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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 029/2007
CONTRATADO- ANAÉLISE PELLAT
OBJETO: TECNICA OPER. DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°030/2007
CONTRATADO- ANDRE DA SILVA BARROS
OBJETO: TRABALHADOR BRAÇAL
VALOR GLOBAL-R$ 1.308,00 (mil trezentos e oito reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°032/2007
CONTRATADO- ANTONIA DALVA BEZERRA DOS SANTOS
OBJETO: MERENDEIRA
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 033/2007
CONTRATADO- ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA
OBJETO: TECNICA OPER. DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 035/2007
CONTRATADO- ANTONIO FERNANDEZ CRUZ
OBJETO: ENGENHEIRO CIVIL
VALOR GLOBAL-R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°047/2007
CONTRATADO- GEILSON SOUSA DA SILVA
OBJETO: TRABALHADOR BRAÇAL
VALOR GLOBAL-R$ 1.308,00 (mil trezentos e oito reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°048/2007

CONTRATADO- GISLAINE BENANTE
OBJETO: BIOQUIMICA
VALOR GLOBAL-R$ 3.300,00 (três mil e  trezentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°050/2007
CONTRATADO- GRAZIELE ZILIOTTO
OBJETO: FISIOTERAPEUTA
VALOR GLOBAL-R$ 3.300,00 (três mil e  trezentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 053/2007
CONTRATADO- IVONETE MARIA GONÇALVES
OBJETO: VIGIA
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°060/2007
CONTRATADO- LEONARDO LINCOLN DE MELO CHAGA
OBJETO: MÉDICO
VALOR GLOBAL-R$ 22.590,00 ( vinte e dois mil, quinhentos e quarenta
reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°068/2007
CONTRATADO- MARCIO ROGERIO BARBOSA
OBJETO: TRABALHADOR BRAÇAL
VALOR GLOBAL-R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°069/2007
CONTRATADO- MARCO AURELIO CAMPOS FERREIRA
OBJETO: ODONTOLOGO
VALOR GLOBAL-R$ 4.050,00 (quatro mil e cinqüenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°072/2007
CONTRATADO- MARIO YUNES PORTIOLLI
OBJETO: MÉDICO
VALOR GLOBAL-R$ 22.590,00 ( vinte e dois mil, quinhentos e quarenta
reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 078/2007
CONTRATADO- RAIMUNDA NONATA FRANÇA ARRUDA
OBJETO: MERENDEIRA
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 085/2007
CONTRATADO- CLEIDIANE ALMEIDA SOARES
OBJETO: TECNICA OPER. DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 087/2007
CONTRATADO- MAURINA DE SOUZA OLIVEIRA
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°088/2007
CONTRATADO- ELTON JONH PEREIRA
OBJETO: TRABALHADOR BRAÇAL
VALOR GLOBAL-R$ 1.308,00 (mil trezentos e oito reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 089/2007
CONTRATADO- IVONE UBERLINA DA SILVA
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°097/2007
CONTRATADO- LIDIA PITALUGA PEREIRA
OBJETO: NUTRICIONISTA
VALOR GLOBAL-R$ 3.300,00 (três mil e  trezentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 098/2007
CONTRATADO- MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VALOR GLOBAL-R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 103/2007
CONTRATADO- MARIA DOS ANJOS SILVA
OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VALOR GLOBAL-R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 107/2007
CONTRATADO- MICHELE PEREIRA CARDOSO
OBJETO: MONITORA
VALOR GLOBAL-R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°109/2007
CONTRATADO- RICARDO SANCHEZ PEREIRA
OBJETO: MÉDICO
VALOR GLOBAL-R$ 22.590,00 ( vinte e dois mil, quinhentos e quarenta
reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
1° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°117/2007
CONTRATADO- ISABEL CRISTINA HENTGES
OBJETO: ENFERMEIRA
VALOR GLOBAL-R$ 6.000,00 (seis mil  reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°011/2006
CONTRATADO- MARITANIA FABONATTO
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°032/2006
CONTRATADO- ELZA SANTANA BALEIRO
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°002/2006
CONTRATADO- RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°013/2006
CONTRATADO- MARIA LUIZA S. BOCHI
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°027/2006
CONTRATADO- CARLOS ALBERTO MEDEIROS
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°089/2006
CONTRATADO- ODETE CUBA MARTINS
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°031/2006
CONTRATADO- CARLOS ISAQUE TRINDADE
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
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CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°024/2006
CONTRATADO- SONIA MARIA DE MOURA SILVA
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°001/2006
CONTRATADO- MARLI APARECIDA DE ABREU NETO
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°091/2006
CONTRATADO- MARLENE VAREIRO CUENETE
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°012/2006
CONTRATADO- GENECI MOURA RADIN
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°020/2006
CONTRATADO- DORINA HERCULANO
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°084/2006
CONTRATADO- EDER VALENTIN PIRATELLI
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°086/2006
CONTRATADO- VANDERLUCE NOLETO SILVA
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°025/2006
CONTRATADO- MARIA INES SANTOS
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°030/2006
CONTRATADO- ALBERTINA DE SOUSA
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°018/2006
CONTRATADO- REGINALDO APARECIDO SOUSA
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
2° TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N°021/2006
CONTRATADO- IRAENE REIS SANTOS
OBJETO: AGENTE DE SAUDE PUBLICA
VALOR GLOBAL-R$ 1200,00 (mil e duzentos reais ),
VIGÊNCIA – 01/01/2008 à 31/03/2008

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
DECRETO Nº 115/2007

Que dispõe sobre exoneração de candidatos nomeados para ocupar
cargo público.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, Prefeito Municipal de Barra do
Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO, o não comparecimento de Candidatos
nomeados pelo  Decreto Nº 099/2007,  no  prazo previsto no Item
18.1.1 do Edital do Concurso 001/2006, de 16/11/2006 combinado
com o Parágrafo 4º do Artigo 28 da Lei Complementar nº 001/2005.

D/E/C/R/E/T/A:

Art.1º- Ficam exonerados os candidatos abaixo relacionados,
nomeados pelo Decreto 099/2007 de 16/10/2007, conforme segue:

CARGO: DESENHISTA TÉCNICO OU DESEN. PROJETISTA – NÍVEL 1
§ LOIVAR DUARTE

CARGO: ENFERMEIRO 40 HS – NÍVEL 1
§ JEANI BRITO DOS SANTOS

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de dezembro de 2007.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

JOÃO NESTOR DE GOIS ALVES
  Sec. Mun. Adm. e Finanças

LEI 1724/2007

 “Dispõe sobre a criação e delimitação dos bairros situados na macrozona

urbana do Município de Barra do Bugres e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Barra do Bugres aprovou e o Prefeito Municipal

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei, cumprindo determinação do Plano Diretor de Barra

do Bugres, dispõe sobre  a criação e delimitação dos bairros situados na

macrozona urbana do Município de Barra do Bugres.

Art. 2º. Ficam criados e delimitados os bairros situados na macrozona

urbana do Município de Barra do Bugres, conforme os seguintes caminhamentos:

I - BAIRRO 1

“Tem início na confluência da Rua Ipê com a Rua das Laranjeiras; daí

segue por esta última até a Avenida Rio Branco (MT-247), defletindo à
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direita, e segue pela referida via até a Avenida Xavantes; defletindo à

direita pela Avenida Xavantes até a Rua Famosa, defletindo à direita segue

por esta Rua e seu prolongamento até a Avenida Tropical; defletindo à

direita, segue pela Avenida Tropical, até o limite da quadra n.° 81; defletindo

à esquerda segue pelo limite das quadras n.° 81, n.° 10 e n.° 09, até alcançar

a Avenida Constituinte; daí deflete à esquerda até a esquina da Rua Ipê com

a Rua das Cerejeiras; defletindo à direita, pela Rua Ipê, até atingir o ponto

inicial, fechando uma área de 1.455.264,13 m² ou 145,52 ha.”

II - BAIRRO 2

“Tem início na confluência da Avenida Xavantes com Avenida Rio

Branco (MT-247); daí segue por esta última até a Avenida Alzireti; defletindo

à direita, segue por esta última até a Rua Voluntários da Pátria; defletindo

à direita por esta rua até a Rua Adolfo Pereira Lage; defletindo à esquerda,

segue pela Rua Adolfo Pereira Lage, até o Rio Paraguai; defletindo à direita

segue pela margem direita do Rio Paraguai até o ponto coincidente com o

prolongamento da Rua Famosa; deste ponto deflete à direita e segue por

este prolongamento e depois pela Rua Famosa - quadra n.°84 até a Avenida

Xavantes; defletindo à direita, segue pela Avenida Xavantes, até o ponto

inicial, fechando uma área de 1.294.755,17 m² ou 129,47 ha.”

III - BAIRRO 3

“Tem início na confluência da Avenida Marari com a Avenida Rio Branco

(MT-247); daí segue pela Avenida Rio Branco (MT-247) até o ponto de

coordenadas planas UTM: E = 478.340 e N = 8.334.285; deste ponto deflete

90° à direita, até o ponto coincidente com o prolongamento da Rua Projetada;

defletindo à direita por este prolongamento e depois pela própria Rua, até

a Rua Arenápolis; defletindo à esquerda segue pela Rua Arenápolis e seu

prolongamento até a estrada municipal para a Rodovia MT-246; defletindo

à direita segue até a Avenida Deputado Emanuel Pinheiro; defletindo à

esquerda por esta Avenida até a Avenida Marari; defletindo a direita segue

pela avenida Marari, até atingir o ponto inicial, fechando uma área de

“759.545,87 m² ou 75,95 ha”.

IV - BAIRRO 4

“Tem início na Avenida Marechal Cândido Rondon (MT-343), junto à

margem direita do Rio Paraguai; daí segue pela mesma margem do referido

rio, abaixo, até a Rua Adolfo Pereira Lage; defletindo à direita, segue pela

citada rua, até seu final; defletindo à direita segue pela Rua Voluntários da

Pátria; defletindo à esquerda segue pela Avenida Alzireti, até a Avenida

Marari; seguindo pela Avenida Marari até a Avenida Deputado Emanuel

Pinheiro; defletindo à direita, segue pela Avenida Emanuel Pinheiro até a

Avenida Marechal Cândido Rondon (MT-343); defletindo à direita, segue

pela Avenida Marechal Cândido Rondon (MT-343) até o ponto inicial,

fechando assim uma área de 748.460,34 m² ou 74,84 ha.”

V - BAIRRO 5

“Tem início na confluência das Avenidas Marechal Cândido Rondon(MT-

343) e Deputado Emanuel Pinheiro; daí segue por esta última, até o limite do

loteamento Jardim dos Pássaros; daí, defletindo a direita, segue pelos

limites do citado Loteamento, incluindo-o, até o prolongamento da Rua

Beija-Flor, deste Loteamento, seguindo por esse até atingir a Avenida

Edvarde de Oliveira Lima; Tendo como Ponto de referencia, nesse último

ínterim, o prolongamento da Rua Natalino Ribeiro até o ponto de coordenadas

planas aproximadas UTM: E = 479.810 e N = 8.334.890; defletindo  a

esquerda  pela Avenida Edvarde de Oliveira Lima, e segue por esta Avenida

até a Rua das Pérolas; defletindo à direita pela Rua das Pérolas até a Rua

Urano do Loteamento Jardim Aeroporto;  defletindo à esquerda pela Rua

Urano, na distância aproximada de 380 metros, até a rua conhecida

popularmente como Rua do Pudim, deflete à esquerda e segue por esta

até o ponto de coordenadas planas aproximadas UTM: E = 479.675 e N =

8.335.710; deste ponto deflete 90° à direita até alcançar a estrada municipal

(continuação da Rua Cometa do Loteamento Jardim Aeroporto); defletindo

à direita segue pela estrada e Rua  Cometa, até a Avenida Marechal Cândido

Rondon (MT-343); defletindo à direita, segue pela Avenida Marechal Cândido

Rondon (MT-343), até atingir o ponto inicial desta descrição, fechando

uma área de 714.563,12 m² ou 71,45 ha.”

VI - BAIRRO 6

“Tem início na Avenida Marechal Cândido Rondon (MT-343), junto à

margem direita do Rio Paraguai; daí segue pela citada avenida, em direção

“Norte”, até o cruzamento da Avenida Deputado Emanuel Pinheiro; defletindo

à direita segue pela Avenida Deputado Emanuel Pinheiro até a Rua Minas

Gerais; defletindo à direita, segue pela Rua Minas Gerais e seu

prolongamento, até atingir a margem direita do Rio Bugres; daí segue pela

mesma margem do referido rio até sua foz no Rio Paraguai; e por este

abaixo, até o ponto inicial, fechando uma área de 1.183.241,61 m² ou

118,32 ha.”

VII - BAIRRO 7

“Tem início na confluência da Rua Minas Gerais com a Avenida

Deputado Emanuel Pinheiro, daí segue pela Avenida Deputado Emanuel

Pinheiro e seu prolongamento, na direção “Nordeste”, até atingir a margem

direita do Córrego do Cavalo; defletindo à direita, segue pela mesma

margem do referido córrego abaixo até sua foz no Rio Bugres; daí segue

pela margem direita do Rio Bugres abaixo, até o ponto coincidente com o

prolongamento da Rua Minas Gerais; deste ponto deflete à direita, por

este prolongamento e depois pela Rua Minas Gerais, até atingir o ponto

inicial, fechando assim uma área de 1.589.361,67 m² ou 158,93 ha.”

VIII - BAIRRO 8

“Tem início na Avenida Marechal Cândido Rondon (MT-343), no

cruzamento da Avenida Deputado Emanuel Pinheiro; daí segue pela Avenida

Marechal Cândido Rondon (MT-343), em aproximadamente 700 metros

em direção “Norte”; daí deflete à direita, segue pela rua  conhecida

popularmente como Estrada do Rio Bugres até a Rua Sergipe; defletindo

à direita, segue pela Rua Sergipe, até Avenida Deputado Emanuel Pinheiro;

defletindo à direita pela Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, até atingir o

ponto inicial, fechando uma área de 522.448,81 m² ou 52,24 ha.”

IX - BAIRRO 9

“Tem início no limite do perímetro urbano ponto n.° 07, situado na

Avenida Marechal Cândido Rondon (MT-343); daí segue por esta via, em

direção “Sul”, até a Rua Cometa do Loteamento Jardim Aeroporto; defletindo à

direita, por esta rua e após, pela estrada municipal até o ponto de coordenadas

planas UTM: E = 479.635 e N = 8.336.150; daí defletindo à direita segue ao

azimute plano 354°12’46" com a distância de 1.487 metros, até o ponto n.° 05

do limite do perímetro urbano; daí segue pelo limite do perímetro urbano, até

atingir o ponto inicial, fechando uma área de 1.970.894,43 m² ou 197,08 ha.”

Art. 3º. A definição das denominações dos bairros acima descritos

se fará por Lei Municipal, após consulta popular às comunidades

diretamente envolvidas

Art. 4º. A modificação da denominação das vias públicas urbanas

utilizadas como limites dos bairros descritos no Art. 1º não altera os

limites dos mesmos.

