fica assegurada, aos servidores públicos da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos, sempre
na mesma data e sem distinção de índices, na forma que determina o artigo 37, X, da Constituição Federal.
§ 2º Indica como revisão o ato pelo qual se formaliza a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de
1988 – inciso IV do art. 7º, patenteando a homenagem não ao valor nominal, mas ao real do que satisfeito como contraprestação do serviço prestado.
§ 3º A revisão geral anual dos subsídios e vencimentos a que se refere o parágrafo anterior se faz como garantia da previsão do princípio da
periodicidade, que efetivamente deverá ser cumprido pelas autoridades municipais, que têm o dever de concretizar o comando constitucional, sob
pena de responsabilidade.
§ 4º Fica fixado o dia 01 de maio de cada ano, como a data determinada para que se efetive a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos
servidores públicos da Câmara deste Município de Nortelândia-MT.
§ 5º A revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Nortelândia-MT se dará, calculando-se,
para tal, o percentual de defasagem verificado desde a última revisão e implantando-o imediatamente na folha de pagamento de salários e nos contracheques, adotando-se como critério a variação anual do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, ou, na sua falta, qualquer outro dos
índices oficiais do Governo Federal.
Art. 74 Fica instituído, por esta Lei, o piso salarial, na forma de remuneração, em parcela única, dos Servidores Públicos do Poder Legislativo deste
Município, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, salvo os casos de jornada laboral profissional específica e ressalvada a diferenciação
decorrente do regime de trabalho reduzido e do não cumprimento da exigência de escolaridade mínima para o enquadramento.
SEÇÃO III
DAS VANTAGENS
Art. 75 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor público da Câmara Municipal, as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - auxílios pecuniários;
III - gratificações e adicionais.
§ 1º As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito.
§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados nesta Lei.
SEÇÃO IV
DAS INDENIZAÇÕES
Art. 76 Constituem indenizações ao servidor:
I - ajuda de custo;
II - diárias;
III - transporte.
SEÇÃO V
DA AJUDA DE CUSTO
Art. 77 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas do servidor que, no interesse do serviço, for deslocado para fora da sede do Poder
Legislativo do Município, por prazo certo.
Art. 78 Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
SEÇÃO VI
DAS DIÁRIAS
Art. 79 O servidor que, a serviço, tiver de afastar da sede da Câmara, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território do Estado ou
do País, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada e alimentação.
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.
§ 2º Não poderão ser pagas mais de 5 (cinco) diárias no mês, por servidor da Câmara Municipal de Nortelândia-MT.
§ 3º O valor da diária será fixada por Lei ou Lei específica.
SEÇÃO VII
DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Art. 80 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, as
seguintes gratificações e adicionais:
I - gratificação natalina;
II - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
III - adicional de férias;
IV - adicional noturno;
V - férias indenizadas ao servidor, sendo facultado a Presidência da Casa para sua concessão.
Art. 81 São assegurados aos funcionários e servidores da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, todos os direitos, vantagens e concessões de que
trata o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, desde que respeitadas as regras e as normas estabelecidas pela Constituição Federal e pelas Leis
Federais Complementares.
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Parágrafo único. Fica assegurado ao servidor público da Câmara que, no pleno exercício de suas funções, vier a exercer cargo de provimento em
comissão, de órgãos públicos, durante o período de 4 (quatro) anos consecutivos, ou de 8 (oito) anos intercalados, o direito de integralização dos
vencimentos daqueles cargos ao subsídio mensal do servidor que tiver exercido aquelas funções.
SEÇÃO VIII
DA POLÍTICA SALARIAL
Art. 82 As despesas com o pagamento de salários, vencimentos, proventos, pensões e outras vantagens atribuídas aos funcionários e servidores da
Câmara Municipal de Nortelândia-MT, obedecerão a Lei do Orçamento anual destinado ao Poder legislativo Municipal.
Art. 83 Sempre que ocorrer revisão, alteração, reajuste ou aumento na remuneração dos servidores do Poder Executivo, igual índice será aplicado
aos funcionários e servidores da Câmara Municipal.
Parágrafo único. A política salarial da Câmara Municipal será aplicada aos seus funcionários e servidores, independentemente das normas
instituídas pela Política Salarial do Governo Municipal (Poder Executivo), conforme dispuser leis complementares.
SEÇÃO IX
DA ADMISSÃO
Art. 84 Independerá de concurso à admissão para funções de caráter transitório de excepcional interesse público, que se darão por tempo
determinado, justificada sempre, as razões que só podem ser fundamentadas na excepcionalidade e na transitoriedade, sem vínculo empregatício,
devendo o contratado ter previdência como autônomo.
SEÇÃO X
DA EXTINÇÃO DOS CARGOS E DOS EMPREGOS
Art. 85 Os cargos e os empregos, atualmente existentes na Câmara Municipal de Nortelândia-MT, que não puderem sofrer o aproveitamento ou o
enquadramento nos termos desta Lei e da legislação superior, serão extintos à medida que forem providos os cargos de provimento em comissão e os
cargos de provimento efetivo por àqueles aprovados em concurso público.
TITULO V
DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 86 Para fins de comprovação da conclusão do curso de ensino fundamental e médio, será considerado o Certificado ou o Diploma, e, de curso
Superior ou de Pós-graduação, será considerado Diploma expedido e convalidados por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.
Art. 87 Nos casos de Diploma ou Certificado que estiver em fase de expedição e de registro, será considerado válido o Atestado de Conclusão do
curso, até o prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.
Art. 88 Os Servidores beneficiados com o disposto nesta Lei, terão o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do enquadramento, para
apresentarem o diploma ou certificado de conclusão do curso.
Parágrafo único. O Servidor que não cumprir o disposto no caput deste artigo, terá sua progressão horizontal invalidada, ficando obrigado a
ressarcir os valores recebidos a maior e indevidamente, aos cofres públicos municipais, sob as penas da lei.
Art. 89 O Servidor que ingressar no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, a partir da data dos efeitos desta Lei, terá a sua primeira
movimentação funcional somente após adquirir a estabilidade, conforme disposto nesta Lei.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 90 Para fins de enquadramento nesta Lei, dos atuais Servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, será constituído um
Grupo de Trabalho designado por Portaria do Presidente da Mesa Diretora, sob Coordenação Geral do Secretário Geral da Câmara Municipal, para a
realização dos trabalhos necessários.
Parágrafo único. O enquadramento dos atuais Servidores da Câmara Municipal, será efetuado mediante Portaria do Presidente da Casa Legislativa.
Art. 91 Os Servidores permanecerão nas mesmas classes e níveis que se encontram posicionados respeitando os critérios estabelecidos em lei e nesta
Lei.
Art. 92 O enquadramento dos atuais Servidores do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, efetivar-se-á em duas etapas:
I – transformação de cargo atualmente ocupado, para o da Carreira dos Servidores do Poder Legislativo, tendo como critério a identidade e
semelhança do perfil profissional e ocupacional conforme o caso, existente entre as funções atualmente exercidas e as atribuídas ao novo cargo, de
conformidade com a Tabela de Transformação, constantes nos Anexos desta Lei;
II – posicionamento na Tabela Remuneratória correspondente ao cargo transformado, observando o grau de escolaridade do Servidor, cursos de
qualificação profissional em áreas correlatas ao novo cargo, ou de seu tempo de serviço para posicionamento na Classe e no Nível, respectivamente.
Art. 93 O Servidor que se encontrar afastado por licença sem remuneração, legalmente autorizada, só poderá ser enquadrado na presente Lei,
quando oficialmente reassumir seu respectivo cargo de carreira.
Art. 94 O Servidor que se julgar prejudicado em seu enquadramento, poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação de
seu enquadramento, mediante petição escrita e fundamentada, com a indicação dos documentos e demais meios comprobatórios que caracterizem os
fatos alegados e possibilitem, se for o caso, a novo julgamento sobre o enquadramento, ou a reconsideração do ato.
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Art. 95 Serão considerados como critérios de enquadramento dos Servidores o grau de escolaridade, a formação e qualificação profissional e o
tempo de serviço adquiridos até a data da vigência dos efeitos financeiros.
Art. 96 A primeira Avaliação de Desempenho, para fins de progressão na Carreira, será realizada no máximo 12 meses após o enquadramento dos
Servidores no Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, obedecida no que couber, a legislação
municipal sobre a matéria.
Art. 97 Constatando-se a procedência da retificação do enquadramento do Servidor, esta será realizada com efeitos financeiros retroativos a data do
enquadramento a que o Servidor teria direito, nos termos desta Lei.
Art. 98 Para fins de progressão vertical dos Servidores, será aproveitado o interstício cumprido, a contar do último enquadramento na carreira
anterior.
Art. 99 Ficam criados na Estrutura Organizacional Administrativa da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, os seguintes Cargos Comissionados:
I - SECRETÁRIO GERAL – DAS I (Livre Nomeação-Nível Médio);
II - ASSESSOR JURÍDICO – DAS II (Nível Superior - Advogado);
III - ASSESSOR CONTÁBIL – DAS II (Contador-Nível Superior ou Técnico em Contabilidade c/ Registro no CRC);
IV - ASSESSOR DE IMPRENSA – DAS III ( Livre Nomeação-Nível Médio)
V - COORD. ADMINISTRATIVO – DAS III (livre nomeação-Nível Médio)
VI - COORD.E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA – DAS III (livre nomeação-Nível Médio)
Parágrafo único. Fica a critério exclusivo do Presidente do Poder Legislativo Municipal, o provimento dos Cargos de Assessor Jurídico, Assessor
de Imprensa e Assessoria Contábil, através de empresas prestadoras de serviços desses ramos de atividade, mediante instrumento contratual regidos
na forma da Lei Federal nº. 8.666/1993.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 100 Os efeitos desta Lei não se estende ao pessoal inativo e pensionista da Câmara Municipal, cujos proventos e benefícios de pensão correm à
conta da despesa pela PREVINORTE.
Parágrafo único. Para fins de atualização dos proventos de aposentadorias e dos benefícios de pensões de que tratam os subsídios fixados nesta Lei,
tornar-se-á por parâmetro os critérios conjugados nesta Lei, consubstanciados na vida funcional do Servidor, no ato de sua aposentadoria ou no ato
da concessão do beneficio da pensão, de acordo com as regras estabelecidas pela PREVINORTE.
Art. 101 O Servidor será aposentado com o subsidio de seu Nível e classe correspondente, observadas as regras do Órgão Previdenciário Municipal.
Art. 102 Fica vedada à disposição ou cessão dos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, aos
poderes da União e do Estado de Mato Grosso, ressalvado os casos de força maior ou decorrente do cumprimento de convênio bilateral, conforme
critérios estipulados no Art. 109 da Lei Complementar nº. 021/2005.
Art. 103 Os Servidores Públicos da Câmara Municipal de Nortelândia-MT, deverão estar permanentemente atualizados, visando à modernização e
racionalização dos métodos de trabalho, objetivando proporcionar melhor atendimento ao Parlamento e ao público, através das ações e dos meios
necessários à consecução dos objetivos propostos pelo parlamento Municipal.
Parágrafo único. Fica validado o enquadramento dos atuais servidores do Poder Legislativo Municipal, composto pelo Anexo identificado como
PLANILHA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA-MT, realizado por
Comissão específica, na forma do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município, com efeitos administrativos e financeiros a partir da publicação
desta Lei.
Art. 104 Fica autorizado ao Presidente da Câmara, quando a necessidade da Casa Legislativa assim exigir, a realização de concurso público de
provas ou de provas e títulos, objetivando a prover os cargos de provimento efetivo existentes e vagos no órgão do Poder Legislativo Municipal.
Art. 105 Fica autorizado ao Presidente da Câmara a prover, de acordo com a conveniência, oportunização e disponibilidade de recursos
orçamentários e financeiros, os cargos de provimento em comissão instituídos por esta Lei.
Art. 106 O Presidente da Câmara fica autorizado a tomar todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras e
contábeis, para a fiel execução da presente Lei.
Art. 107 As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, serão atendidas por conta de verbas próprias consignadas no orçamento anual da
Câmara Municipal, criadas se inexistentes e suplementadas se necessárias, dentro dos limites autorizados por lei.
Art. 108. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Pedro Coelho Ormond, Sede do Município de Nortelândia – MT, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e onze, 57º da
Emancipação Político-Administrativa.
NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – (PCCS) – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – NORTELÂNDIA – MATO
GROSSO