Art. 5º. Integra a presente Lei Mapa de Abairramento na escala

1:7.500 que expressa graficamente os limites dos bairros situados na

macrozona urbana do Município de Barra do Bugres.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de

sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Barra do Bugres-MT, em 07 de dezembro de 2007.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

Prefeito Municipal
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 067/2007

Partes: Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT e PMH Prod.
Médicos Hospitalares Ltda
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
Data:  19/11/2007        Prazo: 90 (noventa) dias.
Testemunhas: Edirlei Soares da Costa e Maria Eliane Justiniano da Costa
Barra do Bugres-MT, 19 de novembro de 2007.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2007
Onde se lê:  Dotação Orçamentária:
09.00200.10.301.6080.2058-33.90.30.36.00 - R$ 42.079,47 (quarenta e
dois mil, setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
09.00200.10.301.6080.2057-3.3.90.30.00.00 - R$ 32.056,37 (trinta e dois
mil e cinqüenta e seis reais trinta e sete centavos).
Leia-se: Dotação  Orçamentária:
09.00200.10.301.6080.2058-33.90.30.36.00 - R$ 52.370,84 (cinqüenta e
dois mil e trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)
09.00200.10.301.6080.2057-3.3.90.30.00.00 - R$ 21.765,00 (vinte e um
mil setecentos e sessenta e cinco reais)
Barra do Bugres - MT, 12 de dezembro de 2007.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 082/2007.
Partes: Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT  e Cloro Mato Grosso
Ltda
Objeto: Aquisição de produtos químicos para uso na estação de tratamento
de água – departamento de água e esgotos deste município de Barra do
Bugres – MT
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 036/2007 conforme a Lei
Federal 10.520/2002  Processo Licitátorio: 1.809/2007
Valor: R$ 87.490,00 (oitenta e sete mil quatrocentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária: 12.00400.17.512.3040.2024.33.90.30.00.00
Testemunhas: Edirlei Soares da Costa e Maria Eliane Justiniano da Costa
 Data: 14/12/2007.    Prazo: 06 (seis) meses
Barra do Bugres-MT, 19 Dezembro de 2007.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 083/2007.
Partes: Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT  e P.S. Química
Produtos Serviços Ltda
Objeto: Aquisição de produtos químicos para uso na estação de tratamento
de água – departamento de água e esgotos deste município de Barra do
Bugres – MT
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 036/2007 conforme a Lei
Federal 10.520/2002  Processo Licitátorio: 1.809/2007
Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reis).
Dotação Orçamentária: 12.00400.17.512.3040.2024.33.90.30.00.00
Testemunhas: Edirlei Soares da Costa e Maria Eliane Justiniano da Costa
 Data: 14/12/2007.    Prazo: 06 (seis) meses
Barra do Bugres-MT, 19 Dezembro de 2007.

Prefeitura Municipal de Canarana

Lei Municipal  nº 817/2007

De 13 de dezembro de 2007.

Dispõe sobre a inclusão de Metas ao Plano Plurianual do Município de

Canarana, aprovado pela Lei Municipal nº 718/2005, para o período de

2006 à 2009, e à Lei Municipal 798/2007, de 06 de julho de 2007 , referente

à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, e dá outras providências;

Walter Lopes Faria, Prefeito do Município de Canarana, Estado de

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Art. 1º - Fica incluída  a Meta abaixo relacionada à Lei

Municipal 718/2005, que trata do Plano Plurianual 2006/2009, as Metas

Físicas abaixo discriminadas :

Órgão 09 – Secretaria de Ação e Promoção Social

Unidade .01 Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa 095  - Assistência e Melhoria nas Áreas Sociais

Art. 2º – Acrescenta-se a ação inclusa no PPA referida no artigo anterior,

à Lei Municipal nº 798/2007, de 06 de julho de 2007  que dispõe sobre a Lei

de Diretrizes Orçamentárias de 2008, a seguinte meta, como segue:

Órgão 09– Secretaria de Ação e Promoção Social

Art. 3º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação e ou afixação,

revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 13 de dezembro de  2007.

Walter Lopes Faria

Prefeito Municipal

Lei Complementar nº073/2007
De 13 de dezembro de 2007

Dispõe sobre o novo Lotacionograma da Prefeitura Municipal de
Canarana – MT e dá outras providências.

Walter Lopes Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a
presente Lei Complementar:

Art. 1º Fica aprovado o novo Lotacionograma da Prefeitura Municipal
de Canarana – MT, que passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta
Lei Complementar.

Art. 2º As vagas apontadas no Anexo I deverão ser preenchidas
mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
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e títulos, conforme se dispuser em regulamento, ressalvados os casos
de contratação temporária autorizados por Lei específica.

Art. 3º O edital de concurso público poderá estabelecer número de
vagas por localidade, conforme interesse da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação na forma de costume.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei
063/2005 de 19 de dezembro de 2005.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 13 de dezembro de 2007.

Walter Lopes Faria
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Diamantino
LEI Nº648/2007

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito do Município de
Diamantino, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Município de Diamantino, o Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher, que será subordinado à Secretaria
Municipal de Promoção Social, Esportes e Lazer, a quem compete
oferecer-lhe toda estrutura para seu funcionamento.

Art. 2º - O CMDM é órgão autônomo e colegiado, de caráter
permanente, propositivo, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de
acompanhar, avaliar e monitorar as políticas e ações do governo municipal
dirigida às mulheres, bem como apontar e formular as diretrizes da política
municipal para a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia e orientação
sexual e o combate de toda e qualquer forma de discriminação contra a
mulher.

§ 1º - O CMDM é órgão autônomo no que se refere ao cumprimento
de suas funções e atribuições legais e que se constitui como esfera
pública de debate democrático e ampliação da participação popular no
âmbito do Município.

§ 2º - O CMDM é vinculado, para fins orçamentários, ao Gabinete
da(o) Secretária(o), devendo o valor do crédito orçamentário anual de
manutenção do CMDM corresponder ao seu planejamento anual, quando
da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e da Lei
Orçamentária Anual.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

MULHER
Art. 3º - Compete ao CMDM:
I – elaborar o regimento interno no prazo de 60 (sessenta) dias após

sua posse, estabelecendo normas de funcionamento, bem como alterar o
regimento em conformidade com as regras que vier a estabelecer;

II – fiscalizar o cumprimento das leis federais, estaduais e municipais
que atenda aos interesses das mulheres;

III – indicar diretrizes e propor políticas públicas de igualdade de
gênero em todos os níveis da administração pública municipal direta e
indireta:

IV – indicar e aprovar critérios e parâmetros para a avaliação e
monitoramento das ações e políticas públicas com a perspectiva de gênero,
assegurando assim a defesa e ampliação dos direitos das mulheres;

V – estimular e promover estudos, debates, programas, projetos e
pesquisas sobre a realidade da mulher com vistas a contribuir na elaboração
de propostas de políticas públicas que visem à eliminação de todas as
formas de preconceito e discriminação;

VI – organizar, coordenar e realizar em parceria com o Executivo
Municipal, a cada 02 (dois) anos, a Conferência Municipal de Políticas
Públicas para as Mulheres;

VII – propor e deliberar sobre os critérios de definição e aplicação de
recursos destinados às políticas dirigidas às mulheres, bem como monitorar
a execução orçamentária junto ao Poder Executivo;

VIII – promover a integração com outros instrumentos de controle
social destinados à definição orçamentária, para garantir a implementação
das ações e políticas para as mulheres e critérios sobre a destinação de
recursos para assegurar estas políticas;

IX – promover articulação com outros conselhos municipais para a
discussão da política municipal para a igualdade de gênero com o objetivo
de que as questões referentes às relações de gênero sejam incorporadas
em todas as áreas e políticas públicas;

X – acompanhar, opinar, sugerir e deliberar sobre projetos,
programas, serviços, planos e políticas públicas municipais referentes
aos direitos das mulheres;

XI – acompanhar, opinar, sugerir e deliberar sobre projetos de leis
municipais que visem assegurar ou ampliar os direitos das mulheres;

XII – denunciar, bem como receber e examinar denúncias relativas à
discriminação da mulher e violação de seus direitos e encaminhá-las aos

órgãos e/ou serviços competentes para providências cabíveis,
acompanhando sua ação;

XIII – solicitar aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais,
certidões, atestados, informações, cópias de documentos e de
expedientes e processos administrativos ou qualquer outra
documentação que contribua para acompanhamento e defesa e ampliação
dos direitos da mulher;

XIV – promover intercâmbio com organismos de outros municípios,
nacionais, internacionais, públicos e privados, com o objetivo de ampliar
e fortalecer as ações do CMDM e consolidar as políticas públicas para
as mulheres;

XV – instalar comissões temáticas de acordo com as atividades e
prioridades estabelecidas pelo CMDM sempre que se fizer necessário;

XVI – prestar contas das ações e recursos financeiros destinados
ao CMDM, anualmente em assembléia própria, devidamente convocada
para este fim.

Parágrafo único – Os pedidos de informações ou providências do
CMDM, no âmbito do Município, deverão ser respondidos no prazo de 30
dias, podendo referido prazo ser estendido por igual período devidamente
justificado.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

MULHER
Art. 4º - O CMDM, como um mecanismo de controle social e

fiscalizador, será constituído de 16 (dezesseis) membros Titulares e 16
(dezesseis) suplentes, das seguintes entidades:

I -02(duas) representantes da Secretaria Municipal de Promoção
Social, esportes e lazer;

II -01(uma) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III- 01(uma) representante da Secretaria Municipal de Educação e

Cultura;
IV – 01 (uma) uma representante do Grupo de União e Consciência

Negra – GRUCON
V- 01(uma) representante da Pastoral da Família;
VI -01(uma) representante da Casa da Amizade;
VII -01(uma) representante do Clube de Mães;
VIII -01 (uma) representante das Igrejas Evangélicas;
IX- 01 (uma) representante da Associação das Mulheres

Trabalhadoras da PA Caeté
X - 01 (uma) representante da União Diamantinense das

Associações Comunitárias;
XI - 01(uma) representante da OAB;
XII – 01(uma) representante Indicada pela Delegacia Regional de

Polícia;
XIII – 01 (uma) representante do CEPROTEC;
XIV – 01 (uma) representante da Câmara Municipal de Diamantino;
XV- 01 (uma) representante da ACID - Associação Comercial e

Industrial;
Parágrafo Único - Fica facultada a integração de novas entidades

ao CMDM, mediante indicação de uma de suas conselheiras e aprovação
de 2/3 do total de seus membros.

Art. 5º As Conselheiras titulares e suplentes serão indicadas por
suas entidades representativas.

Art. 6º A Presidente, Vice-Presidente e Secretária Geral do Conselho,
serão escolhidas entre seus pares, em eleição do colegiado.

Parágrafo único – As atribuições da diretoria (ou coordenadoria) do
CMDM serão definidas no Regimento Interno do CMDM.

Art. 7º - A conselheira perderá o mandato, garantido o contraditório
e a ampla defesa, na hipótese de falta, sem motivo justificado, a 3 (três)
reuniões consecutivas e/ou a 5 (cinco) alternadas, no período de um
ano, sendo substituída pela suplente em ordem de votação.

Parágrafo único – Os procedimentos para efetivar a perda do
mandato serão especificados no Regimento Interno do Conselho.

Art. 8º - Os serviços prestados pelas conselheiras não serão
remunerados, sendo considerados de relevantes interesse público ao
Município de Diamantino.

Parágrafo único – As trabalhadoras representantes do poder público
serão liberadas de seus afazeres durante as reuniões ou atividades
organizadas e promovidas pelo CMDM.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

MULHER
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Art. 9º - O Fórum máximo de deliberação das diretrizes e da política

municipal de promoção da igualdade de gênero é a Conferência Municipal
de Políticas para as Mulheres, realizada a cada 2 (dois) anos.

Art. 10– O órgão de deliberação do CMDM é o Pleno do Conselho,
formado por todas as representantes titulares do Conselho.

Art. 11 – O Pleno reunir-se-á, com intervalo máximo de 30 dias e
extraordinariamente quando convocado por 1/3 (um terço) de suas
conselheiras, pela coordenação ou mesmo pelo poder público.

Art. 12 – As decisões e deliberações do CMDM serão tomadas com a
aprovação de 1/3 (um terço) das conselheiras nas reuniões ordinárias e
nas extraordinárias será necessária a aprovação de 50% mais um das
conselheiras.

Art. 13 – As resoluções do CMDM, que dizem respeito ao poder
público, serão submetidas ao Prefeito para homologação no prazo de 30
(trinta) dias.

Parágrafo único – As resoluções não homologadas pelo Prefeito, no
prazo estabelecido no caput serão reapreciadas pelo CMDM, e, quando
for o caso, reapresentadas ao Chefe do Executivo para homologação.

Art. 14 – Para atender as competências do CMDM, estabelecidas no
art. 3º desta lei, ficam criadas as seguintes comissões permanentes:

a) Políticas Públicas e Legislação;
b) Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher;
c) Saúde;
d) Educação;
e) Comunicação;
f) Infra-estrutura.
CAPÍTULO V
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS

MULHERES
Art. 15 – A Conferência Municipal de Políticas Públicas para as

Mulheres é o espaço público máximo de deliberação das diretrizes e da
política municipal para a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia,
orientação sexual e toda e qualquer forma de discriminação contra a
mulher no Município.

Art. 16 – A Conferência será convocada a cada 2 (dois) anos pelo
CMDM e será realizada em consonância com as Conferências Estadual e
Nacional, a fim de:

I – eleger a representação da sociedade civil do CMDM;
II – avaliar as ações desenvolvidas pelo Município;
III – realizar diagnóstico da situação da mulher;
IV – estabelecer diretrizes e prioridades para o planejamento das

políticas e ações do governo municipal dirigida às mulheres.
Parágrafo único – As despesas com a Conferência Municipal dos

Direitos da Mulher serão custeadas pelo governo municipal.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 17 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do

presente Regimento Interno, serão solucionadas em conjunto pela
presidente e pelo Conselho Deliberativo do Conselho Estadual e Municipal
dos Direitos da Mulher.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino, 24 de setembro de 2007

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 649/2007

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito do Município de
Diamantino, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, nos termos da presente lei, o Programa de
Desenvolvimento Econômico do Município de Diamantino, com objetivo de
estimular o crescimento e a geração de emprego e renda no Município de
Diamantino.

Art. 2º As empresas que desejarem realizar investimentos em novas
plantas produtivas no Município poderão ser contempladas com os
seguintes benefícios fiscais:

I – A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, incidente
sobre o imóvel objeto do investimento durante o período de até 05 (cinco)
anos.

II – Isenção do Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN,
por 02 (dois) anos, a contar da data do início das suas atividades;

III – Isenção de Taxas e Emolumentos referentes aos atos
administrativos necessários para a regularização do projeto, implantação
e funcionamento do empreendimento;

IV - Os incentivos citados nos incisos I e II terão prazo de duração de
até 5 (cinco) anos para empreendimento de natureza industrial;

V - Os incentivos citados nos incisos I e II terão prazos de duração
de até 10 (dez) anos para empreendimentos de natureza industrial,
instalados em locais cuja infra-estrutura urbana tenha sido realizada sem
alocação de recursos públicos.

VI – Os incentivos citados nos incisos I e II terão prazos de duração
de até 15 (quinze) anos para empreendimentos de natureza industrial,
que preencham os requisitos do inciso V e configurem empreendimentos
representados por complexos industriais;

VII - Os incentivos citados nos incisos I e II, a partir do terceiro ano,
serão cobrados com redutor de 50% de seu valor original para
empreendimento de natureza industrial, aplicando-se o mesmo redutor, a
partir do quinto ano, para os incentivos de que trata o inciso V e a partir
do décimo ano, para os incentivos de que trata o inciso VI.

Art. 3º Os incentivos ficais previstos nesta lei deverão ser
expressamente requeridos pelo interessado, em procedimento específico,
devendo ser apresentados pelo requerente Carta-Consulta e Projeto de
Investimento.

Parágrafo Único – A Carta Consulta e o Projeto de Investimento, sem
prejuízo da norma regulamenta específica, devem conter:

I – Enquadramento Técnico do Negócio: espécie de atividade
desenvolvida pela empresa, setor da economia, ramo de atividade e
produtos;

II – o projeto de viabilidade econômico-financeiro;
III - os investimentos previstos e seus valores;
IV - cronograma de implantação das atividades
V- quantidade de empregos diretos e indiretos gerados a curto,

médio e longo prazo;
VI – nível de tecnologia aplicada no empreendimento;
VII – incentivos fiscais potenciais e solicitados.
Parágrafo Segundo - Na análise do Projeto de Investimento serão

considerados os seguintes fatores:
I – Quantidade de empregos diretos gerados a curto, médio e longo

prazo;
II – Nível de tecnologia aplicada no empreendimento;
III – O impacto sobre o meio ambiente;
IV – A responsabilidade social da empresa;
V - A possibilidade de expansão da empresa bem como a implantação

de novas atividades;
VI – A integração do empreendimento a outras atividades econômicas

já existentes no Município;
VII – A ausência de oferta de serviços similares o Município, em

níveis compatíveis com a demanda;
VIII - O registro e licenciamento de todos os veículos do ativo

imobilizado, e, se houver possibilidade, os veículos em nome dos sócios,
junto ao órgão competente localizado no Município de Diamantino, para
fins de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA);

IX – A contratação de mão de obra no Município de Diamantino e
região;

X – O cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 e incisos da
Lei de Responsabilidade fiscal.

XI - Outros critérios definidos pela legislação ou pela Comissão de
Análise de Incentivos Fiscais;

Parágrafo Terceiro: As isenções previstas nesta Lei serão
implementadas somente após o deferimento do pedido e ficam
condicionadas à renovação anual, mediante requerimento da empresa,
nos termos deste artigo e das normas regulamentares.

Art. 4º - Fica instituída a Comissão de Análise de Incentivos Fiscais,
para organização, análise e parecer pela aprovação ou rejeição das
Cartas-Consultas e Projetos de Investimentos e parecer sobre renovação
dos incentivos deferidos, inerentes ao Programa de Desenvolvimento
Econômico de Diamantino, a ser composta obrigatoriamente por: 02
representantes da: Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 02



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Página 10       JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Quarta-Feira, 19  de Dezembro de 2007
representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio;
por todos os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social de Diamantino – CMDES e por 02 Vereadores da Câmara Municipal
de Diamantino – independente se no Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social de Diamantino – CMDES, já houver representante do
Poder Legislativo, conforme o disposto nas normas regulamentares.

Parágrafo Primeiro – A Comissão emitirá parecer fundamentado a ser
encaminhado para apreciação do Prefeito Municipal, observando-se o
Parecer Jurídico e Contábil, nos termos das normas regulamentares.

Parágrafo Segundo – Fica estabelecido que, no Programa de
Desenvolvimento Econômico do Município de Diamantino incluir-se-ão as
empresas loteadoras e os loteadores pessoas físicas, já instaladas no
Município e as que vierem a se instalar a partir da promulgação desta Lei.

Parágrafo Terceiro – As empresas e os empresários proprietários de
loteamentos já devidamente aprovados, implantados e registrados no CRI
local, serão consideradas plantas produtivas novas e serão contempladas
com os benefícios fiscais inseridos no art. 2º e Incisos I e II.

Parágrafo Quarto – Os benefícios do parágrafo anterior serão
admitidos até a data do comprometimento dos lotes por contrato e ou
venda definitiva por escritura pública.

Art. 5º A Comissão de Análise de Incentivos Fiscais ou a Secretaria
Municipal de Administração e Finanças poderão, a qualquer tempo, e com
qualquer periodicidade, requerer informações e a comprovação por parte
da empresa enquadrada, sobre a continuidade das condições e metas
que a habilitaram na concessão do benefício.

Art. 6º - As empresas que deixarem de preencher, a qualquer tempo,
as condições de seu enquadramento nesta lei ficarão obrigadas ao
recolhimento normal dos tributos municipais logo após notificadas do
evento que tenha caracterizado sua exclusão daquelas condições, sem
prejuízo de multa, juros e atualização monetária devidas.

Parágrafo Único: Serão causa de revogação das isenções, além de
outras previstas em lei, as seguintes:

I - o descumprimento das obrigações fiscais, principais e acessórias,
pelo beneficiado;

II - o descumprimento, pelo beneficiado, da proposta aprovada nos
termos do artigo 4º desta lei;

III - o beneficiário for inscrito em Dívida Ativa pela Fazenda Municipal;
IV - o beneficiário descumprir as legislações pertinentes à preservação

do meio ambiente;
V - o empreendedor beneficiado desativar ou desaquecer sua

atividades, durante a fluência dos benefícios.
VI - houver fusão, cisão, transformação ou incorporação da empresa

beneficiada.
Art. 7º Ficando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação

a empresa estará sujeita às penalidades previstas na Legislação Tributária
Municipal, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

Art. 8º - Havendo o cancelamento do benefício, a empresa restituirá
as parcelas incentivadas, corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros previsto em Lei, cabendo ao Tesouro Municipal, a título de receita, a
restituição efetivada.

Art. 9º- O deferimento do pedido de incentivo fiscal dependerá da
avaliação do cumprimento dos requisitos do artigo 14 da Lei Complementar
101 de 2000.

Parágrafo Único: Na elaboração do orçamento, inclusive para o s
exercícios subseqüentes, o Poder Executivo adotará as medidas
necessárias ao atendimento do disposto no art. 14 da Lei Complementar
101 de 2000.

Art. 10º Esta lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo,
no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino, 22 de outubro de 2007

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

LEI Nº 650/2007

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PPA, DA LDO E AUTORIZA A
ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito do Município de
Diamantino, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam incluídos para os anos de 2007/2008 e 2009 no
Formulário de Ações validadas da Lei 602/05 de 12 de dezembro de
2005, os projetos/atividades ora discriminados:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SEVIÇOS
PUBLICOS

04 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA 1007 - TRANSFORMAR DTNO POLO AGRO-INDUSTRIAL
FUNÇÃO - 22 INDÚSTRIA
SUB - FUNÇÃO 864 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROJETO ATIVIDADE 1.322 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA O

DISTRITO INDUSTRIAL
Art. 2º - Inclui na LDO 2007/2008 no anexo de Metas e Prioridades
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SEVIÇOS

PUBLICOS
04 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA 1007 - TRANSFORMAR DTNO POLO AGRO-INDUSTRIAL
FUNÇÃO 22 - INDÚSTRIA
SUB - FUNÇÃO 864 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROJETO ATRIVIDADE 1.322 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA

O DISTRITO INDUSTRIAL
OBJETIVO: Visa a implantação do Distrito Industrial, fortalecimento

do setor industrial
META FÍSICA: 01 AREA
META FINANCEIRA: 50.000,00
Art. 3º - Fica o poder Executivo Municipal de Diamantino autorizado

a abris credito especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais),
por conta da inserção da seguinte dotação orçamentária:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SEVIÇOS
PÚBLICOS

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
PROGRAMA 1007 - TRANSFORMAR DIAMANTINO PÓLO AGRO-

INDUSTRIAL
FUNÇÃO 22 - INDÚSTRIA
SUB - FUNÇÃO 864 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROJETO ATIVIDADE 1.322 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA O

DISTRITO INDUSTRIAL
44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL
Art. 4º - Para dar cobertura ao credito aberto no artigo anterior

serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º e incisos da
Lei Federal 4.320/64, os resultantes da anulação parcial ou total das
dotações abaixo descriminadas:

02 – GABINETE DO PREFEITO
02.01 – GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA 1022 – PROGRAMA DE AÇÃO JUDICIARIO
FUNÇÃO 02 – JUDICIÁRIO
SUB - FUNÇÃO 62 – DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO

JUDICIÁRIO
PROJETO/ATIVIDADE 1161 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DE MATO GROSSO
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES                     R$ 50.000,00

(Cinqüenta Mil Reais)
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diamantino, 22 de outubro de 2007

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

LEI Nº 651/2007

AUTORIZA SUPLEMENTAÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO
E TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito Municipal de
Diamantino, Estado de Mato Grosso.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 27, da Lei Orgânica
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar de forma
global, em até 8% (oito por cento), mediante Decretos, as verbas constantes
do Orçamento do Município para o exercício de 2007.

Parágrafo Único – A Suplementação correrá por conta do Art. 43, § 1 
e Incisos da Lei nº 4.320 de 17/03/64.
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Art. 2º - Fica ainda, o Executivo autorizado, a promover a

transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma
categoria para outra ou de um órgão para outro.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diamantino, 05 de novembro de 2007

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

LEI Nº. 652/2007

Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do
Banco do Brasil S/A, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer
garantias e da outras providencias correlatas.

O Médico Veterinário Francisco Ferreira Mendes Júnior, Prefeito
Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei.

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Diamantino autorizado a
contratar e garantir f inanciamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do Banco do
Brasil S/A, na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), observadas as disposições legais em vigor para
contratação de operações de credito, as normas do BNDES e as condições
especificas aprovadas pelo BNDES para a operação.

Parágrafo Único: os recursos resultantes do financiamento autorizado
neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto
integrante do Programa CAMINHO DA ESCOLA, do MEC/FNDE e BNDES.

Art. 2º - Para garantia do principal e encargos da operação de credito,
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 o Banco do Brasil S/A,
autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e
ordem do BNDES, 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 efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida,
até o seu pagamento final.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em
créditos adicionais.

Art. 4º - O orçamento do município Diamantino Estado de Mato Grosso
consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das
despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos
decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino, 19 novembro de 2007.

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

LEI 654/2007

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CRIA O FUNDO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO FERRREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito Municipal de
Diamantino/MT, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato
Grosso aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a política Municipal de atendimento

dos direitos da pessoa com deficiência e estabelece normas gerais para
a sua adequada aplicação.

Art. 2º - 0 atendimento dos direitos da pessoa com deficiência no
âmbito Municipal far-se-á através de:

I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte,
cultura, lazer, habilitação e reabilitação, e outras que assegurem a sua
total integração a sociedade em condições plenas de dignidade (art.
188).

II - Políticas e programas de assistência social.
Parágrafo único - 0 Município poderá destinar recursos através de

convênios às entidades que prestam serviços de atendimento a pessoas
com deficiências e espaço públicos com equipamentos adequados, sem
barreiras arquitetônicas para programações culturais, esportivas e de
lazer, voltadas para pessoas com deficiências (art. 188 Lei Orgânica).

Art. 3º - É órgão da política de atendimento dos direitos da pessoa
portadora de deficiência, o Conselho Municipal dos Direitos da pessoa
com Deficiência.

CAPÍTULO II
Do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.
Art. 4º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa

com Deficiência e o Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência,
diretamente vinculados a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte
e Lazer e destinados a assegurar os direitos da Pessoa com Deficiência.

Art 5º- O Conselho visa à implementação da Política Municipal dos
direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Diamantino, que terá
por finalidade o atendimento das áreas sociais básicas de educação,
saúde, recreação, esporte, cultura, profissionalização e demais direitos
previstos na Constituição Federal 1988.

Parágrafo único. Fica garantida às pessoas com deficiência a
assistência social naquilo que for de competência do Município.

Art. 6º - O Conselho Municipal dos Dieitos da  Pessoa com Deficiência
é órgão consultivo e deliberativo do Poder Executivo, de caráter
permanente e paritário e terá como atribuições:

I - aprovar a Política Municipal para a integração da pessoa com
deficiência, em consonância com os princípios, diretrizes e normas
estabelecidas em leis estaduais e federais;

II - apreciar e apoiar programas referentes à pessoa com deficiência;
III - normatizar o desenvolvimento de ação conjunta do Município e da

sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa com
deficiência nos contextos socioeconômico e cultural;

IV - estabelecer estratégias e mecanismos operacionais que
assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício dos seus direitos
de cidadania;

V - promover a integração de ações de órgãos públicos e entidades
privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, obras, justiça,
transporte e assistência social, como ato de prevenção de deficiências e
eliminação de suas causas;

VI - propor programas setoriais e intersetoriais que garantam o
atendimento especializado;

VII - promover ou viabilizar medidas visando as alternativas de acesso
e permanência no mercado de trabalho de pessoas com deficiências;

VIII - acompanhar a elaboração orçamentária, sugerindo a liberação
de verbas para as várias áreas de atendimento a pessoas com deficiência;

IX - apoiar tecnicamente projetos de capacitação de recursos
humanos, bem como o aperfeiçoamento de tecnologia dos serviços de
atendimento à pessoa com deficiência;

X - acompanhar o cumprimento da legislação que garanta os direitos
da pessoa com deficiência;

XI - aprovar seu regimento interno pela maioria simples dos seus
membros.

XII - Pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre
assuntos que digam respeito à pessoa com deficiência.

XIII - Aprovar de acordo com os critérios estabelecidos em seu
regimento interno, o cadastramento de entidades que prestam atendimento
a pessoas com deficiência.

XIV - Receber e julgar a procedência de queixas, reclamações,
representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos
assegurados às pessoas com deficiências, dando-lhes o encaminhamento
devido.

XV - zelar pela execução desta política, atendidas as peculiaridades
das pessoas com deficiência, de suas famílias e de seus círculos sociais;
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CAPÍTULO III
Da Composição e Funcionamento do Conselho
Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com

Deficiência será composto paritariamente por membros escolhidos dentre
representantes da sociedade civil organizada e integrantes do serviço
público de qualquer uma das esferas do governo, assim estabelecidos:

REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS:
I - 1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Promoção Social;
II - 1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Obras;
III - 1 (um) Representante da Assessoria Jurídica do Município:
IV - 1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação e

Cultura;
V - 1 (um) Representante do Departamento de Esportes;
VI - 1 (um) Representante do CAPS;
VII - 1 (um) Representante do Centro de Reabilitação; 
REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
I - Representantes das Instituições que Trabalham com pessoas com

deficiências - (APAE):
a) (um) Representante na área de Deficiência Visual ou auditiva;
b) (um) Representante na área de Deficiência Mental, Física e ou

múltiplas deficiências;
c) (um) Representante da União Diamantinense das Associações

Comunitárias
II - (um) Representante do Curso de Educação Física da UNED;
III - (um) Representante do Rotary, Casa da Amizade e/ou Rotaracty;
IV - (um) Representante da Associação Betesta;
V – (um) Representante da ACID - Diamantino
CAPÍTULO IV
Da Organização do Conselho
Art. 8º - Os representantes das instituições governamentais e não

governamentais serão indicados juntamente com os respectivos suplentes
pelos órgãos acima mencionados, cabendo ao Prefeito do Município de
Diamantino a necessária nomeação por ato oficial.

Art. 9º - Os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência terão um mandato de 02 (dois) anos, sendo
permitida a recondução apenas por igual período.

Art. 10º - A composição, estrutura organizacional e funcionamento
do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, serão
disciplinados no Regimento Interno a ser aprovado pelo Prefeito no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da vigência desta Lei.