ESTRUTURA DE ANEXOS
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ANEXO I
QUANTITATIVO DE CARGOS
CARGO
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – NÍVEL ELEMENTAR

QUANTIDADE
002
003
003

ANEXO II
PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAL
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
PERFIL PROFISSIONAL
ADVOGADO (Nível Superior)
CONTADOR (Nível Superior ou Técnico em Contabilidade c/ registro no CRC)

CARGO
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

ANEXO III
PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAL
TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CARGO
TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
NÍVEL - MÉDIO

PERFIL PROFISSIONAL
TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO IV
PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAL
APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CARGO

PERFIL PROFISSIONAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MOTORISTA
VIGILANTE

APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
NÍVEL – ELEMENTAR

ANEXO V
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS)
CARGOS COMISSIONADOS
CARGOS
I – SECRETÁRIO GERAL
II – ASSESSOR JURÍDICO
III – ASSESSOR DE IMPRENSA
IV – ASSESSOR CONTÁBIL
V – COORDENADOR ADMINISTRATIVO
VI – COORDENADOR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

TIPO
DAS 1
DAS 2
DAS 2
DAS 2
DAS 3
DAS 3

Nº. VAGAS
01
01
01
01
01
01

VENCIMENTOS R$
1.596,90
851,68
851,68
851,68
638,76
638,76

ANEXO VI
CARGOS COMISSIONADOS – DAS – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
CARGO
DAS – 1
DAS – 2
DAS – 3

PERCENTUAL SOBRE SUBSÍDIO
70 %
70 %
70 %

SUBSÍDIO
1.596,90
851,68
638,76

ANEXO VII

NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TABELA I - APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NIVEL FUNDAMENTAL 40 Hs
CLASSE
A
B
C
R$ 588,47
R$ 703,57
R$ 841,20
R$ 597,28
R$ 714,13
R$ 853,83
R$ 606,24
R$ 724,84
R$ 866,63
R$ 615,35
R$ 735,71
R$ 879,62
R$ 624,57
R$ 746,75
R$ 892,82
R$ 633,94
R$ 757,95
R$ 906,22
R$ 643,44
R$ 769,31
R$ 919,81
R$ 653,10
R$ 780,86
R$ 933,60
R$ 662,90
R$ 792,58
R$ 947,61
R$ 672,84
R$ 804,46
R$ 961,82
R$ 682,94
R$ 816,53
R$ 976,26
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R$ 1.005,77
R$ 1.020,84
R$ 1.036,17
R$ 1.051,71
R$ 1.067,48
R$ 1.083,49
R$ 1.099,74
R$ 1.116,24
R$ 1.132,98
R$ 1.149,97
R$ 1.167,22
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R$ 693,18

12

R$ 828,77

R$ 990,90

R$ 1.184,74

OBS: A variação do valor do nível imediatamente subseqüente, na escala progressiva, corresponde a 1.5% do valor apurado no nível antecedente.

ANEXO VIII

NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

TABELA II - TÉCNICOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NIVEL MÉDIO 40 Hs
CLASSE
B
C
R$ 748,95
R$ 895,45
R$ 1.069,58
R$ 760,18
R$ 908,89
R$ 1.085,61
R$ 771,59
R$ 922,53
R$ 1.101,89
R$ 783,16
R$ 936,36
R$ 1.118,43
R$ 794,90
R$ 950,40
R$ 1.135,58
R$ 806,83
R$ 964,66
R$ 1.152,23
R$ 818,94
R$ 979,13
R$ 1.169,51
R$ 831,22
R$ 993,83
R$ 1.187,06
R$ 843,69
R$ 1.008,72
R$ 1.204,87
R$ 856,35
R$ 1.023,86
R$ 1.222,94
R$ 869,19
R$ 1.039,22
R$ 1.241,28
R$ 882,23
R$ 1.054,80
R$ 1.259,90

D
R$ 1.278,80
R$ 1.297,98
R$ 1.317,45
R$ 1.337,21
R$ 1.396,08
R$ 1.437,97
R$ 1.481,10
R$ 1.525,62
R$ 1.568,26
R$ 1.612,16
R$ 1.657,30
R$ 1.703,71

OBS: A variação do valor do nível imediatamente subseqüente, na escala progressiva, corresponde a 1.5% do valor apurado no nível antecedente.

ANEXO IX
FICHA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO
NOME DO SERVIDOR:
CARGO: FUNÇÃO:
DATA DE ADMISSÃO: MATRÍCULA:
ÚLTIMA PROMOÇÃO SALARIAL:
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
ASSINALAR NA ESCALA DE 1 A 5 DE ACORDO COM O DESEMPENHO DO SERVIDOR, CONSIDERANDO O GRAU 5, O VALOR MÁXIMO E GRAU 1 O VALOR MÍNIMO

FATORES
QUALIDADE DE TRABALHO
1 – DESEMPENHA BEM TAREFAS METICULOSAS
2 – REVISA SEMPRE O TRABALHO EXECUTADO
3 – APRESENTA TRABALHOS SEM ERROS
4 – PODE-SE CONFIAR NO TRABALHO EXECUTADO
5 – CONHECE O SERVIÇO
INTERESSE PELO TRABALHO
1 – TEM INTERESSE EM APRENDER
2 – É ESFORÇADO
3 – ADAPTA-SE COM FACILIDADE A MUDANÇAS
RESPONSABILIDADE PELO TRABALHO
1 – ESTÁ SEMPRE EM DIA COM O TRABALHO
2 – ZELA PELO MATERIAL SOB SUA RESPONSABILIDADE
3 – DEMONSTRA SERIEDADE EM RELAÇÃO AO TRABALHO
4 – NÃO FALTA AO SERVIÇO
5 – É PONTUAL
QUALIDADE NO TRABALHO
1 – TRABALHA COM RAPIDEZ
2 – PRODUTIVIDADE DENTRO DA MÉDIA
3 – APRESENTA UMA PRODUÇÃO CONSTANTE
DISCIPLINA
1 – ACEITA BEM AS NORMAS DA CÂMARA
2 – RESPEITA A HIERARQUIA
RELACIONAMENTO
1 – SABE TRABALHAR EM EQUIPE
2 – ESTÁ SEMPRE PRONTO A COLABORAR
3 – RELACIONA-SE BEM COM OS COLEGAS DE TRABALHO
CRIATIVIDADE
1 – CONTRIBUI COM BOAS IDÉIAS PARA O SERVIÇO
2 – CONTRIBUI COM BOAS SOLUÇÕES
3 – É CRIATIVO NO DESEMPENHO DE SUAS TAREFAS

APLICABILIDADE
12345
()()()()()
()()()()()
()()()()()
()()()()()
()()()()()
12345
()()()()()
()()()()()
()()()()()
12345
()()()()()
()()()()()
()()()()()
()()()()()
()()()()()
12345
()()()()()
()()()()()
()()()()()
12345
()()()()()
()()()()()
12345
()()()()()
()()()()()
()()()()()
12345
()()()()()
()()()()()
()()()()()
()()()()()

4 – QUANDO NECESSÁRIO RESOLVE SITUAÇÕES NOVAS
APLICABILIDADE
1
2
3
4
5

ESCALA DE AVALIAÇÃO
PÉSSIMO
RUIM
REGULAR
BOM
ÓTIMO

PONTUAÇÃO
0 a 25
26 a 50
51 a 75
76 a 100
101 a 125

ANEXO X
PLANILHA DE ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT.
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ENQUADRAMENTO ATUAL
SERVIDORES

Ângela Maria de Almeida Porto
Gilson Portela Oliveira
Josenildo Sá Teles Porto
Nilton Ferreira Portela
Sélia Módolo Santos

CARGO
Apoio de Serv. Adm.(auxliar de serv.
gerais)
Técnico de Serv. Adm. (agente
administrativo)
Técnico de Serv. Adm. (agente
administrativo)
Apoio de Serv. Adm.(vigia)
Técnico de Serv. Adm. (agente
administrativo)

CLASSE

NÍVEL

VENCIMENTOS R$

INTEGRALIZAÇÃO DE
VENCIMENTOS DE
CARGO COMISSIONADO

D

6

1.083,49

------------------

D

2

1.297,98

1.117,83

D

7

1.481,09

------------------

C
D

5
8

892,82

------------------

1.525,62

447,13

Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:CA79983B
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2011
TERCEIRO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o PROCESSO
SELETIVO SIMPLICADO realizado em 17 de abril de 2011 e homologado no dia 02 de maio de 2011, CONVOCA pelo presente Edital os
candidatos aprovados para preenchimento de vaga existente, conforme relação abaixo:
CLASS.
5º

NOME
Emilia Fabiana Ferro

SECRETARIA MUNICIPAL
Secretaria de Assistência Social

CARGO
Facilitador/Monitor

O candidato convocado por este Edital terão prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta data, para tomar posse no referido cargo.
O Candidato deverá apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munido dos seguintes documentos:
01 FOTOCÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS;
CARTEIRA DE IDENTIDADE;
CERTIDÃO DE NASCIMENTO (FILHOS);
CERTIDÃO DE CASAMENTO OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO;
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE;
DIPLOMA DO CURSO – REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE;
CARTEIRA PROFISSIONAL DE ACORDO COM O CARGO;
TÍTULO DE ELEITOR COM COMPROVANTE DA ÚLTIMA ELEIÇÃO OU CERTIDÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE QUE ESTÁ QUITE
COM A MESMA;
CARTEIRA DE RESERVISTA (se MASCULINO);
PIS/PASEP;
CPF;
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL (PARA MOTORISTA E OPERADORDE MÁQUINAS);
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;
COPIA DE DOCUMENTOS DO CONJUGE;
CARTEIRA DE TRABALHO;
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL (EMITIDO POR MÉDICO CREDENCIADO);
DECLARAÇÃO DE BENS;
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO ILEGAL DE CARGO PUBLICO;.
01 FOTO 3X4;
A falta de quaisquer documentos, bem como a não apresentação em conformidade com o Edital, implicará na inabilitação do candidato.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Nova Monte Verde-MT, 16 de junho de 2011.
BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal
Publicado por:
Silvana da Silva Costa
Código Identificador:0E7A4ABF
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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Conforme LEI Nº 1484, sancionada em 24/05/2011 que altera e unifica a Secretaria da Cidade e Secretaria de Obras que passa a denominar-se:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATADA: SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, - CNPJ: 12.984.005/0001-85, Av. Fernando Correa da Costa n° 4664,
Edifício Sereia – CEP: 78.070-000, na cidade de Cuiabá – Estado Mato Grosso.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº 028/2011, originário do Pregão Presencial nº 028/2011, cujo objeto é
Aquisições de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, destinados aos Servidores da Secretaria Municipal da Cidade, nas mesmas condições e
valores pactuados, conforme a seguir:
LOTES
LOTE 03

lote 03

QUANT

UND

PRODUTO

MARCA

V.UNIT.

V.TOTAL

20

PA

10

UN

LUVA DE BORRACHA ISOLADA 2,5KV PARA
ELETRICISTA
SOLDASUL
LUVA DE COBERTURA PARA LUVA DE BORRACHA
PARA ELETRICISTA
SOLDASUL

31,80

636,00

300

PA

LUVA DE LATEX TAM G

VOLK

31,80
3,10

930,00

300
200
200
200
100
4000
2000
2000
2000
1000

PA
PA
UN
UN
PA
UN
PA
PA
PA
PA

LUVA DE LATEX TAM M
LUVA DE LATEX TAM P
LUVA DE RASPA 20 CM
LUVA DE RASPA 7CM
LUVA DE VAQUETA
LUVA MALHA PIGMENTADA
LUVA NITRILICA TAM XG
LUVA NITRILICA TAM G
LUVA NITRILICA TAM M
LUVA NITRILICA TAM P

VOLK
VOLK
MULT
MULT
MULT
VOLK
PROMAT
PROMAT
PROMAT
PROMAT

3,10
11,18
7,01
17,10
2,74
9,92
9,92
9,90
9,90

3,10

VALOR DO LOTE

318,00
930,00
620,00
2.236,00
1.402,00
1.710,00
10.960,00
19.840,00
19.840,00
19.800,00
9.900,00

R$ 89.122,00

SINOP-MT, 09 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:9139F539
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Conforme LEI Nº 1484, sancionada em 24/05/2011 que altera e unifica a Secretaria da Cidade e Secretaria de Obras que passa a denominar-se:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATADA: D.M.M. LOPES E FILHOS LTDA - CNPJ: 03.456.937/0001-64, Av. Bandeirantes nº 3.494 – Bairro Nova Bandeirantes – CEP:
79.006-000, na cidade de Campo Grande – Estado Mato Grosso do Sul.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº 021/2011, originário do Pregão Eletrônico nº 003/2011, cujo objeto é
Aquisições de ferramentas e outros para uso das equipes de Jardinagem, Limpeza Urbanas, Pedreiros, Carpinteiros, Oficina, Borracharia e Funilaria,
solicitado pela Secretaria da Cidade, nas mesmas condições e valores pactuados, conforme a seguir:
ITEM
3
4
6
14
15
21
32
51
60
64
68
69
75
76
84

QUANT
20
25
30
8
8
200
20
200
10
52
20
20
20
20
30

UND
UN
PÇ
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
UN
PÇ
UN
UN
UN
UN
PÇ

PRODUTOS
ALICATE CORTE DIAGONAL 6
ALICATE UNIVERSAL AÇO CARBONO POLIDO 8"
ARCO DE SERRA FIXO 12
CHAVE DE FENDA P CRUZADA 3X150
CHAVE DE FENDA P CRUZADA 5X150
COLA DE SILICONE 50 G
ESQUADRO 30 CM COM CABO DE ALUMINIO
LAPIS CARPITEIRO
MARRETA 03 KG COM CABO
PA DE BICO N.3 COM CABO Y
PICARETA CHIBANCA SEM CABO
PICARETA PA ESTREITA SEM CABO
REGADOR PLASTICO 10L
REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2M
TESOURA PODA 6.1/2"

MARCA
WESTERN
WESTERN
STARRETT
BELLOTA
BELLOTA
ANAEROBICOS
WESTERN
IRWIN
TENACE
TRAMONTINA
TENACE
TENACE
METASUL
PERFILSUL
TRAMONTINA

V.UNIT.
5,00
6,70
7,00
2,35
3,00
2,55
6,35
0,80
28,00
19,00
16,00
17,00
8,85
13,50
11,00

V.TOTAL
100,00
167,50
210,00
18,80
24,00
510,00
127,00
160,00
280,00
988,00
320,00
340,00
177,00
270,00
330,00

86

10

PÇ

TORQUES ARMADOR 12"

SÃO ROMÃO

14,90

149,00

87
89
92
94
98
102
110
112
114
TOTAL

50
20
50
500
10
10
5
5
5

UN
UN
UN
PÇ
UN
UN
UN
UN
JG

TRENA 20 MTS
TRENA 50 MTS
LIMA PARA SERROTE PEQUENA
VASSOURAO GARI COM CABO
CHAVE DE FENDA 5/16 X 10
CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6
BROCA WIDIA DIN 8039 10,0MM 3/8
BROCA WIDIA DIN 8039 12,00 MM
JOGO BROCA CHATA PARA MADEIRA 06 PEÇAS DE 1/4 A 1"

WESTERN
WESTERN
STARRETT
MAX
BELLOTA
BELLOTA
IRWIN
IRWIN
IRWIN
R$ 10.333,30

10,90
21,00
7,30
9,10
4,30
3,40
2,00
2,60
36,40

545,00
420,00
365,00
4,550,00
43,00
34,00
10,00
13,00
182,00

SINOP-MT, 09 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
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Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:B79F2E18
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Conforme LEI Nº 1484, sancionada em 24/05/2011 que altera e unifica a Secretaria da Cidade e Secretaria de Obras que passa a denominar-se:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATADA: SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 01.989.961/0001-60, Rua C-218 nº 77 Jd. América na cidade de
Goiânia – Estado de Goiás.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº 028/2011, originário do Pregão Presencial nº 028/2011, cujo objeto é
Aquisições de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, destinados aos Servidores da Secretaria Municipal da Cidade, nas mesmas condições e
valores pactuados, conforme a seguir:
LOTES

QUANT

UND

PRODUTO

MARCA

200
120

UN
UN

AVENTAL DE RASPA 1,20M SEM EMENDA
COLETE REFLETIVO TIPO X

100

UN

PERNEIRA DE RASPA

1000

UN

PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO COM CORDAO

300

UN

ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA

100

UN

REFIL MASCARA CG 306 PARA GASES TOXICOS

10

UN

BOLSA PARA FERRAMENTAS EM LONA 30X30X10

700

UN

CAPA DE CHUVA PVC AMARELA FORRADA COM TOUCA

V. UNIT.

V. TOTAL

34,95
29,52

6.990,00
3.542,40

33,03

3.303,00

1,08

1.080,00

15,10

4.530,00

12,42

1.242,00

49,62

496,20

19,94

13.958,00

28,40

17.040,00

VALOR
LOTE

DO

LOTE 01

Lote 01

600

UN

CHAPEU DE PALHA ABA 12

20

UN

CINTO NYLON ALMOFADADO PARA ELETRICISTAS

20

UN

1000

CARBO
GRAFITE
PROTESHOP
CARBO
GRAFITE
CARBO
GRAFITE
CARBO
GRAFITE
CARBO
GRAFITE
CARBO
GRAFITE
CARBO
GRAFITE
CHAPEUS
BRANCO

R$ 59.470,00

RIO

159,44

3.188,80

TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO 5/16 OU 8MM

MG CINTOS
CARBO
GRAFITE

204,98

4.099,60

UN

MASCARA AZUL COM VALVULA

CARBO
GRAFITE

1,96

1.960,00

100

UN

27,28

2.728,00

500

UN

MASCARA CG 36 - RESPIRADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO
PEÇA SEMIFACIAL, EM BORRACHA PRETA, COM BORDAS CARBO
VIRADAS PARA SUA PARTE INTERNA.
GRAFITE
OCULOS DE SEGURANÇA - COM ARCO DE PLASTICO, VISOR DE CARBO
POLICARBONATO CINZA
GRAFITE