Art. 11 - Os membros da Presidência e da Diretoria serão eleitos
dentre os conselheiros na forma disposta no Regimento Interno.

Art. 12 - O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência contará com uma Secretaria Executiva, cujas atribuições serão
definidas no Regimento Interno, a quem caberá, entre outras obrigações,
a responsabilidade de acompanhar a execução das deliberações do
Conselho e servir de apoio administrativo às suas atividades. 

Art. 13- A participação efetiva dos membros do Conselho Municipal
dos Direitos das Pessoas com Deficiência é considerada serviço público
relevante, dispensando-se, todavia, qualquer espécie de remuneração. 

Art. 14 - As deliberações do Conselho produzirão efeitos legais a
partir da publicação de suas resoluções no órgão oficial de imprensa local. 

Art. 15 - Os recursos orçamentários e financeiros necessários à
implantação do Conselho, bem como aos convênios, programas, projetos
e ações administrativas correrão por conta de dotação orçamentária
própria consignada no Orçamento Geral do Município de Diamantino. 

Art. 16 - O Conselho poderá participar na celebração de convênios,
bem como, convidar, sem ônus, entidades, órgãos públicos, autoridades,
universidades, cientistas e técnicos nacionais e estrangeiros, para
colaborarem em estudos e participarem das comissões internas, instituídas
no âmbito do próprio Conselho, sob a sua coordenação.

CAPÍTULO V
Da Criação do Fundo Municipal dos Direitos da pessoa com deficiência
Art. 17 - Fica criado o Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com

Deficiência, como captador e ampliador dos recursos a serem destinados
a garantia dos direitos destes cidadãos, e que será operacionalizado
pela Secretaria Municipal de Promoção Social e pelo Conselho, sempre
observando a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 18 - Compete ao Fundo:
I - gerir os seus recursos orçamentános e financeiros, próprios do

Município ou a ele transferidos pelo Estado ou União, em benefícios da
Pessoa com Deficiência;

II - gerir os recursos captados pelo Município e destinados ao Fundo,
através de convênios ou por doações;

III -  manter controle escritural das aplicações financeiras, nos termos
da legislação em vigor e das resoluções do conselho;

IV -  destinar os recursos a serem aplicados em benefício da Pessoa
com Deficiência, de acordo com as resoluções do Conselho e com a
devida autorização legislativa;

Art. 18-  As demais regulamentações do fundo serão editadas
mediante decreto executivo.

Art. 19 - Constituirão o Fundo Municipal de Apoio à Pessoa Portadora
com Deficiência:

I - as dotações orçamentárias próprias;
II - rendimentos e aplicações financeiras;
III - arrecadação de taxas, multas e emolumentos;
IV - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do

Município, e de suas respectivas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações;

V - os recursos resultantes de convênios, contratos e acordos
coletivos entre o Município e instituições públicas e privadas;

VI - os resultantes de doações e outras receitas de fontes aqui não
explicitadas, e regulamentadas mediante decreto executivo.

Art 20 - Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com
Deficiência serão depositados, obrigatoriamente, em conta especial, a
ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito.

Art. 21 - Para a operacionalização do Fundo Municipal de Apoio à
Pessoa com Deficiência será permitido o auxilio das Secretarias
Municipais.

CAPÍTULO VI
Das disposições transitórias e finais
Art. 22 - O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência

deverá editar seu regimento interno no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias a contar da publicação desta lei.

Art. 23 - As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta
do orçamento da secretaria de promoção social, esportes e lazer.

Art. 24 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do
Regimento Interno serão solucionadas em conjunto pelo presidente e
pelo Conselho Deliberativo do Conselho Estadual e Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.

Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Diamantino, 26 de novembro de 2007

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

LEI Nº 656/2007

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O

EXERCÍCIO DE 2008.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, Prefeito Municipal de

Diamantino/MT. Faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do município

para o exercício financeiro de 2008, compreendendo:

O orçamento fiscal referente aos Poderes do município, seus fundos

especiais, órgãos e entidades da administração direta.

O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas

as entidades da administração Direta.

Art. 2º - A receita orçamentária bruta é estimada em R$

38.586.022,90 (Trinta e Oito Milhões, Quinhentos e  Oitenta e Seis Mil,

Vinte e Dois  Reais e Noventa Centavos), que após deduzidas as

contribuições ao FUNDEB fica estimada a receita líquida na forma dos

anexos a esta Lei em  R$ 35.191.000,00 (Trinta e Cinco Milhões, Cento

e Noventa e Um Mil Reais) para a Administração Direta que serão

arrecadados na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante

do seguinte desdobramento:
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ESPECIFICAÇÃO                      TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
    RECEITAS CORRENTES
      Receita Tributária                                              2.040.800,00
      Receita de Contribuições                                      565.000,00
      Receita de Patrimonial                                       124.000,00
      Receita de Serviços                                     1.500.000,00
      Transferências Correntes                                   23.750.200,00
      Outras Receitas Correntes                                        395.000,00
Total das Receitas Correntes                                      28.375.000,00

   RECEITAS DE CAPITAL
      Operações de Crédito
      Alienação de Bens
      Amortização de Empréstimos
      Transferências de Capital                                          6.816.000,00
      Outras Receitas de Capital
Total das Receitas de Capital                                          6.816.000,00
Total da Administração Direta                                        35.191.000,00

TOTAL GERAL                                                   35.191.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º - A despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei

em R$ 35.191.000,00 (Trinta e Cinco Milhões, Cento e Noventa e Um Mil
Reais), para a Administração Direta, e será realizada segundo a discriminação
dos quadros de trabalho e natureza de despesas que estão assim
desdobrados:

I – Por categoria econômica:
ESPECIFICAÇÃO                 TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
    Despesas Correntes                      28.125.200,23
    Despesas de Capital                         6.816.000,00
    Reserva de Contingência                249.799,77
 Total da Administração Direta            35.191.000,00

TOTAL GERAL                                  35.191.000,00

II – Por órgãos de governo:
ESPECIFICAÇÃO                       TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
    01. Câmara Municipal                                1.648.797,00
    02. Gabinete do Prefeito                                   768.875,00
    03. Sec Mun de Agric. Ind. Com. Meio Amb.         1.024.790,00
    04. Sec Mun de Obras, Viação e Serv. Pub . 6.642.854,57
    05. Sec Mun de Educação e Cultura                         8.025.554,90
    06. Sec Mun de Saúde e Vigilância Sanitária 9.148.431,32
    07. Sec Mun de Prom. Social Esporte e Lazer 2.778.174,00
    08. Sec Mun de Administração e Finanças             5.153.523,21
Total da Administração Direta                                    35.191.000,00

        TOTAL GERAL                                 35.191.000,00
III – Por funções:

ESPECIFICAÇÃO                         TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Legislativa                                                        1.648.797,00
02 Judiciária                                                           150.000,00
04. Administração                                            9.413.246,78
08. Assistência Social                                            2.289.274,00
10. Saúde                                                        9.148.431,32
12. Educação                                                         7.807.553,90
13. Cultura                                                          218.001,00
15. Urbanismo                                                        1.070.000,00
16. Habitação                                                           205.000,00
17. Saneamento                                            1.710.000,00
18. Gestão Ambiental                                              140.000,00
20. Agricultura                                                           410.000,00
22. Indústria                                                            40.000,00
23. Comércio e Serviços                                    50.000,00
25. Energia                                                            40.000,00
26. Transporte                                                         361.796,00
27. Desporto e Lazer                                             488.900,00
Total da Administração Direta                            35.191.000,00

TOTAL GERAL                                            35.191.000,00

IV – Por Sub-funções:
ESPECIFICAÇÃO                          TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
031. Ação Legislativa                                  1.648.797,00
061. Ação Judiciário                                         150.000,00

122. Administração Geral                                       9.938.921,33
123. Administração Financeira                          1.701.709,77
126. Tecnologia da Informatização                17.820,00
128. Formação de Recursos Humanos                  25.000,00
241. Assistência ao Idoso                                           20.000,00
242. Assistência ao Portador de Deficiência        140.520,00
243. Assistência à Criança e ao Adolescente      191.354,00
244. Assistência Comunitária                            1.887.400,00
301. Atenção Básica                                      3.678.023,00
302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial   1.225.120,00
303. Suporte Profilático e Terapêutico              1.743.284,00
304. Vigilância Sanitária                                        136.176,00
305. Vigilância Epidemiológica                               312.224,00
306. Alimentação e Nutrição                              161.200,00
361. Ensino Fundamental                                      5.950.247,90
362. Ensino Médio                                                      2.300,00
363. Ensino Profissional                                       13.400,00
364. Ensino Superior                                         41.000,00
365. Educação Infantil366. Educação de Jovens e Adultos367.

Educação Especial391. Patrimônio Histórico e Arqueológico
1.600.354,0033.556,0025.896,0040.000,00

392. Difusão Cultural                         178.001,00
451. Infra-Estrutura Urbana             620.000,00
482. Habitação Urbana                         200.000,00
512. Saneamento Básico Urbano             1.710.000,00
541. Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00
542. Controle Ambiental                                      25.000,00
544. Recursos Hídricos                                     15.000,00
605. Abastecimento                                   240.000,00
692. Comercialização                                    40.000,00
695. Turismo                                               10.000,00
752. Energia Elétrica                                 530.000,00
782. Transporte Rodoviário                      349.796,00
812. Desporto Comunitário                            193.400,00
813. Lazer                                                   295.500,00
Total da Administração Direta                       35.191.000,00

TOTAL GERAL                                            35.191.000,00
V – Por Programas:

ESPECIFICAÇÃO Total
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Administração Legislativa                                           1.648.797,00
Gestão Político Administrativo                           4.854.523,57
Captação Tratamento e Distribuição de Água       1.710.000,00
Promoção de Eventos Culturais                                 20.000,00
Manutenção e Revit do Ensino Fundamental        4.583.168,90
Apoio Educacional                                          1.168.979,00
Combate as Carências Nutricionais                     241.200,00
Manutenção e Revitalização da Educação          110.000,00
Sistema Cultural do Município                                 218.001,00
Manutenção e Revit Educação Infantil                 1.600.354,00
Assistência de Media e Alta Complexidade     2.938.404,00
Assistência Farmacêutica                                            345.800,00
Vigilância EpidemiológicaAtenção Básica a SaúdeDesenvolvimento

Econômico e SocialAtenção a Criança e ao adolescente
277.224,001.765.223,00355.000,00191.354,00

Gestão do Sistema de Assistência                       271.400,00
Organização/Modernização Administrativa       2.636.813,44
Apoio a Pessoa Idosa                                                20.000,00
Enfrentando a Pobreza                                                 90.000,00
Atividades do Conselho Tutelar                                    68.900,00
Atividades Recreativas                                                 50.000,00
Gestão Financeira                                                          900.000,00
Treinamento de Pessoal                                                25.000,00
Desenvolvimento  Agrícola  e Pecuária                      450.000,00
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Jogue Limpo com Diamantino                                      55.000,00
Gestão do Sistema Infra-Estrutura Urbana           230.000,00
Transito Racional                                                           152.000,00
Cidade Bonita                                                           630.000,00
Malha Viária Urbana                                               300.000,00
Malha Viária Rural                                                            120.000,00
Manut. Moderniz. Ambiente Administrativo                   1.141.000,00
Desenvolvimento Turístico                                     10.000,00
Desenvolvimento do Comércio Indústria                         40.000,00
Ensino Profissionalizante                                                 13.400,00
Atenção a Comunidade Municipal                                     80.000,00
Morar Melhor                                                            280.000,00
Atenção ao Esporte e o Lazer                                    193.400,00
Equilíbrio Fiscal                                                            801.709,77
Adequação e Read. Rede Física e Tecnológica           297.820,00
Atenção ao Portador de Deficiência                       140.520,00
Manut. Moderniz Ambiente Administrativo                         20.000,00
Atenção Básica a Família                                             1.556.000,00
Programa de Ação Judiciária                                   150.000,00
Malha Viária                                                           179.796,00
Sistema Turístico do Município                                    60.200,00
Assistência                                                                  600,00
Viveiros e Mudas                                                             20.000,00
Manut Revit. Educ. Jovens e Adultos - EJAManut Revit. Da Educação

EspecialManut Revit. Do Ensino SuperiorAtenção à Comunidade
CarenteVigilância em SaúdeGestão do SUS
33.556,0025.896,0021.000,0067.000,00156.176,001.875.784,32

Total da Administração Direta                              35.191.000,00

Total Geral                                                                 35.191.000,00
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da

execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis,
como determinado pelo art. 43, § 1º, III da Lei 4320, de 17 de março de
1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (Quinze) da
despesa fixado no art. 3º desta Lei.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transpor
recurso entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo
167, VI da Constituição Federal.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da
execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e
condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação
federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino, 26 de novembro de 2007

Francisco Ferreira Mendes Junior
Prefeito Municipal

LEI Nº657/2007

AUTORIZA SUPLEMENTAÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO
E TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito Municipal de
Diamantino, Estado de Mato Grosso.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 27, da Lei Orgânica
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo  autorizado a suplementar de forma
global, em até 3% (três por cento), mediante Decretos, as verbas
constantes do Orçamento do Município para o exercício de 2007.

Parágrafo Único – A Suplementação correrá por conta do Art. 43, §
1º e Incisos da Lei nº 4.320 de 17/03/64.

Art. 2º - Fica ainda, o Executivo  autorizado, a promover a
transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma
categoria para outra ou de um órgão para outro.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diamantino, 10 de dezembro de 2007.

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

LEI 658/2007

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CMHIS E O FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS. DE DIAMANTINO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, Prefeito Municipal de
Diamantino-MT, no uso das atribuições legais, remete à apreciação desta
Augusta Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Lei cria o Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social – CMHIS e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social –
FMHIS.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

(CMHIS)
Art. 2º Fica criado o Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social (CMHIS), órgão deliberativo, composto por representantes de
órgãos públicos, representantes de entidades comunitárias para gestão
partilhada do Município, que tem por finalidade propor e deliberar sobre
diretrizes, planos e da Política Habitacional, programas e fiscalizar a
execução dessa política.

CAPÍTULO III
DA FINALIDADE
Art. 3° A Política Municipal de Habitação (PMH) tem por finalidade

orientar as ações do Poder Público compartilhadas com as do setor
privado, expressando a interação com a sociedade civil organizada, de
modo a assegurar às famílias, especialmente as de baixa renda, o acesso,
de forma gradativa, à habitação.

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse
Social:

I – propor e aprovar as diretrizes, prioridades, estratégias e
instrumentos da Política Municipal de Habitação de Interesse Social.

II – propor e participar da deliberação, junto ao processo de
elaboração do Orçamento Municipal, sobre a execução de projetos e
programas de urbanização, construção de moradias e de regularização
fundiária em áreas irregulares;

III - acompanhar e avaliar a execução da Política Nacional de
Habitação e recomendar as providências necessárias ao cumprimento
dos respectivos objetivos;

IV – propor e aprovar os planos de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social, instituído pela presente Lei;

V – definir as condições básicas de subsídios e financiamentos
com recursos do FMHIS;

VI – regulamentar, fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes
a subsídios habitacionais;

VII – aprovar as contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social (FMHIS);

VIII – apreciar as propostas e projetos de intervenção do Governo
Municipal relativas às ocupações e assentamentos de interesse social;

IX – apreciar as formas de apoio às entidades associativas e
cooperativas habitacionais cuja população seja de baixa renda, bem
como as solicitações de melhorias habitacionais em auto-construção ou
ajuda mútua de moradias populares;

X – propor ao Executivo a elaboração de estudos e projetos,
constituir Grupos Técnicos ou Comissões Especiais e Câmaras, quando
julgar necessário, para o desempenho das suas funções;

XI – elaborar seu regimento interno;
XII – outras atribuições que lhe sejam atribuídas por seu Regimento Interno.
Art. 5º O CMHIS será constituído por representantes do Poder Público

e das entidades comunitárias de Diamantino.
I – o Secretário Municipal de Promoção Social do Município, que o

presidirá;
II – seis membros do Poder Público Municipal;
III – sete membros eleitos e/ou indicados diretamente pelas entidades

comunitárias de Diamantino;
Parágrafo único - Na composição e funcionamento do CMHIS deve

ser observado o seguinte:
I – cada entidade ou órgão serão representados por um titular e um

suplente;
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II – o mandato dos representantes do CMHIS será de dois anos,

podendo ser renovado uma única vez por igual período.
CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)
Art. 6º Fica instituído o Fundo Municipal de Habitação de Interesse

Social - FMHIS, de natureza contábil, cujos recursos serão exclusiva e
obrigatoriamente utilizados, nos termos que dispuser o regulamento, em
programas ou projetos habitacionais de interesse social.

Art. 7º Constituirão recursos do Fundo:
I – os provenientes do Orçamento Municipal destinados a Habitação

Social;
II – os provenientes das dotações do Orçamento Geral da União,

classificados na função habitação, na sub-função infra-estrutura urbana
e extra-orçamentárias federais;

IV - os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que lhe
forem repassados, nos termos e condições estabelecidos pelo respectivo
Conselho Deliberativo;

V - as doações efetuadas, com ou sem encargo, por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, bem
assim por organismos internacionais ou multilaterais;

VI - a partir do exercício seguinte ao da aprovação desta Lei, as
receitas patrimoniais do Município, arrecadadas a título de aluguéis e
arrendamentos;

VII - outras receitas previstas em lei.
Art. 8º A regulamentação das condições de acesso aos recursos do

FMHIS e as regras que regerão a sua operação, serão definidas em ato
do Poder Executivo Municipal, a partir de proposta oriunda do CMHIS.

Art. 9º A concessão de recursos do FMHIS poderá se dar das
seguintes formas:

a) fundo perdido;
b) apoio financeiro reembolsável;
c) financiamento de risco;
d) participação societária.
Art. 10 A administração do FMHIS será exercida pela Secretaria

Municipal de Promoção Social, sendo-lhe facultada a delegação de
competência, ouvido o Conselho e mediante instrumento próprio, na
implementação das atividades correspondentes, competindo-lhe:

I – zelar pela correta aplicação dos recursos do Fundo, nos projetos
e programas previstos nesta lei e sua regulamentação;

II – prestar apoio técnico ao CMHIS;
III – analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem

submetidos;
IV – acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos

programas habitacionais em que haja alocação de recursos do Fundo;
V – praticar os demais atos necessários à gestão dos recursos do

Fundo e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em regulamento

CAPÍTULO V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES HABITACIONAIS E DO

CADASTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL
Art. 11 Ficam criados o Sistema Municipal de Informações Habitacionais

- SMIH, que integrará as informações gerenciais e as estatísticas
relacionadas com o setor habitacional, e o Cadastro Municipal de
Informações de Interesse Social.

§ 1°. O Sistema referido no caput deste artigo será implantado e
mantido pela SMPS, na qualidade de órgão gestor do FHIS, à conta deste,
e:

I - coletará, processará e disponibilizará informações que permitam
estimar as demandas potencial e efetiva de habitação no Município;

II - levantará os padrões de moradia habitável predominantes nas
diversas regiões administrativas do Município;

III - acompanhará a oferta de imóveis para fins residenciais e os
investimentos para infra-estrutura;

IV - elaborará indicadores que permitam o acompanhamento da
situação do Município nos campos do desenvolvimento urbano e da
habitação, destacando, neste, a habitação de interesse social;

V - tornarão acessível, por via eletrônica, as legislações federal,
estaduais e municipal nos campos do direito urbanístico e habitacional e
do financiamento da habitação;

VI - incluirá informações sobre os terrenos e edificações de
propriedade de entes públicos ou de suas entidades descentralizadas,
assim como de propriedade privada, situados em zonas servidas por
infra-estrutura, que se encontrem vagos, subutilizados ou ocupados por

famílias enquadráveis em projetos habitacionais de interesse social,
segundo definido em regulamento;

VII - incluirá informações sobre a distribuição espacial dos
equipamentos urbanos, de modo a propiciar maior racionalidade em seu
aproveitamento e a orientar a localização de novos empreendimentos
habitacionais com menores custos de infra-estrutura;

VIII - executará outras tarefas vinculadas ao suporte estatístico de
estudos, programas e projetos.

§ 2° Os dados integrantes do Sistema de Informações serão
disponibilizados para os órgãos federais, estaduais e dos Municípios, assim
como para entidades privadas cujas atividades tenham conexão com as
do governo Municipal nas áreas do desenvolvimento urbano e da habitação.

Art. 12 O cadastro a que se refere o artigo 33 será organizado e
mantido pela SMPS, à conta do FHIS, e conterá:

I - os nomes dos beneficiários finais dos projetos habitacionais de
interesse social, identificando o projeto em que estejam incluídos, a
localização deste, o tipo de solução habitacional com que foram
contemplados, o valor desta, e, se for o caso, o tipo e valor do subsídio
concedido;

II - o custo final de produção de cada solução habitacional, classificada
por tipo, e seu grau de adimplemento, bem como o valor original das
prestações, das taxas de arrendamento, dos aluguéis ou das taxas de
ocupação pagos pelos beneficiários finais, por empreendimento;

III - a condição sócio-econômica das famílias contempladas em cada
empreendimento habitacional, aferida pelos respectivos padrões de
consumo;

IV - outros dados definidos pelo regulamento.
Parágrafo único - Para implantação e manutenção do cadastro a que

se refere o caput deste artigo, o Município manterá convênio com outros
órgãos federais, estaduais e instituições públicas e privadas nacionais,
internacionais e multilaterais.

Art. 13 O CMHIS e o FMHIS serão regulamentados em até 180 (cento
e oitenta dias), após a publicação desta lei.

I – Em igual prazo o CMHIS elaborará o Regimento Interno e a Política
Municipal de habitação de Interesse Social;

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino, em 10 de dezembro de 2007

Francisco Ferreira Mendes Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Dom Aquino
LEI  N º  1064/2007   DOM AQUINO – MT,  03 DE MAIO DE 2007

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2008 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

MARIA JOSÉ BORGES, Prefeita Municipal de Dom Aquino, Estado de
Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2°,
esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias Anual, dispõe sobre as
alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas
pela Lei Complementar N° 101 de 04 de Maio de 2000.

Art. 2º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei
orçamentária de 2008 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas
a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

Art. 3º - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta
Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das
ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Parágrafo Único - De acordo com o § 8º do Art. 165 da Constituição
Federal, nos termos dos Art.s 7º e 4, da Lei 4320/64, de 17 de março de
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1964, e ainda em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, durante a
execução do Orçamento Programa, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito suplementar até o limite de 4% (quatro por cento), da despesa
fixada (corrente e de capital), para atender a reforço de dotações
insuficientes, considerando-se recursos para o fim deste Art., desde que
não comprometidos os previstos no Art. 43 e seus incisos, da Lei nº
4.320/64, não podendo ser aplicado este limite para remanejamento entre
recursos vinculados e ordinários.

Art. 4° - As metas e prioridades do Município para o exercício de
2008 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único - Atendendo ao disposto no Art. 4° da Lei
Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I - Quadro I - Metas e Resultados - Receitas e Despesas, Resultados
Primário, Nominal e Divida (art. 4 º, § 2°, Inciso I da LC 1001/2000);

II - Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultados
Primário, Resultado Nominal e Montante da Divida, Comparativo com as
Fixadas nos Exercícios Anteriores ( art. 4°  § § 1° e 2° da LC 101/2000);

III - Quadro III - Evolução do Patrimônio Liquido ( art. 4°, § 2°, Inciso III
da LC 101/2000) ;

IV - Quadro IV - Origem e Aplicação dos Resultados de Alienação de
Ativos (art. 4°, § 2°, Inciso III da LC 1001/2000);

V - Quadro V - Renúncia de Receita (art. 4°, § 2°, Inciso V da LC 101/2000);

VI - Quadro VI - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração
Continuada (art. 4°, § 2°, Inciso V da LC 101/2000)

Art. 3° - Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2008, a
Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas,
acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte
do plano Plurianual correspondentes ao período de 2006 a 2009.

Art. 5° - A Lei Orçamentária não conseguirá recursos para o início de
novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento.

§ 1° A Regra constante do caput desde Art. aplica-se no âmbito de
cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2° Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja
realização física estejam conforme o cronograma físico financeiro
pactuado e em vigência.

Art. 6° - São prioridade da Administração Pública Municipal para o
exercício de 2008 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;
b) Saúde e Saneamento
c) Infra-Estrutura Urbana Básica;
d) Modernização Administrativa Funcional;
e) Política Salarial de acordo a vigente;
f ) Promoção e Assistência Social;
g) Meio Ambiente e Turismo;
h) Agricultura.

Art. 7° - O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente,
recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da divida;
b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
d) Cobertura de precatórios judiciais;
e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
f ) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental;
g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;
h) Pagamento de Amortizações.

Art. 8° - O Poder Executivo Municipal, tendo vista a capacidade
financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre os
relacionados no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único - Não poderão ser fixados novos projetos sem que
sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com
recursos de outras esferas de governo.

Art. 9° - Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária do
exercício de 2008, o Executivo estabelecerá, Por Decreto, o Cronograma
mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de
despesas ao efeito ingresso das receitas municipais.

§ 1° - O cronograma que trata este Art. dará prioridade ao pagamento
de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter
discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais
existentes.

 § 2° - No caso de órgãos  da administração indireta, os cronogramas
serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das
transferências intragovernamentais eventualmente prevista na Lei Orçamentária.

Art. 10 - Na hipótese de ser constatada após o enceramento de um
bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante decreto, os
Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitações de empenho e
movimentação financeira no montante necessário à preservação do
resultado estabelecido.

§ 1° - Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação
financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão
critérios que produza o menor impacto possível nas ações de impacto
social, particularmente na educação, saúde e assistência social.

§ 2° - Não se admitira a limitação de empenhos e movimentação
financeira nas  despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação
esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3° - Não serão objetos de limitações de empenhos e movimentação
financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4° - A limitação de empenho e movimentação financeira também
será adotado na hipótese de ser necessário a redução de eventual
excesso da divida em relação aos limites legais obedecendo ao que
dispõe o Art. 31 da Lei Complementar 101.

Art. 11 - A limitação de emprego e movimentação financeira de que
trata o Art. anterior, poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a
situação de frustração de receita se reverta no ambiente seguinte.

Art. 12 - Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre
a concessão de anistia, remissão, subsidio, credito presumido, concessão
e isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de calculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado, alem de atender ao disposto art. 14 da Lei Complementar 101,
de 04 de Maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não
prejudicara o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais
a cargos do município e que afetara as ações de caráter social,
particularmente, e educação, saúde e assistência social.

Art. 13 - Para fins do disposto no Parágrafo 3° do Art. 16 da Lei
Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas ate
o valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) no caso de aquisição de bens e
prestação de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), no caso de
realização de obras publicas ou serviços de engenharia.

Art. 14 - Para fins do disposto da alínea “e”, inciso I do Art. 4° da Lei
Complementar 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o
controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados
pelo orçamento municipal.

§ 1°- O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados
valendo-se dos seguintes critérios:

I - O levantamento de custos será feito por consulta de preços
praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução  de
obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de
licitações conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II - Quando os valores das obras, serviços ou aquisições
ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizam
mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal
8.666/93 e alterações posteriores.

III - Os resultados serão avaliados levando-se em conta o
cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade
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beneficiada, a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância
dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV - Que a execução das obras, serviços ou aquisição venham atender
solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2°- O Conselho que trata este Art. será nomeado por Decreto a ser
baixado pela Prefeita Municipal devendo seus membros representarem:

I - 01 - Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras,
quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;

II - 01 - Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;
III - 01 - Representante da Comunidade a ser beneficiada;
IV - 01 - Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando se

tratar de recursos da saúde;
V - 01 - Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores

do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3° - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão
objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições
organizadas da sociedade.

Art. 15 - Na realização de programas de competência do Município,
adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições publicas e
privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e
sejam firmados convênios, ajustes ou congêneres. Pelo qual fiquem
claramente definidos os deveres da cada parte, forma e prazos para
prestação de contas.

§ 1° - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente,
autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação
do programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por
meio de concessão de crédito.

§ 2° - A regra de que trata o caput deste Art. aplica-se às transferências
a instituições publicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3° - As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados
de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que
compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas ás normas constantes
das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16 - Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de
responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados
os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e
venham oferecer benefícios à população do município desde que existam
recursos orçamentários disponíveis:

Parágrafo Único - Os órgãos que poderão ser beneficiados com
convênios, acordo ou ajuste são:

I - Empaer
II - Policias Civil e Militar
III - Indea
IV - Fema
V - Tribunal Regional Eleitoral
VI - Exatoria Estadual
VII – IBAMA

Art. 17 - O aumento de despesas com pessoal, em decorrência de
qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1°, da Constituição
Federal, poderá ser realizado mediante a lei especifica, desde que
obedecendo os limites previsto nos Art. 20 e 22, § único da Lei Complementar
n° 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 de referido
diploma legal.

§ 1° - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos,
adicionalmente, limites fixados nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2° - Os aumentos de que trata este Art. somente poderão ocorrer
se houver previa dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos para
a despesa total com pessoal será realizada ao final de cada quadrimestre.

Art. 19 - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e
cinco por cento) do limite estabelecido:

I - São vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso:

a) concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial,
de determinação legal ou contratual ou de revisão geral anual;

b) criação de cargo, emprego ou função;
c) alteração de estrutura de carreira que implique aumento de

despesa;
d) provimento de Cargo Público, admissão ou contratação de pessoal

a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria
ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

e) contratação de hora extra.

Art. 20 - Se a despesa total com pessoal exceder o limite estabelecido:

I - O percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro,
adotando-se entre outra, as seguintes providências:

a) redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos
vencimentos á nova carga horária;

b) redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança - extinção de cargos e
funções ou redução dos valores a eles atribuídos;

c) exoneração dos servidores não  estáveis;
d) exoneração dos servidores estáveis, desde que ato normativo

motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o
órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal;

II - O percentual excedente não sendo eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, enquanto
perdurar o excesso, o município não poderá:

a) receber transferências voluntárias;
b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.