4,21

2.105,00

100
10
200

UN
UN
UN

3,76
19,07
13,07

376,00
190,70
2.614,00

100

UN

77,86

7.786,00

50
VALOR TOTAL

UN

130,71

6.535,50

LOTE 04

lote 04

OCULOS DE SEGURANÇA - COM ARCO DE PLASTICO, VISOR DE CARBO
POLICARBONATO INCOLOR
GRAFITE
CAPACETE ABA TOTAL
PLASTCOR
CAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA
PLASTCOR
CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR TIPO CARBO
CONCHA ACOPLADO
GRAFITE
CARBO
CAPACETE DE PROTEÇÃO COM ABAFADOR + VISEIRA
GRAFITE
R$ 83.765,20

R$ 24.295,20

SINOP-MT, 09 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:99EB3959
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Conforme LEI Nº 1484, sancionada em 24/05/2011 que altera e unifica a Secretaria da Cidade e Secretaria de Obras que passa a denominar-se:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATADA: MULTIPLA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, - CNPJ: 09.058.981/0001-00, Av. Miguel Sutil n° 14233 Bairro Cidade
Alta, na cidade de Cuiabá – Estado Mato Grosso.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº 028/2011, originário do Pregão Presencial nº 028/2011, cujo objeto é
Aquisições de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, destinados aos Servidores da Secretaria Municipal da Cidade, nas mesmas condições e
valores pactuados, conforme a seguir:
LOTES
LOTE 02

QUANT

UND

PRODUTO

MARCA

V. UNIT

V. TOTAL

20

PA

BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 37

BRACOL

20,98

419,60
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20
30
30
30
30
20
20

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

20

PA

20

PA

30
30

lote 02

PA
PA

30

PA

30

PA

20

PA

20

PA

50

PA

100

PA

200

PA

400

PA

500

PA

500
400

PA
PA

400

PA

300

PA

BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 38
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 39
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 40
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 41
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 42
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 43
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO Nº 44
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 37
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 38
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 39
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 40
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 41
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 42
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 43
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
COM BIQUEIRA Nº 44
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 36
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 37
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 38
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 39
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 40
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 41
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 42
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 43
BOTA DE SEGURANÇA PU RASPA RESISTENTE
SEM BIQUEIRA Nº 44

A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA
A AGUA

BRACOL
BRACOL
BRACOL
BRACOL
BRACOL
BRACOL
BRACOL

20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98

419,60
419,60
419,60
419,60
419,60
419,60
419,60

FUJIWARA

51,25

1.025,00

FUJIWARA

51,25

1.025,00

FUJIWARA

51,25

1.537,50

FUJIWARA

51,25

1.537,50

FUJIWARA

51,25

1.537,50

FUJIWARA

51,25

1.537,50

FUJIWARA

51,25

1.025,00

FUJIWARA

51,25

1.025,00

FUJIWARA

57,86

2.893,00

FUJIWARA

57,85

5.785,00

FUJIWARA

57,85

11.570,00

FUJIWARA

57,85

23.140,00

FUJIWARA

57,85

28.925,00

FUJIWARA

57,85

28.925,00

FUJIWARA

57,85

23.140,00

FUJIWARA

57,85

23.140,00

FUJIWARA

57,85

17.355,00

R$ 179.319,00

SINOP-MT, 09 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:36715948
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Conforme LEI Nº 1484, sancionada em 24/05/2011 que altera e unifica a Secretaria da Cidade e Secretaria de Obras que passa a denominar-se:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATADA: AUTO POSTO DOS IPÊS LTDA, - CNPJ: 08.972.128/0001-29, Avenida Vitória Régia, s/n, Jardim dos Ipês, na cidade de Sinop,
Estado de Mato Grosso.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº 029/2011, originário do Pregão Presencial nº 029/2011, cujo objeto é
Aquisição de Etanol, Gasolina Comum e Óleo Diesel, para atender as necessidades da Administração Municipal, nas mesmas condições e valores
pactuados, conforme a seguir:
ITEM

QUANT.
ESTIMADA

UND

01

12.000

Litros

02

84.000

Litros

VALOR TOTAL

MARCA/
DESCRIÇÃO
PROCEDÊNCIA/BANDEIRA
ETANOL – combustível comum para veículos
automotores.
IDAZA
GASOLINA – comum Tipo “C”, de incolor a amarelada,
límpida e isenta de impurezas, com teor de Etanol etílico
anidro combustível, conforme legislação em vigor.
IDAZA
R$ 293.400,00

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2,40

28.800,00

3,15

264.600,00

SINOP-MT, 09 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:456741A0
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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Conforme LEI Nº 1484, sancionada em 24/05/2011 que altera e unifica a Secretaria da Cidade e Secretaria de Obras que passa a denominar-se:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATADA: GAZZIERO & GAZZIERO LTDA, - CNPJ: 04.967.974/0002-80, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, n° 1.415, Setor
Industrial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº 029/2011, originário do Pregão Presencial nº 029/2011, cujo objeto é
Aquisição de Etanol, Gasolina Comum e Óleo Diesel, para atender as necessidades da Administração Municipal, nas mesmas condições e valores
pactuados, conforme a seguir:
MARCA/
PROCEDÊNCIA/
BANDEIRA

ITEM

QUANT. ESTIMADA UND

DESCRIÇÃO

03

1.200.000

ÓLEO
DIESEL
automotivo,
em
conformidade com as características
constantes no regulamento técnico ANP
em vigor.
IDAZA

Litros

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 2.832.000,00
2,36

SINOP-MT, 09 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:26517A89
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2011
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por meio da: Secretaria Municipal de Governo.
CONTRATADA: ADEMIR MULLER & CIA LTDA CNPJ: 05.023.681/0001-2, Av. das Itaúbas nº 5.343, Jd. das Violetas – CEP: 78.550-000, na
cidade de Sinop – Estado Mato Grosso.
OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão ao Registro de Preços Nº. 017/2011, originário do Pregão Presencial nº. 016/2011, cujo objeto
é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cópias em preto e branco, nas mesmas condições e valores pactuados,
conforme a seguir:
Nº. DO ITEM NA ATA
01
VALOR TOTAL

QUANTIDADE ESTIMADA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

30.000

Cópias em preto e branco

MULLER

0,035

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

SINOP-MT, 16 DE JUNHO DE 2011.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciane Gasparotto
Código Identificador:CB541A58
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 222/2011
O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas em Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º – Conceder Licença por motivo de Falecimento em família, pelo período de 07 (Sete) dias consecutivos, durante o período de
02/05/2011 a 08/05/2011, de acordo com a Certidão de Óbito, matricula nº 065334 01 55 2011 4 00001 144 0000287 91, sem prejuízo de sua
remuneração a servidora GIVANEIDE MARIA DA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.214.606-4 SJ/MT e
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 008.246.601.70, servidora ESTÁVEL, matricula 957, no cargo de TRABALHADOR DE
SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, de acordo com Lei Municipal nº 218/99, Art. 94 - IV e, de acordo
com a Constituição Federal.
Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 02 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 223/2011
O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas em Lei,
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RESOLVE:
Artigo 1º – Conceder Licença por motivo de Falecimento em família, pelo período de 07 (Sete) dias consecutivos, durante o período de
02/05/2011 a 08/05/2011, de acordo com a Certidão de Óbito, matricula nº 065334 01 55 2011 4 00001 144 0000287 91, sem prejuízo de sua
remuneração a servidora GIVANILDA MESSIAS DA SILVA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.874.639-0 SJS/MT e
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 033.494.671.99, servidora efetiva no cargo de TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS,
lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, de acordo com Lei Municipal nº 218/99, Art. 94 - IV e, de acordo com
a Constituição Federal.
Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 02 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 224/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor AMARILDO RODRIGUES AUGUSTO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 793.296
SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 771.366.401.72, servidor estável no cargo de MOTORISTA, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura, cadastrado no RH sob o nº. 05, FG V “Função Gratificada” no valor de 200,00 (Duzentos
Reais), devido o mesmo de estar exercendo suas funções o mesmo auxilia no Controle da Alimentação Escolar, de acordo com as Leis
Municipais nº. 218/99 e 424/2003.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 02 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 225/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor ASTOR HAMMES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.237.3412 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 779.911.179.87, servidor estável no cargo de VIGIA, lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, da Classe 3 – Nível III para perceber na categoria da Classe 3 – Nível IV, correspondente
ao valor de R$: 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), de acordo com as Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a
Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 03 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 226/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora QUELI DUNKER, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 333.136
SSP/RO e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 325.893.102.00, servidora estável no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO,
lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, da Classe 7 – Nível VI para perceber na categoria da Classe 7 – Nível
VII, correspondente ao valor de R$: 716,57 (Setecentos e Dezesseis Reais, Cinqüenta e Sete Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº.
424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 03 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
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Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 227/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º – Conceder Direito a 02 (dois) dias consecutivos de folga, nos dias 05 e 06/05/2011, sem prejuízo de sua remuneração a servidora
CRISTIANE BOBBO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 1.601.251-8 SSP/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF
sob o nº. 020.446.981.37, cadastrada no RH sob a matrícula nº 860, servidora ESTÁVEL no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na
Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, devido a servidora ter prestado relevantes serviços à Justiça Eleitoral, atuado como 1º
Mesário (Eleições Gerais) desta 27ª Zona Eleitoral nas Eleições Gerais 2010 Segundo turno, no município de Tabaporã/MT, sendo merecedora
dos benefícios legais constante no artigo 98 da Lei Federal nº. 9.504/97, e de acordo com a Constituição Federal.
Artigo 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 05 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 228/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor JULIANO DA SILVA CABRAL, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 33.989.399-0 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 225.382.708.80, servidor efetivo no cargo de ENFERMEIRO,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 6 – Nível II para perceber na categoria da Classe 6 – Nível III, correspondente
ao valor de R$: 2.533,32 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais, Trinta e Dois Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº. 424/2003,
649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 06 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº229/2011
CONVOCAR OS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em
Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2011, realizado em 27/02/211 e o
Teste de Avaliação Psicológicas realizado 06/03/2011, para comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na sede da Secretaria Municipal de
Administração, anexo a Prefeitura de Tabaporã, sito a Avenida Comendador José Pedro Dias, 979-N, Centro, no horário das 07:00 ás 11:00 e das
13:00 as 17:00 hs para apresentar documentos exigidos, conforme abaixo, e tomar posse de seu respectivo cargo:
ORIGINAIS E CÓPIA:
· 01 foto 3x4;
· Declaração de bens e valores;
· Declaração de não estar exercendo acumulação ilegal de cargos públicos;
· Apresentar número de Conta Corrente, Poupança ou Salário – “Cadastrada Junto ao Banco do Brasil” (para fins de pagamento em conta).
FOTOCÓPIAS: - (01 via de cada)
· Cédula de Identidade/RG;
· Cadastro de Pessoas Físicas/CPF;
· Certidão de Nascimento ou Casamento;
· RG e CPF do Cônjuge (esposo ou esposa);
· Certidão de Nascimento dos filhos dependentes;
· Carteira de Vacina dos filhos menores de 06 (seis) anos;
· Declaração de matricula dos filhos até 14 anos.
· Carteira Nacional de Habilitação;
· Título de Eleitor;
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· Último comprovante de votação;
· Reservista ou alistamento militar (sexo masculino);
· Pasep ou Pis;
· CTPS – Carteira de Trabalho
· Documentos de escolaridade conforme a exigência do cargo;
· Comprovante de residência.
CONVOCADOS
CARGO