III - No primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares
de poder ou órgão, o município não poder.

a) receber transferências voluntárias;
b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.

parágrafo  único - O cargo objeto da redução será considerado
extinto, vedada à criação de cargo, emprego ou função com atribuições
iguais ou assemelhadas pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Art. 21 - Na hipótese de ser atingido o limite prudêncial de que trata
o art 22 da Lei Complementar n° 101, a manutenção de horas extras
comente poderá ocorrer nos casos de calamidade publica, na execução
de programas emergências de saúde pública ou em situação de extrema
gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Art. 22 -  Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:

I – ações que não sejam de competência exclusiva do Município,
comum à União, ao Estado, ou com ações em que a Constituição não
estabeleça a obrigação do Município em cooperar técnica e
financeiramente;

II - clubes, sindicatos, associações de servidores e Igrejas, ou
quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas as creches e
escolas para atendimento pré-escolar; e

III - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública,
empregado de  empresa pública ou de sociedade de economia mista, por
serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com
recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais.

§ 1º Os serviços de consultoria somente serão contratados para
execução de atividades que comprovadamente não possam ser
desempenhadas por servidores da Administração, publicando-se no Diário
Oficial do Estado, além do extrato  do contrato, a justificativa e a autorização
da contratação.
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Art. 23 - Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na

Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e
outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 5% da receita corrente liquida.

§ 1° - Ocorrendo à necessidade de serem atendidos passivos
contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo
providenciara a abertura de créditos adicionais suplementares à conta
de reserva do caput, na forma do art. 42 da Lei 4320/64.

§ 2° - Na hipótese de não a ser utilizada, no todo ou em parte ate o
mês de outubro de 2008, a reserva de que trata o caput deste Art.,
poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de
créditos adicionais autorizados na forma do art.42 de Lei 4320/64.

Art. 24 - A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta
orçamentária para o exercício de 2008 e a remetera ao Executivo ate 60
(sessenta) dias antes do prazo previsto para repasse do projeto de lei
orçamentária aquele poder.

Parágrafo Único - O Executivo encaminhara ao Legislativo, ate 30
(trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei
Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de
2008, inclusive a receita corrente liquida, acompanhados das respectivas
memórias de calculo conforme previsto no § 3° do art. 12 da LC 1001/2000.

Art. 25 - Até 30 de novembro de 2006, o executivo poderá encaminhar
ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na
legislação tributaria do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o
valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;

b) Atualização das alíquotas do ISSQN;
c) Atualização das taxas municipais;
d) Contribuição de melhoria;
e) Outras receitas de competência Municipal;

Art. 26 - Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o
Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras
discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando com as previsões de
receitas.

Parágrafo Único - A proposta orçamentária devera ser elaborada em
observância ao art. 12 da LC n° 101 e art. 22 e 26 da Lei Federal 4320/64

Art. 27 - Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei
Orçamentária ate o último dia do exercício de 2006, ficam os Poderes autorizados
a realizarem a proposta orçamentária ate a sua aprovação e remessa pelo
Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Art. 28 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal, em 03 de maio  de 2007.

MARIA JOSÉ BORGES
Prefeita Municipal

LEI Nº 1088/2007 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL, PARA O BIÊNIO
2008-2009 DE QUE TRATA A LEI Nº. 981/2005, DE 08/12/2005 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARIA JOSÉ BORGES, Prefeita do Município de Dom Aquino, Estado
de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o
biênio 2008-2009, previsto na Lei nº. 981/5005, de 08 de Dezembro de
2005, conforme detalhado nos seguintes Anexos que a integram:

I – ANEXO I - REVISÃO DA RECEITA PARA O BIÊNIO 2008-2009
II – ANEXO II – REVISÃO DA DESPESA PARA O BIÊNIO 2008-2009
Art. 2º - As leis de diretrizes orçamentárias para os exercícios de

2008 a 2009 especificarão as metas anuais da Administração Pública
Municipal, compatibilizadas com as estabelecidas nesta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual de que trata esta Lei somente poderá ser
modificado por meio de lei específica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Dom Aquino, em 19 de dezembro
de 2007.

MARIA JOSÉ BORGES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº. 1089/2007 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE  DOM AQUINO
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.

MARIA JOSÉ BORGES, PREFEITA MUNICIPAL de Dom Aquino, Estado de
Mato Grosso, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento-programa consolidado do Município 0de
Dom Aquino para o exercício de 2008, descriminado pelos anexos de 1 a
9, estima a Receita bruta em R$ 11.383.378,21 (onze milhões, cento e
oitenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais e vinte e um
centavos) deduzidas as contribuições a FUNDEB, no valor de R$
1.229.103,21 (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil, cento e três reais e
vinte e um centavos), fica a receita liquida estimada em R$ 10.154.275,00
(dez milhões, cento e cinqüenta e quatro mil e duzentos e setenta
e cinco reais) e fixa Despesa em R$ 10.154.275,00(dez milhões cento
e sessenta e seis mil e novecentos e noventa e cinco reais).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de
tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos
anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

1-RECEITA POR FONTES  CONSOLIDADO  10.154.275,00
RECEITAS CORRENTES 9.329.275,00
Receita Tributária    517.245,15
Receita Patrimonial      18.500,00
Receita de Serviços    503.126,00
Transferências Correntes8.206.348,85
Outras Receitas Correntes      84.055,00
RECEITAS DE CAPITAL    825.000,00
Alienação de Bens    125.000,00
Transferências de Capital    700.000,00

RECEITA POR FONTES POR UNIDADE GESTORA 10.154.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL 10.154.275,00
RECEITAS CORRENTES 9.329.275,00
Receita Tributária    517.245,15
Receita Patrimonial      18.500,00
Receita de Serviços    503.126,00
Transferências Correntes8.206.348,85
Outras Receitas Correntes      84.055,00
RECEITAS DE CAPITAL    825.000,00
Operações de Crédito             00,00
Alienação de Bens    125.000,00
Transferências de Capital    700.000,00

INTERFERÊNCIAS FINAN. RECEBIDAS POR UNID .GESTORA
   582.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES    582.000,00
Transferências de Cotas financeiras recebidas    582.000,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos
quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes
desta lei, e as autarquias em seus respectivos orçamentos aprovadas
por decreto executivo.

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO CONSOLIDADO....10.154.275,00
01.001.CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES...............       582.000,00
02.001.GABINETE DO PREFEITO......................................188.178,30

02.002. CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.................. 24.000,00
02.003. PROCURADORIA JURÍDICA...........................         43.040,00
02.004. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO................         61.800,00

03.001.GABINETE DO SECRETÁRIO.................................... 536.500,00
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03.002.COORDENDORIA DE FINANÇAS............................ 922.287,75
04.001.GABINETE DO SECRETÁRIO...................................       461.450,00
04.002.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..............................       801.719,83
04.003.SAÚDE - CUSTEIO CONF EMENDA CONSTIT. 29.......   1.076.502,35
05.001.GABINETE DO SECRETÁRIO........................... 42.000,00
05.002.FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA - FUNDEB.................................................        506.400,00
05.003.FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO...........         47.640,00
05.004.MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO........................................................................       137.847,42
05.005. CUSTEIO EDUCAÇÃO - ARTIGO 212 CONST. FEDERAL.    1.622.791,14
06.001.GABINETE DO SECRETÁRIO............................ 393.164,00
06.002.COORD. DE APOIO E ASSESSORIA  AO  MENOR E AO
IDOSO.......................................................................... 190.784,00
07.001.GABINETE DO SECRETÁRIO............................ 712.741,00
07.003.COORDENADORIA DISTRITAL DE ENTRE RIOS..........         25.000,00
07.004.COORDENADORIA DE URBANISMO.........................147.000,00
07.005.COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS................894.310,00
07.006.DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO..........462.502,00
08.001.GABINETE DO SECRETÁRIO.....................................248.400,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA...................................26.217,21

DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  CONSOLIDADO  10.154.275,00
01. Legislativa    582.000,00
01.031.Ação Legislativa    582.000,00
04. Administração 1.329.480,30
04.122.Administração Geral  1.267.680,30
04.124. Controle Interno      61.800,00
08. Assistência Social    583.948,00
08.122.Administração Geral    349.386,00
08.241.Assistência ao Idoso      41.500,00
08.243.Assistência à Criança a ao Adolescente      96.194,00
08.244.Assistência Comunitária      96.868,00
10. Saúde 2.269.672,18
10.301.Atenção Básica 2.245.014,64
10.304.Vigilância Sanitária        2.977,54
10.305.Vigilância Epidemiológica       21.680,00
12. Educação 2.314.678,56
12.122.Administração Geral      30.000,00
12.361.Ensino Fundamental 1.951.283,56
12.365.Educação Infantil    299.685,00
12.367. Educação Especial      33.710,00
13. Cultura    143.000,00
13.392.Difusão Cultural    143.000,00
15. Urbanismo    592.000,00
15.451.Infra-Estrutura Urbana    592.000,00
16. Habitação    100.000,00
16.482.Habitação Urbana    100.000,00
17. Saneamento    521.052,00
17.512.Saneamento Básico Urbano    521.052,00
18. Gestão Ambiental      12.000,00
18.542.Controle Ambiental      12.000,00
20. Agricultura    512.741,00
20.122.Administração Geral    337.183,00
20.601.Promoção da Produção  Vegetal    145.000,00
20.602.Promoção da Produção Animal      20.000,00
20.845.Transferências       7.324,75
23. Comércio e Serviços    117.980,00
23.695.Turismo      93.400,00
26. Transporte    332.290,00
26.122.Administração Geral      50.000,00
26.782.Transporte Rodoviário    282.290,00
27. Desporto e Lazer      42.000,00
27.812.Desporto Comunitário      12.000,00
27.813.Lazer      30.000,00
28. Encargos Especiais    675.215,75
28.846.Outros Encargos Especiais    675.215,75
99. Reserva de Contingência      26.217,21
99.999.Reserva de Contingência      26.217.21

Despesa Por Categoria ECONÔMICA CONSOLIDADA 10.154.275,00
Despesas Correntes 8.744.520,29
Pessoal e Encargos Sociais 4.450.503,89

Outras Despesas Correntes 4.294.016,40
Despesas de Capital 1.383.537,50
Investimentos    919.864,50
Amortização da Dívida    463.673,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA      26.217,21

DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO  - CONSOLIDADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
0001 PROCESSO LEGISLATIVO 582.000,00
0002 CONTROLE INTERNO 61.800,00
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.848.838,30
0007 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO 101.542,75
0017 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 12.000,00
0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 20.000,00
0035 TRANSPORTE ESCOLAR 726.157,14
0037 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL 73.171,00
0038 REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E REPETÊNCIA 5.700,00
0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL 299.685,00
0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER 42.000,00
0045 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 30.966,42
0046 DIFUSÃO CULTURAL 130.000,00
0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS 7.300,00
0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.710,00
0059 HABITAÇÃO URBANA 100.000,00
0060 URBANISMO 147.000,00
0064 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 445.000,00
0072 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.580,00
0075 SAÚDE PREVENTIVA 731.719,83
0079 SAÚDE 1.427.952,35
0080 SANEAMENTO BÁSICO 521.052,00
0083 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 110.000,00
0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 36.100,00
0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 96.194,00
0101 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 45.365,00
0102 ESTRADAS VICINAIS 36.925,00
0112 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 145.000,00
0117 MANUTENÇÃO COM O TURISMO 93.400,00
0122 CONSÓRCIO INTERMUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL 10.558,00
0139 ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE 41.500,00
0140 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 573.673,00
0141 ACOES SOCIO-EDUCATIVAS DE APOIO À FAMILIAS 60.768,00
0144 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 506.400,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26.217,21
TOTAL 10.154.275,00

Artigo 4º.- O orçamento da Seguridade Social do município de Dom
Aquino é de R$ 2.853.620,18 (dois milhões, oitocentos  e cinqüenta e três  mil,
seiscentos e vinte  reais e dezoito centavos), assim distribuídos por área:

1 – Assistência Social R$     583.948,00
2 – Saúde R$   2.269.672,18

Artigo 5º.- Fica o Poder Executivo Municipal na forma da lei
autorizado a abrir créditos adicionais até o limite  de  15% (quinze por
cento) da despesa, observado o disposto nos artigos  42 e 43 da Lei
Federal no.4.320/64, e de conformidade com os incisos V e VI do artigo
167 da Constituição Federal.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2008,
revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de  Dom Aquino, em 19 de
dezembro de 2007.