Professor Substituto – Com Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Magistério-(Nível Superior e/ou Nível Médio – Magistério)

LOCALIDADE
ANA PAULA DOURADO DOS SANTOS

Artigo 2º - O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência dos aprovados e/ou classificados convocados, podendo a Prefeitura de
Tabaporã, convocar o imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 09 de Maio de 2011.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 230/2011
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,
Considerando Perícia Médica para avaliação de readaptação em novo cargo, da servidora DELAINE DE FATIMA ZECCHIN BORGES
RESOLVE:
Art. 1º - Readaptar a servidora DELAINE DE FATIMA ZECCHIN BORGES, servidora estável no cargo de Apoio Administrativo
Educacional - Nutrição, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG nº. 1311060-8 SSP/MT e, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº. 007.343.841.30, cadastrado no RH sob a matrícula
nº. 887, em novo cargo de acordo com o art. 24, da Lei nº 740/2009.
Art. 2º - A servidora deverá realizar serviços leve, não apta para peso e não exercer atividades por longo período em pé, que será administrado pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 3º - De acordo com o art. 24, § 3º da Lei nº 740/2009, em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da
remuneração da servidora.
Art. 4º - Esta Portaria retroage efeito na data de 04 de maio de 2011, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 09 de maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº.231/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora KATIA APARECIDA DE PAULA GOMES, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 1.190.684-7 SJ/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 864.670.691.53, servidora estável no cargo de
ESCRITURARIO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 7 – Nível VII para perceber na categoria da Classe 7 –
Nível VIII, correspondente ao valor de R$: 730,90 (Setecentos e Trinta Reais, Noventa Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº.
424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 09 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 232/2011.
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PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora NILZA MARIA TEIXEIRA BOSCHETT, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 449.751 SSP/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 483.313.921.91, servidora estável no cargo de TÉCNICO
DE ENFERMAGEM, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 9 – Nível III para perceber na categoria da Classe 9 –
Nível IV, correspondente ao valor de R$: 848,96 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais, Noventa e Seis Centavos), de acordo com as Leis
Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 09 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 233/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora VIVIAN ALVES DO NASCIMENTO MARQUES, brasileira, casada, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 1.833.959-0 SSP/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 016.819.211.03, servidora estável no cargo
de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, da Classe 7 – Nível III para perceber na categoria
da Classe 7 – Nível IV, correspondente ao valor de R$: 675,24 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais, Vinte e Quatro Centavos), de acordo com as
Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 13 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº. 234/2011
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º – Conceder “LICENÇA PRÊMIO” pelo período de 02 meses e 01 dias, iniciando-se em 16/05/2011 e término em 015/07/2011, sem
prejuízo de sua remuneração a servidora SUELY SOARES DA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1594444-1
SSP/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 091.759.418.56, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta
Prefeitura no cargo de PROFESSOR, de acordo com o Titulo V; Capitulo II; Seção III da Lei nº 740/2009 e 807/2010, e de acordo com a
Constituição Federal.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 16 de maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 235/2011
CONVOCAR O CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em
Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2011, realizado em 27/02/211 e o
Teste de Avaliação Psicológicas realizado 06/03/2011, para comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na sede da Secretaria Municipal de
Administração, anexo a Prefeitura de Tabaporã, sito a Avenida Comendador José Pedro Dias, 979-N, Centro, no horário das 07:00 ás 11:00 e das
13:00 as 17:00 hs para apresentar documentos exigidos, conforme abaixo, e tomar posse de seu respectivo cargo:
ORIGINAIS E CÓPIA:
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· 01 foto 3x4;
· Declaração de bens e valores;
· Declaração de não estar exercendo acumulação ilegal de cargos públicos;
· Apresentar número de Conta Corrente, Poupança ou Salário – “Cadastrada Junto ao Banco do Brasil” (para fins de pagamento em conta).
FOTOCÓPIAS: - (01 via de cada)
· Cédula de Identidade/RG;
· Cadastro de Pessoas Físicas/CPF;
· Certidão de Nascimento ou Casamento;
· RG e CPF do Cônjuge (esposo ou esposa);
· Certidão de Nascimento dos filhos dependentes;
· Carteira de Vacina dos filhos menores de 06 (seis) anos;
· Declaração de matricula dos filhos até 14 anos.
· Carteira Nacional de Habilitação;
· Título de Eleitor;
· Último comprovante de votação;
· Reservista ou alistamento militar (sexo masculino);
· Pasep ou Pis;
· CTPS – Carteira de Trabalho
· Documentos de escolaridade conforme a exigência do cargo;
· Comprovante de residência.
CONVOCADO (A);
CARGO
LOCALIDADE

Professor Substituto Leigo (futuro Técnico Educacional Infantil) – Nível Médio Completo
ELIZANGELA T. MIRANDA

Artigo 2º - O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência dos aprovados e/ou classificados convocados, podendo a Prefeitura de
Tabaporã, convocar o imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 17 de Maio de 2011.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 236/2011
O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas em Lei,
RESOLVE:
Artigo 1 – Conceder LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAMILIA por 30 dias com início em 26/04/2011 à 24/05/2011
conforme atestado medico em anexo a Sra. ELIZANGELA CALADO MENDES FERREIRA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade
nº 35.056.263-5 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF n° 975.490.611.49, servidora estável no cargo de PROFESSOR, lotada na
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Tabaporã – MT, de acordo com Lei Municipal nº 218/99, Art. 73-I, 740/2009 e de
acordo com a Constituição Federal.
Artigo 2 – Esta Portaria retroage efeito na data de 26 de abril de 2011, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 17 de maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 237/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA, brasileira, casada, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 1.347.251-8 SSP/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 993.096.961.68, servidora efetiva no cargo de
AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, da Classe 7 – Nível II para perceber
na categoria da Classe 7 – Nível III, correspondente ao valor de R$: 662,00 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais), de acordo com as Leis
Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 20 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº.238/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora SONIA MARIA CAMARGO CORDEIRO, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 29.120.550-1 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 297.082.538.47, servidora efetiva no cargo de
COZINHEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 2 – Nível II para perceber na categoria da Classe 2 – Nível III,
correspondente ao valor de R$: 545,00 (Quinhentos Quarenta e Cinco Reais), de acordo com as Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de
acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 20 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº.239/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor AMILTON GOMES PEREIRA, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG
nº 793.211 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 581.045.001.63, servidor estável no cargo de OPERADOR DE PÁ
CARREGADEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, da Classe 10 – Nível XI para perceber na
categoria da Classe 10 – Nível XII, correspondente ao valor de R$: 1.243,37 (Um Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais, Trinta e Sete
Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 23 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº. 240/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora ANTONIA DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES, brasileira, casada,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.217.948-5 SJ/MT e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 987.010.021.04, servidora
efetiva no cargo de TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 4 – Nível II
para perceber na categoria da Classe 4 – Nível III, correspondente ao valor de R$: 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), de acordo com
as Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 23 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº. 241/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
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Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora MAURA ALVES RIBEIRO, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 1.097.994-8 SJ/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 724.751.371.34, servidora estável no cargo de TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 9 – Nível III para perceber na categoria da Classe 9 – Nível
IV, correspondente ao valor de R$: 848,96 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais, Noventa e Seis Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº.
424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 24 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº. 242/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor THIAGO MOACIR DIAS GUERRA SEMENSATO, brasileiro, solteiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 975.066 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 994.162.121.72, servidor efetivo no cargo de
CIRURGIÃO DENTISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 6 – Nível II para perceber na categoria da Classe 4
– Nível III, correspondente ao valor de R$: 2.533,32 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais, Trinta e Dois Centavos), de acordo com as
Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 26 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 243/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor LEANDRO ALUISIO MARQUES DE MELO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 26.115.751-6 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 956.979.691.04, servidor efetivo no cargo de
FISIOTERAPEUTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 4 – Nível II para perceber na categoria da Classe 4 –
Nível III, correspondente ao valor de R$: 2.093,07 (Dois Mil, Noventa e Três Reais, Sete Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº.
424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº.244/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor LOANDO PAULO MARCIANO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1.815.492-1 SJS/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 036.205.261.17, servidor efetivo no cargo de TRABALHADOR
BRAÇAL, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, da Classe 2 – Nível II para perceber na categoria da
Classe 2 – Nível III, correspondente ao valor de R$: 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), de acordo com as Leis Municipais nº.
424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº.245/2011.
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PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora NATHALLY ROGERIA PEREIRA GOMES, brasileira, solteira, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 8.741.905-3 SSP/PR e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 035.386.579.63, servidora efetiva no cargo de
ASSISTENTE SOCIAL, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, da Classe 1 – Nível II para perceber na categoria da Classe 1 –
Nível III, correspondente ao valor de R$: 1.573,08 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais, Oito Centavos), de acordo com as Leis
Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº. 246/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO do Senhor DIOGO HENRIQUE GIROTO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1289511-3 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 944.935.101.53, servidor estável no cargo de TÉCNICO EM
ZOOTECNIA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente desta Prefeitura, da Classe 9 – Nível III para
perceber na categoria da Classe 9 – Nível IV, correspondente ao valor de R$: 848,96 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais, Noventa e Seis
Centavos), de acordo com as Leis Municipais nº. 424/2003, 649/2007 e, de acordo com a Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito
PORTARIA Nº. 247/2011
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Artigo 1° – Conceder LICENÇA POR MOTIVOS PARTICULARES, SEM REMUNERAÇÃO, pelo período de 02 (dois) anos, a contar do dia
27/05/2011 e término em 26/05/2013, a Senhora ANDREA DE CAMPOS, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.645.981
SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 095.444.768.90, servidora estável no cargo de PROFESSOR, lotada na Secretaria
Municipal de Educação desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal nº 218/99, Art. 73, Inciso VII, e de acordo com a Constituição Federal.
Artigo 2° – Esta Portaria entrara em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de maio 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 248/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor DJALMA FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 105.284 SSP/MT e
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 378.879.201.91, servidor estável no cargo de TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS,
lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, cadastrado no RH sob o nº. 997, FG V “Função Gratificada” no
valor de 200,00 (Duzentos Reais), devido o mesmo de estar exercendo suas funções o mesmo esta atuando em serviços diversos, de acordo com
as Leis Municipais nº. 218/99 e 424/2003.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

143

Mato Grosso , 20 de Junho de 2011 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO VI | Nº 1240

PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 249/2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor FRANCELINO THEODORO DE LIMA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 105.284
SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 446.937.531.49, servidor estável no cargo de TRATORISTA, lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, cadastrado no RH sob o nº. 36, FG V “Função Gratificada” no valor de 200,00 (Duzentos
Reais), devido o mesmo de estar exercendo suas funções o mesmo esta atuando serviços de irrigação de ruas e canteiros, de acordo com as
Leis Municipais nº. 218/99 e 424/2003.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº250/2011
CONVOCAR OS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em
Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2011, realizado em 27/02/211 e o
Teste de Avaliação Psicológicas realizado 06/03/2011, para comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na sede da Secretaria Municipal de
Administração, anexo a Prefeitura de Tabaporã, sito a Avenida Comendador José Pedro Dias, 979-N, Centro, no horário das 07:00 ás 11:00 e das
13:00 as 17:00 hs para apresentar documentos exigidos, conforme abaixo, e tomar posse de seu respectivo cargo:
ORIGINAIS E CÓPIA:
· 01 foto 3x4;
· Declaração de bens e valores;
· Declaração de não estar exercendo acumulação ilegal de cargos públicos;
· Apresentar número de Conta Corrente, Poupança ou Salário – “Cadastrada Junto ao Banco do Brasil” (para fins de pagamento em conta).
FOTOCÓPIAS: - (01 via de cada)
· Cédula de Identidade/RG;
· Cadastro de Pessoas Físicas/CPF;
· Certidão de Nascimento ou Casamento;
· RG e CPF do Cônjuge (esposo ou esposa);
· Certidão de Nascimento dos filhos dependentes;
· Carteira de Vacina dos filhos menores de 06 (seis) anos;
· Declaração de matricula dos filhos até 14 anos.
· Carteira Nacional de Habilitação;
· Título de Eleitor;
· Último comprovante de votação;
· Reservista ou alistamento militar (sexo masculino);
· Pasep ou Pis;
· CTPS – Carteira de Trabalho
· Documentos de escolaridade conforme a exigência do cargo;
· Comprovante de residência.
CONVOCADO
CARGO

Professor Substituto – Com Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Magistério-(Nível Superior e/ou Nível Médio – Magistério)

LOCALIDADE
INES A. FELICIO DOURADO

Artigo 2º - O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência dos aprovados e/ou classificados convocados, podendo a Prefeitura de
Tabaporã, convocar o imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 27 de Maio de 2011.
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Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 2.317/2011
O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas em Lei,
DECRETA:
Artigo 1º - NOMEAR a Senhora ELAINE REGINA ROSSO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37580726-3 SSP/SP e
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 826.318.591-20, no cargo em comissão de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS ,lotada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, de acordo com as Leis
Municipais nº.s 218/99, 423/03 e de acordo com a Constituição Federal.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, 02 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
DECRETO N.º 2.320/2011
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas em Lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Regulamentar a quantidade de concessão para a exploração dos serviços de utilidades públicas, sendo a distribuição de táxis, para a sede
e zona rural do Município de Tabaporã.
Artigo 2º - Fica estipulado por este decreto, a quantidade de concessões nos pontos de táxis do município de Tabaporã.
§ 1º - Ponto de Táxi nº 01 – Zona Urbana - Ponto da Rodoviária - Sede do Município de Tabaporã - MT, instalado na esquina entre a Rua Joaquim
do Carmo Esteves e Rua Carlos Roberto Platero, Bairro Centro, Município e Comarca de Tabaporã-MT – Quantidade de Veículos com concessão:
03 (três).
§ 2º - Ponto de Táxi nº 02 – Zona Urbana – Ponto da Prefeitura - Sede do Município de Tabaporã - MT, instalado na Av. Com. José Pedro Dias, em
frente a Prefeitura Municipal, Bairro Centro, Município e Comarca de Tabaporã-MT – Quantidade de Veículos com concessão: 04 (quatro).
§ 3º - Ponto de Táxi nº 01 – Zona Rural - Ponto da Agrovila – P. A. da Mercedes Benz I e II- do Município de Tabaporã - MT, instalado na Av. dos
Primeiros, do P. A. Mercedes I e II, Município e Comarca de Tabaporã - MT – Quantidade de Veículos com concessão: 03 (três).
§ 4º - Ponto de Táxi nº 01 – Zona Rural - Ponto da Americana – Comunidade de Americana do Norte, do Município de Tabaporã - MT, instalado na
Av. Um, da Comunidade de Americana do Norte, Município e Comarca de Tabaporã - MT – Quantidade de Veículos com concessão: 02 (dois).
Art. 3º. Os referidos pontos de táxis estão de acordo com art. 5º, § 2º, da Lei Municipal 532, de 25 de Outubro de 2005.
Artigo 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 09 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 2.322/2011
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
Artigo 1º - EXONERAR A PEDIDO o Senhor SANDRO FERNANDES DA CRUZ, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.310.693 SJ/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 821.075.054.20, servidor Efetivo no cargo de PROFESSOR, lotado na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, de acordo com as Leis Municipais n.s 218/1999, 423/2003 e
de acordo com a Constituição Federal.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 16 de maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 2.321/2011
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas em Lei,
Artigo 1º - EXONERAR A PEDIDO a Senhora MARILENE FERREIRA DA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 6.743.226-6 SSP/PR e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 003.801.589.73, servidora Efetiva no cargo de PROFESSOR, lotada
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, de acordo com as Leis Municipais n.s 218/1999, 423/2003
e de acordo com a Constituição Federal.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 16 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº.2.323 /2011 DE 24 DE MAIO DE 2011
O PREFEITO DE TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO SR. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica decretado a nomeação dos membros para composição do “Conselho Municipal Do Idoso - CMI”, em atendimento a Lei Municipal
nº. 613.2007 de 12.06.2007, conforme segue abaixo:
REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
REPRESENTANTE DO PODE EXECUTIVO
TITULAR
Sirlei das Graças Augusto
End: R. José Carlos Moreira
Cursando o Ensino Superior
Marilucia Apª. Dos Santos Fernandes
SUPLENTE
End: Joaquim do Carmo Esteves, 1199
Ensino Médio

RG: 100.4573 SSP/MT
CPF: 535.802.491-34
Fone: (066) 9635-7997
RG: 894.564 SSP/MT
CPF: 535.802.491-34
Fone: (066) 9995-8533 / 3557-1414

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR
Delaine de Fátima Zecchin Borges
End.: R. Mateus de Souza Lima, nº 295
Ensino Médio Incompleto

RG: 1311060-8 SSP/MT
CPF: 007.343.841-30
Fone: (066) 9633-6936/8429-4920/3557-1664

SUPLENTE

Maria Madalena Ferreira da Silva
End.: R. Sandra Sitio Boa Vista
Ensino Fundamental Incompleto

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
TITULAR
José Antonio Rodrigues
End.: R. Matheus de Lima Souza, 74E
Ensino Fundamental Incompleto
SUPLENTE

RG: 155.812.9-2 SSP/MT
CPF: 003.929.541-92
Fone: (066) 9996-0256 / 3557-1664

RG: 7217009
CPF: 710.769.488.04
Fone: (066) 9622-8635
RG: 1712076-4 SSP/MT
CPF: 936.878.181-87
Fone: (066) 9995-3890

Rosimeiri Dias Garcia Oliveira
End.: R. Álida, 936
Ensino Superior Completo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR

Maria Lucimar Martins
End.: Joaquim do Carmo Esteves, 1060
Ensino Médio Incompleto

RG: 4.961.384-9 SSP/PR
CPF: 503.629.251-00
Fone: (066) 9667-9737

SUPLENTE

Luzia Ramos de Melo
End.: Wilson Geoved
Ensino Médio Completo

RG: 635.534 SSP/MT
CPF: 383.560.401-59
Fone: (066) 9911-7852

REPRESENTANTE PARÓQUIA SANTO ANTONIO
TITULAR
Maria Aparecida Sparvolli
End.: R. José Carlos Moreira, 920

RG: 5.463.070-0 SESP/PR
CPF: 718.120.599-49
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SUPLENTE

Ensino Fundamental Completo

Fone: (066) 9646-4500

Josefina Ferreira da Silva Galvão
End.: R. Carlos Roberto Platero s/nº
Ensino Fundamental Completo

RG:3.694.473-0 SSP/PR
CPF: 830.176.401-59
Fone: (066) 9912-0256

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE TABAPORÃ - MT
TITULAR
Tereza de Fátima Ferreira
End.: R. Ari Zendron, 404E
Ensino Fundamental Incompleto
SUPLENTE

Ana Maria Alves de Oliveira
End.: R. Wilson Giovedi, 980 – Centro
Ensino Médio Completo

ACET – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TABAPORÃ - MT
TITULAR
Inez Ferreira Figueiredo Lauro
End.: R. Júlio Benedito Silva, 734E
Ensino Superior Completo
SUPLENTE

Salete Flores
End.: R. Oscar kunio Kawkami, 749E
Ensino Médio Completo

COPETAB – CONSELHO DE PASTORES EM TABAPORÃ
Paulo dos Santos Arruda (Primeira Igreja Batista)
TITULAR
End.: R. Pedro Neves, 484N

SUPLENTE

Profº. Eber Felicíssimo da Silva ( I. Presbiteriana Renovada)
End.: R. Vilas Boas, 544N

RG: 000.825.796 SSP/MS
CPF: 290.029.001-63
Fone: (066) 9646-1969
RG: 2.223.374-1 SSP/MT
CPF: 617.870.781-91
Fone: (066) 9646-1969

RG: 3.950.241-0
CPF: 546.555.879-20
Fone: (066) 9902-6985 / 3557-1387
RG: 1.799.086-6
CPF: 021.424.511-01
Fone: (066) 9665-6800 / 3557-1467

RG: 063699433
CPF: 531.092.957-68
Fone: (066) 9662-9015
RG: 441005445
CPF:012.559.531-01
Fone: (066) 9977-6943

Artigo 2º - A presente nomeação, não conferencia direito a remuneração, caracterizando serviços relevantes.
Artigo 3º - O prazo da presente nomeação será por um período de dois anos, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 613/2007..
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se; Registre-se; Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 24 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº.2.324 /2011 25 MAIO DE 2011
O PREFEITO DE TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO SR. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica decretado a nomeação dos membros para composição do “Conselho Municipal De Segurança Alimentar e Nutricional de
Tabaporã – Estado de Mato Grosso – COMSEA/MT”, que terá suas funções mencionadas na Lei Municipal 1.981/2009 e suas alterações,
conforme segue abaixo:
REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND., COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
TITULAR

SUPLENTE

Mauro Dirami
End.: R. Dorival de Souza, 185E
Ensino Médio Completo
Karina Rodrigues dos Santos
End.: R. Dorival de Souza, 185E
Ensino Médio Completo

RG: 17.692.379-2 SSP/SP
CPF: 099.566.498-64
Fone: (066) 9603-535
RG: 16.575.509-1 SSP/MT
CPF: 015.925.881-23
Fone: (066) 9634-9235

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR

Nadir Teixeira de Souza
End.: R. Leonor, 625E
Ensino Médio Completo

RG: 15.844.83-8 SJSP/MT
CPF: 385.578.942-87
Fone: (066) 3557-1664/9637-1187

SUPLENTE

Sonia Aparecida Garcia
End.: R. Julio Benedito da Silva, s/nº
Ensino Médio Completo

RG: 11.907.29-0 SJ/MT
CPF: 799.269.401-53
Fone: (066) 3557-1708/9685-7112

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR

Juliana Camila dos Santos

RG: 13.091.30-1 SSP/MT
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SUPLENTE

End.: Av. Drº. Carlos Vidoto, 435E
Ensino Superior Completo

CPF: 900.911.241-15
Fone: (066) 9607-8481 / 3557-1387

Rogério dos Santos
End.: Área Ind. Laminadora Parlac
Ensino Médio Complet

RG: 18.340.27-0 SSP/MT
CPF: 026.473.581-17
Fone: (066) 3557-1783

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
TITULAR

José Antonio Rodrigues
End.: R. Matheus de Lima Souza, 74E
Ensino Médio Incompleto

RG: 7.317.00-9
CPF: 710.769.488-04
Fone:(066) 9622-8635

SUPLENTE

Venilda Flores de Oliveira
End.: R. Oscar Kunio Kawakami, s/nº
Ensino Médio Incompleto

RG: 20.651.66-0 SSP/MT
CPF: 029.721.751-82
Fone: (066)

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
COPETABA – CONSELHO DE PASTORES EM TABAPORÃ
TITULAR

Pr. João Guimarães ( Igreja Magestade Divina)
End.: R. Vilas Boas

SUPLENTE

Pr. Eber Felícissimo da Silva ( I. Presbiteriana Renovada)
End.: R. Vilas Boas, 544N

RG: 15.812.25-1
CPF: 950.000.973-00
Fone: (066) 9639-3273
RG: 44.100.544-5
CPF: 012.559.531-01
Fone: (066) 9977 - 6943

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO PAI HERÓI
TITULAR

Antonio Soares Costa
End.: P. A. Pai Herói, Lote 5, Chácara Santa Clara
Ensino Médio Incompleto

RG: 19.461.05-4 SSP/SP
CPF: 080.076.388-22
Fone: (066) 9602-2948

SUPLENTE

Josué Pereira Barreto
End.: Linha de Chácara, Chácara União
Ensino Médio Incompleto

RG: 13.225.96-0 SSP/MT
CPF: 721.495.311-00
Fone: (066) 9645-9434

REPRESENTANTES DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO
TITULAR

Agnaldo Nunes de Faria
End.: R. Julio Benedito da Silva
Ensino Superior Completo

RG: 11.399.503 SSP/MG
CPF: 054.301.146-18
Fone: (066) 3557-1205 / 9989-3034

SUPLENTE

Elesandra Camargo da Silva
End.: R. Joaquim do Carmo Esteves, 594E
Ensino Médio Completo

RG: 2.003.145-5 SSP/MT
CPF: 032.924.991-5
Fone: (066) 9975-1226 / 3557-1506

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES
TITULAR

Tereza de Fátima Ferrreira
End.: R. Ari Zendron, 404E – Centro
Ensino Fundamental Incompleto

RG: 00.082.579-6 SSP/MS
CPF: 290.029.001-63
Fone: (066) 9989-9205

SUPLENTE

Alessandra Ferreira da Silva
End.: Chácara Vovó Lindaura, Lote 19
Ensino Superior Completo

RG: 00.090.372-3 SSP/MS
CPF: 867.398.751-20
Fone: (066) 9662-2898

Artigo 2º - O mandato do Conselho Municipal De Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA será de 02 (dois) anos, permitida a
recondução e substituição ,tendo seu início em 25 de Maio de 2011 à 25 de Maio 2013.
Artigo 3º - Fica convalidado o mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal de de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA
nomeados pelo Decreto 1.981/2009 até a data de publicação deste Decreto.
Artigo 4º - O exercício da função de Conselheiro não será remunerada, considerando-se como serviço público relevante.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se; Registre-se; Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã/MT, em 25 de Maio de 2011.
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
prefeito municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:23B72809
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
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PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 982/2011
SÚMULA: “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal n.° 882 de 17 de abril de 2009 e dá outras providências”.
O SENHOR MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei sanciona a
seguinte Lei:
Artigo 1º. Altera o Anexo I da Lei Municipal n.° 882 de 17 de abril de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO – I
DETALHAMENTO DO VALOR/HORA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – PROMAP
MÁQUINA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
CARREGADEIRA
RETROESCAVADEIRA
MOTONIVELADORA
TRATOR CBT
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO

VALOR/HORA
R$ 110,00
R$ 75,00 (Emenda Modificativa n.°005/2011)
R$ 60,00
R$ 90,00
R$ 60,00
R$ 1,50 km/rodado
Mínimo R$ 15,00
R$ 1,00 km/rodado
Mínimo R$ 10,00

Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:5CEE4FFC
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2011
SÚMULA: “Dispõe sobre a criação na Estrutura Organizacional do Município de Terra Nova do Norte do cargo de Assessor JurídicoChefe, e dá outras providências”.
O Sr. MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO,
FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. - Fica criado, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o cargo de Assessor Jurídico-Chefe, estrutura administrativa do Gabinete do
Prefeito, que passa a integrar, para todos os efeitos, a relação de cargos comissionados da estrutura organizacional do Município de Terra Nova do
Norte/MT, conforme as disposições da Lei Complementar nº 020/2010 e Lei Complementar n.º 019/2010.
Parágrafo Único - Descrição Sumária do Cargo: Administrativamente exerce as atividades de chefia e assessoramento jurídico emitindo pareceres
meramente consultivos, sem poderes para proceder a decisão. Judicial e Extrajudicialmente, representa o município, nas ações em que este for autor,
réu ou interessado, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentado recursos em qualquer instância,
comparecendo à audiência e outros atos para defender direitos e interesses da municipalidade.
Art. 2º - Altera o Artigo 25 da Lei Complementar 019/2010 que passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º - Compete a Assessoria Jurídica:
(...)
§ 2º Compete ao Assessor Jurídico-Chefe:
I) coordenar e prestar assistência técnica jurídica a todas as Secretarias da estrutura organizacional do Município compreendendo:
II) estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência; e outros documentos, afim de auxiliar necessidades
expostas pelo quadro de advogados do município;
III) complementa ou apura as informações levantadas, inquirindo e tomando outras medidas para obter os elementos necessários à defesa ou
acusação;;
IV) Acompanhar o andamento dos processos sob sua responsabilidade e dos demais advogados do quadro do município;
V) auxiliar na redação de documentos oficiais e jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal,
civil, comercial, trabalhista, penal e outras, utilizando-se da terminologia adequada ao assunto em questão;
VI) Promover atendimento aos munícipes, orientando em relação aos direitos e obrigações legais inerentes ao Município;
VII)Distribuir os trabalhos inerentes à Assessoria Jurídica;
VIII)Prestar contas das atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica.
Art. 4º - A remuneração para ocupante do cargo comissionado de Assessor Jurídico-Chefe é de R$5.000,00 (cinco mil reais).
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Art. 5º. Altera o Anexo I, quadro demonstrativo dos cargos de direção e assessoramento superior de provimento comissionado – DAS da Lei
Complementar 020, de 06 de janeiro de 2010, para incluir no quadro o cargo de Assessor Jurídico-Chefe, passando o referido Anexo a vigorar com a
redação constante do Anexo I desta Lei como se nela transcrito estivesse.
Art. 6º. Altera o Anexo VI da Lei Complementar 020, de 06 de janeiro de 2010, para atualizar o número de vagas no quadro geral da administração,
que passa a vigorar com a redação constante do Anexo II desta Lei como se nela transcrito estivesse.
Art. 7º. O cargo de Assessor Jurídico-Chefe deverá ser ocupado por Advogado devidamente habilitado junto à OAB/MT, cujas atribuições estão
contidas nesta Lei.
Art. 8º. As despesas decorrentes da assunção desta Lei serão contabilizadas à conta específica constante do orçamento anual vigente.
Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e onze.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
ANEXO – I
QUADROS DEMONSTRATIVO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DE PROVIMENTO
COMISSIONADO – DAS
“É o cargo público de livre nomeação e exoneração podendo ser ocupado por cidadãos brasileiros de ilibada reputação, servidores públicos ou não,
não gerando vínculo empregatício com o Município”
Código
DAS – I
DAS – II
DAS – III
DAS – IV
DAS – V
DAS – VI

DAS – VII

DAS – VIII
DAS – IX

VENCIMENTO R$
R$5.000,00
R$3.500,00
R$3.000,00
R$2.800,00
R$2.400,00
R$2.100,00

R$1.550,00

R$1.350,00
1.100,00

DAS– X

900,00

DAS – XI

750,00

DAS – XII

600,00

DAS - XIII

510,00

Cargos
Assessor Jurídico-Chefe
Assessor Jurídico
Secretários Municipais
Assessor do Gabinete
Enfermeiro Chefe
Secretário Adjunto
Diretor Administrativo do Hospital Municipal
Diretor de Saúde Comunitária
Diretor do SAAE
Diretor de Desenvolvimento Social
Diretor de Saúde Preventiva
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Diretor de Recursos Humanos
Diretor Executivo PREVITER
Diretor de Serviços Culturais
Diretor de Infra-Estrutura Viária Urbana
Diretor de Infra-Estrutura Viária Rural
Diretor de Obras e Limpeza Pública
Diretor de Agricultura
Assessor de Imprensa e Comunicação Social
Chefe de Departamento
Mestre de Obras
Coordenador de Programas
Coordenador da Fanfarra Municipal
Secretário da Junta de Serviço Militar-JSM
Encarregado da Unidade Mun. Cadastro–UMC
Agente Coordenador Departamento
Chefe de Divisão
Coordenador de Creche
Secretário Escolar
Coordenador de Laboratório de Informática Escolar
Coordenador de Divisão

VAGAS
01
02
09
01
01
05
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
33
01
08
01
01
01
15
15
03
12
12
10

Anexo II
ANEXO VI
QUADRO GERAL
– Síntese –
Classe de Cargos

Direção e Assessoramento Superior

Código
DAS – I
DAS – II
DAS – III
DAS - IV
DAS – V
DAS – VI
DAS – VII
DAS - VIII
DAS – IX

Horas
Semanais
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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Inicial
5.000,00
3.500,00
3.000,00
2.800,00
2.400,00
2.100,00
1.550,00
1.350,00
1.100,00

Quadro
01
02
09
01
01
05
16
01
34
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Técnico de Nível Superior

Serviços de Nível Médio

DAS – X
DAS -XI
DAS -XII
DAS - XIII

40
40
40
40

900,00
750,00
600,00
510,00

TNS– I
TNS – II
TNS – III
TNS – IV
TNS - V
TNS - VI
TNS - VII
TNS – VIII
TNS – IX
TNS - X

40
40
40
40
40
40
20
20
20
20

8.600,00
3.000,00
2.400,00
2.250,00
2.000,00
1.400,00
3.950,00
1.550,00
1.200,00
700,00

SNM – I
SNM – II
SNM – III
SNM – IV
SNM - V

40
40
40
40
40

1.400,00
960,00
750,00
600,00
560,00

AUX.

40

510,00

09
17
42
10
148
05
02
07
07
11
03
01
04
04
01
45
02
03
27
47
13
92

Serviços Auxiliares

307
307

TOTAL GERAL

–

–

–

592

* Tabela específica do Magistério
Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:2814BD8A
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.606 /2011
“Fixa o piso salarial dos profissionais da educação básica do Município de Várzea Grande e dá outras providências.”
MURILO DOMINGOS, Prefeito Municipal de Várzea Grande - MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1.º - É fixado o piso municipal do magistério público da educação básica, para formação em nível médio, na modalidade normal, nos seguintes
valores:
I – R$ 760,98 (setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) – para professores com jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais;
II – R$ 1.217,58 (hum mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos) – para professores com jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2.º - Para os demais profissionais da educação básica do Município de Várzea Grande, de nível médio, o piso salarial inicial é fixado em R$
760,98 (setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), com jornada de 30 (trinta) horas semanais.
Art. 3.º - As tabelas salariais constantes dos anexos II, III, IV, V, VI e VII da Lei Complementar n.º 3.554/2010 passam a vigorar com os valores
descritos nas tabelas constantes dos anexos desta Lei Complementar.
Art. 4.º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1.º de junho de 2011, revogadas as
disposições em contrário.
Praça Três Poderes, Paço Municipal “Couto Magalhães”, Várzea Grande, 16 de junho de 2011.
MURILO DOMINGOS
Prefeito Municipal
ANEXO II – TABELA PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR
Classe
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUPERIOR
A

ESPECIALIZAÇÃO
B
1.138,94
1.207,28
1.279,71
1.356,50
1.437,89
1.524,16
1.615,61
1.712,51
1.815,30
1.924,22

MESTRADO
C
1.480,62
1.569,46
1.663,63
1.763,44
1.869,25
1.981,41
2.100,29
2.226,31
2.359,89
2.501,48
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DOUTORADO
D
1.708,41
1.810,91
1.919,57
2.034,74
2.156,83
2.286,24
2.423,41
2.568,82
2.722,95
2.886,32

1.879,25
1.992,25
2.111,53
2.238,22
2.372,51
2.514,86
2.665,75
2.825,70
2.995,24
3.174,96
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ANEXO III – TABELA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Classe
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MÉDIO
A

SUPERIOR
B
760,98
795,22
831,01
868,40
907,48
948,32
990,99
1.035,59
1.082,19
1.130,89

ESPECIALIZAÇÃO
C
989,27
1.033,79
1.080,31
1.128,93
1.179,73
1.232,82
1.288,29
1.346,27
1.406,85
1.470,16

MESTRADO
D
1.141,47
1.192,84
1.246,51
1.302,61
1.361,22
1.422,48
1.486,49
1.553,38
1.623,29
1.696,33

1.212,75
1.267,32
1.324,35
1.383,95
1.446,23
1.511,31
1.579,32
1.650,39
1.724,65
1.802,26

ANEXO IV – TABELA PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO
Classe
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NÍVEL MÉDIO
A
760,98
806,64
855,04
906,34
960,72
1.018,36
1.079,46
1.144,23
1.212,89
1.285,66

SUPERIOR
B
1.138,94
1.207,28
1.279,71
1.356,50
1.437,89
1.524,16
1.615,61
1.712,54
1.815,30
1.924,22

ESPECIALIZAÇÃO
C

MESTRADO
D
1.480,62
1.569,46
1.663,63
1.763,44
1.869,25
1.981,41
2.100,29
2.226,31
2.359,89
2.501,48

DOUTORADO
E
1.708,41
1.810,91
1.919,57
2.034,74
2.156,83
2.286,24
2.423,41
2.568,82
2.722,95
2.886,32

1.879,25
1.992,25
2.111,53
2.238,22
2.372,51
2.514,86
2.665,75
2.825,70
2.995,24
3.174,96

ANEXO V – CARGOS DE NÍVEL ELEMENTAR
Classe
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ELEMENTAR
A

Classe
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUPERIOR
A

Classe
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUPERIOR
A

MÉDIO
B
652,00
681,34
712,00
744,04
777,52
812,51
849,07
887,28
927,21
968,93

SUPERIOR
C
760,98
795,22
831,01
868,40
907,48
948,32
990,99
1.035,59
1.082,19
1.130,89

ESPECIALIZAÇÃO
D
989,27
1.033,79
1.080,31
1.128,92
1.179,72
1.232,81
1.288,29
1.346,26
1.406,84
1.470,15

1.141,47
1.192,84
1.246,51
1.302,61
1.361,22
1.422,48
1.486,49
1.553,38
1.623,29
1.696,33

ANEXO VI – TABELA CARGO DE SUPERVISOR
ESPECIALIZAÇÃO
B
1.822,30
1.931,64
2.047,54
2.170,39
2.300,61
2.438,65
2.584,97
2.740,07
2.904,47
3.078,74

MESTRADO
C
2.368,99
2.511,13
2.661,80
2.821,50
2.990,80
3.170,24
3.360,46
3.562,09
3.775,81
4.002,36

DOUTORADO
D
2.733,45
2.897,46
3.071,30
3.255,58
3.450,92
3.657,97
3.877,45
4.110,10
4.356,70
4.618,11

3.006,80
3.187,20
3.378,43
3.581,14
3.796,01
4.023,77
4.265,20
4.521,11
4.792,37
5.079,92

ANEXO VII – TABELA DE TÉCNICO – NÍVEL SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
B
989,27
1.048,63
1.111,54
1.178,24
1.248,93
1.323,87
1.403,30
1.487,50
1.576,75
1.671,35

MESTRADO
C
1.286,05
1.363,21
1.445,01
1.531,71
1.623,61
1.721,03
1.824,29
1.933,75
2.049,77
2.172,76

DOUTORADO
D
1.483,91
1.572,94
1.667,32
1.767,35
1.873,40
1.985,80
2.104,95
2.231,24
2.365,12
2.507,03

1.632,30
1.730,23
1.834,05
1.944,09
2.060,74
2.184,38
2.315,44
2.454,37
2.601,63
2.757,73
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