MARIA JOSÉ BORGES
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2007 - CONTRATADO(A): CLEONICE
APARECIDA P. ULIER - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 -  VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2007 - CONTRATADO(A): LUCIMEIRE
LEMES M. DA SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2007 - CONTRATADO(A): ROSIMAR
LUIZA DE MACEDO - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2007 - CONTRATADO(A): TEREZINHA
GOMES FERREIRA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2007 - CONTRATADO(A): MARLÚCIA
BORBA FARIAS VIEIRA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2007 - CONTRATADO(A): JOSENY
CASTRO DE ARAÚJO - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2007 - CONTRATADO(A): ERENY  DAS
VIRGENS - OBJETO: Prestação de serviços como Agente Comunitário de
Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 -
VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2007 - CONTRATADO(A): LUCIMAR
MARIANO C.DELMONDES - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2007 - CONTRATADO(A): MARIA
QUEIROZ DA SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2007 - CONTRATADO(A): MÁRCIO
ALMEIDA  RODRIGUES - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2007 - CONTRATADO(A): MARIA ALICE
DELMONDES - OBJETO: Prestação de serviços como Agente Comunitário
de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/
07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2007 - CONTRATADO(A): MARTA
RAMIRO E SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2007 - CONTRATADO(A): LUCIANA DAS
VIRGENS P. SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2007 - CONTRATADO(A): VANIA BRAGA
DO N. FREITAS - OBJETO: Prestação de serviços como Agente Comunitário
de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/
07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2007 - CONTRATADO(A): PATRÍCIA
FERNANDA FERREIRA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2007 - CONTRATADO(A): CLARICE
BEATRIZ S. MELO - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2007 - CONTRATADO(A): FÁTIMA DA
FONSECA DE SOUZA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2007 - CONTRATADO(A): MARSANE
GORETE P.DOS SANTOS - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais -VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2007 - CONTRATADO(A): MARINA
PEREIRA DE SOUZA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2007 - CONTRATADO(A): SÔNIA MARIA
DA SILVA MAIA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente Comunitário
de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/
07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2007 - CONTRATADO(A): CRISTIANE
MESQUITA POVUAÇÃO - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2007 - CONTRATADO(A): RAILENE
MARIA SOUZA SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais -VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2007 - CONTRATADO(A): DORACI
MARIA DA S. GONZAGAOBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 -
DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2007 - CONTRATADO(A): LOURIVAL
CANDIDO PORTUGUEZ - OBJETO: Prestação de serviços como Médico –
PSF, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 -
VALOR: R$ 6.800,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2007 - CONTRATADO(A): SUZANA
LUCHESE YOSHIDA - OBJETO: Prestação de serviços como Médica –
PSF, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 -
VALOR: R$ 5.350,00 mensais  - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2007 - CONTRATADO(A): JOSÉ
RICARDO FERREIRAOBJETO: Prestação de serviços como Médico
Ortopedista e Médico Regulador, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/
01/2007DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 5.800,00 mensais - VIGÊNCIA: Até
31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2007 - CONTRATADO(A): ELISVANIA
BORGES SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Dentista – PSF,
conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 - VALOR:
R$ 3.000,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2007 - CONTRATADO(A): MONIA LAURA
OLIVEIRA FARIA - OBJETO: Prestação de serviços como Dentista – PSF,
conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 - VALOR:
R$ 3.000,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2007 - CONTRATADO(A): MARIA
MAGANHA FRANCISCO - OBJETO: Prestação de serviços como Dentista
– PSF, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 -
VALOR: R$ 1.768,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2007 - CONTRATADO(A): ALESSANDRA
THOMÉ - OBJETO: Prestação de serviços como Enfermeira Padrão –
PSF, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07 -
VALOR: R$ 2.200,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2007 - CONTRATADO(A): VERA LUCIA
GONÇALVES DA SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Assistente
Social, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/01/07
- VALOR: R$ 1.100,00 mensais –VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2007 - CONTRATADO(A): TEREZA
REGINA LACERDA TAQUES- OBJETO: Prestação de serviços como
Fisioterapeuta, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA:
15/01/07 - VALOR: R$ 1.300,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2007 - CONTRATADO(A): ANTONIO
CARLOS BRANDÃO - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde - ECD, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/
2007 - DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 400,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2007 - CONTRATADO(A): FERNANDO
RIBEIRO TORRES - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde - ECD, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/
2007 - DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 400,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2007 - CONTRATADO(A): LOURIVALDO
DOS REIS LIMA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde - ECD, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/
2007 - DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 400,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2007 - CONTRATADO(A): MANOEL DA
GUIA DE PAULA - OBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde - ECD, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/
2007 - DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 400,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2007 - CONTRATADO(A): ALMIRO
ALVES DE SOUSA - OBJETO: Prestação de serviços como Gerente
Operacional, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/
01/07 - VALOR: R$ 900,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2007 - CONTRATADO(A): DJALMA
ALVES DE ARAÚJO - OBJETO: Prestação de serviços como Gerente
Operacional, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/
01/07 - VALOR: R$ 900,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2007 - CONTRATADO(A): JOSÉ CARLOS
ALVES DELMONDES- OBJETO: Prestação de serviços como Auxiliar
Operacional, conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 15/
01/07 - VALOR: R$ 550,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2007 - CONTRATADO(A): REIVALDÁVEL
ALVES DOS SANTOS - OBJETO: Prestação de serviços na construção da
caixa de aterro do Córrego Fundo, num total de 24 (vinte e quatro) metros
lineares - DATA: 15/01/07 - VALOR: R$ 1.500,00 - VIGÊNCIA: 05 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2007 - CONTRATADO(A): LEONIDES
SOUZA COSTA - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na Feira
Livre, conforme planilha em anexo - DATA: 25/01/07 - VALOR: R$ 2.800,00
- VIGÊNCIA: 20 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2007 - CONTRATADO(A): LEONIDES
SOUZA COSTA - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na reforma
do prédio que irá funcionar o Conselho Tutelar, conforme planilha em
anexo - DATA: 25/01/07 - VALOR: R$ 1.200,00 -VIGÊNCIA: 20 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2007 - CONTRATADO(A): ENALDO
CAMILO FRANCO - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na
reforma da Escola Municipal Renato Dias Coutinho, conforme planilha em
anexo.- DATA: 25/01/07 - VALOR: R$ 5.300,00 - VIGÊNCIA: 20 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2007 - CONTRATADO(A): ADALTO
CAMILO FRANCO - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na
reforma das Salas Anexas da Escola Municipal Renato Dias Coutinho,
conforme planilha em anexo - DATA: 25/01/07 - VALOR: R$ 6.500,00 -
VIGÊNCIA: 20 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2007 - CONTRATADO(A): REIVALDÁVEL
ALVES DOS SANTOS - OBJETO: Prestação de serviços na confecção de
20 m (vinte metros) de tesoura da ponte sobre o Rio Parnaíba - DATA: 30/
01/07 - VALOR: R$ 5.000,00 - VIGÊNCIA: 20 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2007 - CONTRATADO(A): NILDO SOARES
PAIVA - OBJETO: Locação de uma Patrol Caterpillar 120 B para efetuar 35
horas/máquinas na terraplanagem de uma Usina de Algodão na localidade
da BR 070, neste município de Dom Aquino - DATA: 01/02/07 - VALOR: R$
4.550,00 - VIGÊNCIA: 05 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2007 - CONTRATADO(A): MARÇAL
SIMUNDI FLORES & CIA LTDAOBJETO: Fornecimento de combustíveis e
lubrificantes para Prefeitura Municipal de Dom Aquino–MT- DATA: 09/02/
07  VALOR: R$ 543.160,00 - VIGÊNCIA: 10 meses e vinte e 22 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2007 - CONTRATADO(A): MOISES
FURTADO LEITE - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na
reforma e ampliação da Biblioteca Pública Municipal e do Anexo da
Secretaria Municipal de Educação, sendo 32,03m² de ampliação, conforme
planilha em anexo - DATA: 09/02/07 - VALOR: R$ 8.850,00 - VIGÊNCIA: 40
dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2007 - CONTRATADO(A): ANGELA DE
FÁTIMA PORTONEL GARCIA –ME - OBJETO: Prestação de serviços de
transporte escolar na zona rural do município de Dom Aquino durante o
ano letivo de 2007, nos termos do presente instrumento contratual e edital
de tomada de preços nº 001/2007 - DATA: 12/02/07 - VALOR: R$ 131.192,70
- VIGÊNCIA: De 12/02/07 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2007 - CONTRATADO(A): M.C.DOS
SANTOS FARIA ALVARENGA-ME - OBJETO: Prestação de serviços de
transporte escolar na zona rural do município de Dom Aquino durante o
ano letivo de 2007, nos termos do presente instrumento contratual e edital
de tomada de preços nº 001/2007 - DATA: 12/02/07 - VALOR: R$ 48.712,35
- VIGÊNCIA: De 12/02/0/7 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2007 - CONTRATADO(A): DINAMAR
ALVES SILVA - OBJETO: Prestação de serviços de transporte escolar na
zona rural do município de Dom Aquino durante o ano letivo de 2007, nos
termos do presente instrumento contratual e edital de tomada de preços
nº 001/2007 - DATA: 12/02/07 - VALOR: R$ 72.138,9 - VIGÊNCIA: De 12/
02/07 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2007 - CONTRATADO(A): MARSANE
GORETE POERSCH DOS SANTOS – ME - OBJETO: Prestação de serviços
de transporte escolar na zona rural do município de Dom Aquino durante
o ano letivo de 2007, nos termos do presente instrumento contratual e
edital de tomada de preços nº 001/2007 - DATA: 12/02/07 - VALOR: R$
64.561,20 - VIGÊNCIA: De 12/02/07 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2007 - CONTRATADO(A): JOVENOR
ALVES DOS SANTOS-ME - OBJETO: Prestação de serviços de transporte
escolar na zona rural do município de Dom Aquino durante o ano letivo de
2007, nos termos do presente instrumento contratual e edital de tomada

de preços nº 001/2007 -DATA: 12/02/07 - VALOR: R$ 103.002,45 -
VIGÊNCIA: De 12/02/07 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2007 - CONTRATADO(A): JEOVÁ
RODRIGUES DE SOUSA-ME - OBJETO: Prestação de serviços de
transporte escolar na zona rural do município de Dom Aquino durante o
ano letivo de 2007, nos termos do presente instrumento contratual e
edital de tomada de preços nº 001/2007 - DATA: 12/02/07 - VALOR: R$
75.113,70 - VIGÊNCIA: De 12/02/07 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2007 - CONTRATADO(A): VALDINO
RODRIGUES DA SILVA - OBJETO: Prestação de serviços de transporte
escolar na zona rural do município de Dom Aquino durante o ano letivo de
2007, nos termos do presente instrumento contratual e edital de tomada
de preços nº 001/2007 - DATA: 12/02/07 - VALOR: R$ 95.937,30 -
VIGÊNCIA: De 12/02/07 à 23/12/2007
EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2007 - CONTRATADO(A): ELIANA
ALECRIM DE SOUSA - OBJETO: Prestação de serviços como Professora,
escolaridade Magistério, como jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco)
horas semanais, cfe. Lei nº 1052 de 16/02/07 - DATA: 16/02/07 - VALOR:
R$ 406,60 Mensais - VIGÊNCIA: 16/02/07 à 21/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2007 - CONTRATADO(A): MARIONICE
GOMES SILVA - OBJETO: Prestação de serviços como Professora,
escolaridade Magistério, como jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco)
horas semanais, cfe. Lei nº 1052 de 16/02/07 - DATA: 16/02/07 - VALOR:
R$ 406,60 Mensais - VIGÊNCIA: 16/02/07 à 21/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2007 - CONTRATADO(A): MARIA
GEANES RODRIGUES - OBJETO: Prestação de serviços como Professora,
escolaridade Magistério, como jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco)
horas semanais, cfe. Lei nº 1052 de 16/02/07 - DATA: 16/02/07 - VALOR:
R$ 406,60 Mensais - VIGÊNCIA: 16/02/07 à 21/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2007 - CONTRATADO(A): IVONETE
MENDES DE SÁ - OBJETO: Prestação de serviços como Professora,
escolaridade Pedagogia, como jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco)
horas semanais, cfe. Lei nº 1052 de 16/02/07 - DATA: 16/02/07 - VALOR:
R$ 609,90 - VIGÊNCIA: 16/02/07 à 21/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2007 - CONTRATADO(A): ZELITO
FERREIRA DIAS - OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Luiz
Coelho de Campos, s/n – Bairro Beira Rio, nesta cidade de Dom Aquino –
MT, destinado à residência do Sr. Sinval Batista da Silva, funcionário da
Fundação Nacinal de Saúde – FNS, cfe Lei nº 1050 de 16/02/07 - DATA:
01/03/07 - VALOR: R$ 3.770,00 - VIGÊNCIA: 10 meses
EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2007 - CONTRATADO(A): LUCIMAR
NASCIMENTO PIRES - OBJETO: Locação de um imóvel comercial, localizado
na Av. Cuiabá, 181-Centro, nesta cidade Dom Aquino – MT, destinado ao
funcionamento do Escritório do IBGE, na coleta de dados para o censo
rural e urbano, cfe Lei nº 1053 de 16/02/07 - DATA: 01/03/07 - VALOR: R$
1.800,00 - VIGÊNCIA: 06 meses
EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2007 – CONTRATADO(A): UBIRAJARA
SETTEFIGUEIREDO - OBJETO: Locação de uma área rural de 12,4800 há
(doze hectares e quarenta e oito ares) localizada a margem direita da MT
260 -  Km 11, com a finalidade de depositar o lixo coletado na área urbana
do município de Dom Aquino (aterro sanitário) - DATA: 01/03/07 - VALOR:
R$ 14.976,00 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2007 - CONTRATADO(A): SEBASTIANA
LUZIA BORGES DA COSTA - OBJETO: Fornecimento de café da manha
para atender os canavieiros do Distrito de Entre Rios, num total de 50
(cinqüenta) canavieiros - DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 7.800,00 -
VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2007 - CONTRATADO(A): MARTINS
COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA - OBJETO: Fornecimento de
MEDICAMENTOS, MATERIAISMÉDICO-HOSPITALA-RES, AMBULATORIAIS
E ODONTOLÓGICOS durante a vigência deste contrato, nas condições e
épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO -
DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 4.952,06 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2007 - CONTRATADO(A): MEGA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - OBJETO: Fornecimento de
MEDICAMENTOS, MATERIAISMÉDICO-HOSPITALA-RES, AMBULATORIAIS
E ODONTOLÓGICOS durante a vigência deste contrato, nas condições e
épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO -
DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 11.705,93 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2007 - CONTRATADO(A): DENTAL
CENTRO OESTE LTDA - OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS,
MATERIAISMÉDICO-HOSPITALA-RES, AMBULATORIAIS E
ODONTOLÓGICOS durante a vigência deste contrato, nas condições e
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épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO -
DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 6.569,60 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2007 - CONTRATADO(A): STOCK
DIAGNOSTICOS LTDA - OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS,
MATERIAISMÉDICO-HOSPITALA-RES, AMBULATORIAIS E
ODONTOLÓGICOS durante a vigência deste contrato, nas condições e
épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO -
DATA: 01/03/07  - VALOR: R$ 46.456,29 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2007 - CONTRATADO(A): DIHOL
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - OBJETO: Fornecimento de
MEDICAMENTOS, MATERIAISMÉDICO-HOSPITALA-RES, AMBULATORIAIS
E ODONTOLÓGICOS durante a vigência deste contrato, nas condições e
épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO -
DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 16.438,86 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2007 - CONTRATADO(A): ÁGUA VIVA
S/C LTDA - OBJETO: Execução de serviços relativos a análises físico-
químicos e bacteriológicas para controle de qualidade. execução de
serviços relativos a análises físico-químicos e bacteriológicas para
controle de qualidade - DATA: 01/03/07- VALOR: R$ 5.000,00 - VIGÊNCIA:
10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2007 - CONTRATADO(A): NILTON SÉRGIO
GONÇALVES - OBJETO: Execução de serviços como QUÍMICO
RESPONSAVEL do DAE – Departamento de Água e Esgoto deste município
- DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 3.500,00 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2007 - CONTRATADO(A): ANGELIN
GIROLOMETO - OBJETO: Prestação de serviços com transporte escolar
na Zona Rural do Município de Dom Aquino, na linha que liga Dom Aquino
x Br 70, percorrendo um total de 10.050 (Dez mil e cinqüenta) km, até 20
de dezembro de 2007 para atender a Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Lazer - DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 17.587,50 - VIGÊNCIA:
186 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 072/2007 - CONTRATADO(A): EDSON GARCIA
JUNIOR - OBJETO: Prestação de serviços com transporte escolar na
Zona Rural do Município de Dom Aquino, em substituição da linha do
ônibus escolar, num total de 13.059 (Treze mil e cinqüenta e nove) km,
que serão percorridos até 20 de dezembro de 2007 para atender a
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer - DATA: 01/03/07 -
VALOR: R$ 24.159,15 - VIGÊNCIA: 186 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2007 - CONTRATADO(A): SERPREL
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - OBJETO: Locação e
ou concessão de direitos de uso de programa de computador, pela
Contratada, ao Contratante, dos sistemas enumerados no anexo I do
presente contrato - DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 48.000,00 - VIGÊNCIA:
01/03/07 À 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2007 - TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA
LTDA - OBJETO: Execução de serviços de mídia referente ao ano de
2007, para atender a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
- DATA: 01/03/07 - VALOR: R$ 27.000,00 - VIGÊNCIA: 10 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2007 - CONTRATADO(A): MARCO
AURELIO RESENDE RODRIGUES - OBJETO: Locação de 02 (dois)
caminhões caçamba Chevrolet D – 60 Toco com placas nº JYD 8030 -
Branco e AID 2912 - Vermelho, para limpeza de ruas e avenidas - DATA:
09/03/07 - VALOR: R$ 7.800,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2007 - CONTRATADO(A): EDMAR LUIZ
DA COSTA  - OBJETO: Prestação de serviços de transporte escolar na
zona rural do município de Dom Aquino em substituição das Linhas Dom
Aquino x Boiadeiro e Dom Aquino x Gleba São Paulo, durante o ano letivo
de 2007 - DATA: 09/03/07 - VALOR: R$ 7.850,00 - VIGÊNCIA: 09/03/07 À
21/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2007 - CONTRATADO(A): FIBRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OBJETO: Execução de serviços de
construção de melhorias sanitárias domiciliares – 33 famílias (kit sanitário)
atendendo a Secretaria de Saúde - DATA: 21/03/07 - VALOR: R$
129.700,32 - VIGÊNCIA: 120 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2007 - CONTRATADO(A): NILDO SOARES
PAIVA - OBJETO: Locação de uma Patrol Caterpillar 120 B, sendo 30
horas trabalhadas e de uma Pá Carregadeira, sendo 33 horas trabalhadas
na limpeza de ruas e avenidas deste município - DATA: 02/04/07 - VALOR:
R$ 6.270,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2007 - CONTRATADO(A): KELSIMONE
DE MATOS ALVES - OBJETO: Prestação de serviços como Fisioterapeuta,
conforme Lei Municipal nº 1061 de 22/03/2007 - DATA: 02/04/07 - VALOR:
R$ 1.300,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07

EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2007 - CONTRATADO(A): PLURAUD
ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA - OBJETO: Execução de serviços
de auditoria contábil, quanto ao recolhimento de taxas e impostos de
instituições financeiras, relativo ao ISSQN, bem como, medidas para
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS em esfera federal e estadual, para atender
a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, bem como
medidas de repetição de indébitos previdenciários relativos aos cargos
eletivos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) junto ao INSS, dentro da
circunscrição do município  - VALOR: 20% do crédito recuperado,
compensado, cancelado ou quaisquer outros meios legais de restituição
do crédito, limitados ao valor da Carta Convite 005/2007.  - DATA: 02/04/
07 - VIGÊNCIA: Até 31/12/08
EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2007 - CONTRATADO(A): INACIO BRAUN
- OBJETO: Realização de Show com grupo de patinação da Escola de
Danças e Patinação Roller Braun, sendo 2 (duas) horas, com intervalo
de 10 (dez) minutos de descanso, show este em comemorações alusivas
ao aniversário desta cidade - DATA: 02/04/07 - VALOR: R$ 2.500,00 -
VIGÊNCIA: 15 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 082/2007 - CONTRATADO(A):
M.A.DE.OLIVEIRA COMÉRCIO – ME - OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios, materiais de higiene e limpeza, para as Escolas Municipais,
Creches Municipais, anexo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte
e Lazer, Sociedade Pestalozzi, Lar dos Idosos, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras Públicas e
Urbanismo e Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, nas
condições e épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
AQUINO - DATA: 09/04/07 - VALOR: R$ 18.456,50 - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2007 - CONTRATADO(A): JUCINEY
FRANCELINA CRUZ SILVAOBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1058 de 22/03/2007 -
DATA: 09/04/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2007 - CONTRATADO(A): FRANCINETH
BORGES DE SOUZAOBJETO: Prestação de serviços como Agente
Comunitário de Saúde, conforme Lei Municipal nº 1058 de 22/03/2007 -
DATA: 09/04/07 - VALOR: R$ 430,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2007 - CONTRATADO(A): PANTANAL
MOTO SHOWS LTDAOBJETO: Execução de 01 Show de Wheeling em
comemoração ao aniversário deste município, com duração aproximada
de 90 minutos - DATA: 13/04/07 - VALOR: R$ 3.100,00 - VIGÊNCIA: 01
DIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2007 - CONTRATADO(A): JUCELINO
VILELA DE MORAES - OBJETO: Locação de uma Retro Escavadeira,
para prestação de serviços na Avenida Julio Muller e na estrada vicinal
de Entre Rios, no período de 20/04 à 28/04/2007, totalizando sendo 50
(cinqüenta) horas trabalhadas - DATA: 13/04/07 - VALOR: R$ 4.000,00 -
VIGÊNCIA: 08 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2007 - CONTRATADO(A): JALMISON
DE JESUS SOUZA - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro e
pintor na reforma da Quadra de Esportes “Sinval Luciano Barbacena”,
localizada na Av. Cuiabá, Centro, neste município - DATA: 13/04/07 -
VALOR: R$ 3.000,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2007 - CONTRATADO(A): SUETÔNIO
FURTADO LEITE COMÉRCIO – ME - OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios, materiais de higiene e limpeza, para as Escolas Municipais,
Creches Municipais, anexo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte
e Lazer, Sociedade Pestalozzi, Lar dos Idosos, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras Públicas e
Urbanismo e Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, nas
condições e épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
AQUINO - DATA: 13/04/07 - VALOR: R$ 18.718,60 - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2007 - CONTRATADO(A): WILMA
MIRANDA DE FREITAS COMÉRCIO- OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios, materiais de higiene e limpeza, para as Escolas Municipais,
Creches Municipais, anexo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte
e Lazer, Sociedade Pestalozzi, Lar dos Idosos, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras Públicas e
Urbanismo e Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, nas
condições e épocas demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
AQUINO - DATA: 13/04/07 - VALOR: R$ 19.296,50 - VIGÊNCIA: Até 31/
12/07
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2007 - CONTRATADO(A): HÉLIO ANDRÉ
DO NASCIMENTO MEOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais
de higiene e limpeza, para as Escolas Municipais, Creches Municipais,
anexo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Sociedade
Pestalozzi, Lar dos Idosos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura,
Meio Ambiente, Turismo, Obras Públicas e Urbanismo e Secretária de
Administração, Planejamento e Finanças, nas condições e épocas
demandadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO - DATA: 13/
04/07 - VALOR: R$ 18.660,25 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2007 - CONTRATADO(A): EDSON
FRANCISCO DE SOUZA - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro
na construção de 02 banheiros e hal de acesso aos mesmos que terão
piso cerâmico e revestimento de azulejos nas paredes, forro PVC, lavatório
de mármore, assentamento de esquadrias, pintura, parte elétrica,
encanamentos sanitários e hidráulicos, construção de 40,82 m² de muro
(revestido reboco, parte interna e chapisco parte externa, acabamento
com telha paulistinha, colunas de concreto e ferro com seções de 3,00
metros) e 16,00 m² de calçada - DATA: 25/04/07 - VALOR: R$ 2.300,00 -
VIGÊNCIA: 15 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2007 - CONTRATADO(A): CLORO MATO
GROSSO LTDAOBJETO: Aquisição de produtos para manter o controle de
qualidade da água distribuída durante o ano de 2007, para atender ao
Departamento de Água e Esgoto – DAE - DATA: 18/05/07 - VALOR: R$
18.307,50 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2007 - CONTRATADO(A): INDÚSTRIA
GRÁFICA E EDITORA RONDONÓPOLIS LTDA – ME - OBJETO: Execução de
serviços de serviços gráficos, para atender as respectivas secretarias
da Prefeitura Municipal - DATA: 18/05/07 - VALOR: R$ 3.454,00 - VIGÊNCIA:
Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2007 - CONTRATADO(A): RIVELO DO
CARMO & CARVALHO LTDA – EPP - OBJETO: Execução de serviços de
serviços gráficos, para atender as respectivas secretarias da Prefeitura
Municipal - DATA: 18/05/07 - VALOR: R$ 2.409,80 - VIGÊNCIA: Até 31/12/
07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2007 - CONTRATADO(A): GRÁFICA E
EDITORA DOMINGOS LTDA - OBJETO: Execução de serviços de serviços
gráficos, para atender as respectivas secretarias da Prefeitura Municipal
- DATA: 18/05/07 - VALOR: R$ 24.501,50 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2007 - CONTRATADO(A): MOISES
FURTADO LEITE - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na
reforma do Parque de Exposição sendo: Pintura em geral com cal e portas,
portões e janelas em esmalte sintético e piso do palco; Assentamento e
construção de 03 (três) janelas de madeira; Construção de fossa e
consertos hidráulicos e sanitários; Fixação de marcos de madeira no
portão de entrada; Confecção de piso em 02 (dois) banheiros; e Fixação
de compensados no palco - DATA: 18/05/07 - VALOR: R$ 4.000,00 -
VIGÊNCIA: 30 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2007 - CONTRATADO(A): LUCIENNE ROSA
DA SILVA - OBJETO: Locação de caminhões para limpeza de ruas e
avenidas deste município de Dom Aquino - DATA: 25/05/07 - VALOR: R$
4.060,00 - VIGÊNCIA: 18 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 098/2007 - CONTRATADO(A): NILDO SOARES
PAIVA - OBJETO: Locação de uma Motoniveladora para restauração de
estradas na região da BR 070 proximidades da Fazenda Mutum / Fazenda
Juriti, num total de 67,6 Horas - DATA: 28/05/07 - VALOR: R$ 7.436,00 -
VIGÊNCIA: 20 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 099/2007 - CONTRATADO(A): EMERSON
RICARDO DE BARROS - OBJETO: Locação de uma Pá Carregadeira para
restauração de estradas na região da BR 070 proximidades da Fazenda
Mutum / Fazenda Juriti, num total de 72 Horas - DATA: 29/05/07 - VALOR:
R$ 7.560,00 - VIGÊNCIA: 20 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2007 - CONTRATADO(A): MOTO CAMPO
LTDA - OBJETO: Aquisição de uma moto 0km, com pneu de suspensão
para uso misto (atende as necessidades de uso, no meio rural, urbano e
rodoviário), e acessórios – mata cachorro, proteção de luvas, garupeira,
capacete tamanho G, agasalho tamanho G, rede de colocar capacete -
para atender a Secretária de Administração, Planejamento e Finanças
junto a fiscalização no Setor de Tributos - DATA: 29/05/07 - VALOR: R$
9.538,00 - VIGÊNCIA: 10 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2007 - CONTRATADO(A): CARLOS LUIZ
RAMOS DE MENDONÇA FILHO - OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) terrenos
de nº 01, 02, 03, 04 e 05 da quadra nº 15 do quadrado urbano desta
cidade de Dom Aquino – MT - DATA: 12/06/07 - VALOR: R$ 8.000,00

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2007 - CONTRATADO(A): GALEÃO
DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras
conforme ANEXO I, para ser fornecido até dezembro de 2007, para atender as
Secretarias de: Secretária de Administração, Planejamento e Finanças junto a
Secretária Municipal de Saúde, Secretária de Educação Esporte e Lazer e
Secretária de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras Públicas e Urbanismo
- DATA: 18/06/07 - VALOR: R$ 60.601,00 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2007 - CONTRATADO(A): REIVALDAVEL
ALVES DOS SANTOSOBJETO: Prestação de serviços na construção da
ponte de madeira sobre o Córrego Barroso, próximo ao Morro do Índio,
num total de 48 m² (quarenta e oito metros quadrados) - DATA: 21/06/07
- VALOR: R$ 2.880,00 - VIGÊNCIA: 10 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2007 - CONTRATADO(A): VALTAIR
DOMINGOS DA SILVA – OBJETO: Locação de 03 (três) caminhões
basculantes trucados para serviços de encascalhamento na região da
MT 453 - Fazenda Mutum / Fazenda Juriti e adjacências, durante 12
(doze) dias - DATA: 02/07/07 - VALOR: R$ 7.128,00 - VIGÊNCIA: 12 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2007 - CONTRATADO(A): WALTER LUIZ
DA COSTA - OBJETO: Prestação de serviços de transporte escolar na
zona rural do município de Dom Aquino em substituição das Linhas Dom
Aquino x Boiadeiro e Dom Aquino x Gleba São Paulo, durante o ano letivo
de 2007 - DATA: 02/07/07 - VALOR: R$ 7.900,00 - VIGÊNCIA: Até 21/12/
07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2007 - CONTRATADO(A): ANTONIO
FERREIRA DOS SANTOS - OBJETO: Serviço de frete, transportando
madeira, trator, parquinho e mudanças de Campo Verde x Dom Aquino,
Nova Brasilândia x Dom Aquino, Pedra Preta x Dom Aquino e Cuiabá x
Dom Aquino - DATA: 02/07/07 - VALOR: R$ 1.850,00 - VIGÊNCIA: 20 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2007 - CONTRATADO(A): ADÃO CARLOS
BARBOSA - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro na reforma e
pintura do PSF I, localizado na Vila Planaltina, neste município  - DATA: 02/
07/07 - VALOR: R$ 4.000,00  - VIGÊNCIA: 30 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2007 - CONTRATADO(A): ADRIANA
THOMÉ - OBJETO: Prestação de serviços como Enfermeira Padrão – PSF,
conforme Lei Municipal nº 1076 de 18/07/2007 - DATA: 18/07/07 - VALOR:
R$ 2.200,00 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2007 - CONTRATADO(A): MARIA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS FARIA ALVARENGA - OBJETO: Aquisição de
01 (um) terreno, sendo parte dos lotes de nº 02, 04, 06 e 15 da quadra nº
74 do quadrado urbano desta cidade de Dom Aquino – MT, com área de
600,00 m² (seiscentos metros quadrados), para construção de Capela
Mortuária, conforme Lei nº 1077/2007 de 18 de Julho de 2007 - DATA: 26/
07/07 - VALOR: R$ 12.000,00
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2007 - CONTRATADO(A): WENDER DA
SILVA BORGES - OBJETO: Prestação de serviços de operador de patrol
FG 85, durante 5 meses até 31/12/2007 - DATA: 31/07/07 - VALOR: R$
3.750,00 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2007 - CONTRATADO(A): ADRIANO
CESAR DOS SANTOS - OBJETO: Frete de mudanças de Juscimeira, Campo
Verde para Dom Aquino, Nova Brasilândia e para Assentamento Zumbi
dos Palmares (duas viagens) e transporte da cidade do Porto dos
Gaúchos para Dom Aquino de uma máquina de fabricação de tijolos, e
viagem à Cuiabá para buscar cobertores - DATA: 31/07/07VALOR: R$
3.120,00
EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2007 - CONTRATADO(A): VINICIA
CAROLINA LIA HALMA DELMONDES SOARES TANELLO BERTE - OBJETO:
Prestação de serviços como Fisioterapeuta, conforme Lei Municipal nº
1046 de 15/01/2007 - DATA: 01/08/07 – VALOR: R$ 1.300,00 mensais -
VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2007 - CONTRATADO(A): JALMISOM DE
JESUS SOUZA - OBJETO: Prestação de serviços como pedreiro e pintor
na reforma do prédio do Lar dos Idosos com assentamento de cerâmica
e pintura total das paredes, beiral e esquadrias, manutenção e conserto
das instalações hidráulicas, sendo troca da caixa d’água e instalações
do esgoto - DATA: 01/08/07 -VALOR: R$ 3.500,00 - VIGÊNCIA: 30 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2007 - CONTRATADO(A): SANTA
VICENTE ORTEGA -OBJETO: Prestação de serviços como Psicóloga,
conforme Lei nº 1075, de 18 de Julho de 2007 - DATA: 01/08/07 - VALOR:
R$ 1.300,00 mensais - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2007 - CONTRATADO(A): REIVALDAVEL
ALVES DOS SANTOSOBJETO: Prestação de serviços de mão de obra na
construção da ponte de madeira sobre o Córrego Grota Seca, num total
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de 17 (Dezessete) metros - DATA: 01/08/07 - VALOR: R$ 4.998,00 -
VIGÊNCIA: 20 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2007 - CONTRATADO(A): SEBASTIÃO
FIRMINO DE LIMA - OBJETO: Prestação de serviços na cerração e
preparação de madeira para a construção da ponte de madeira sobre o
Córrego Grota Seca, num total de 17 (Dezessete) metros - DATA: 01/08/
07 - VALOR: R$ 1.800,00 - VIGÊNCIA: 20 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2007 - CONTRATADO(A): FERNANDA
CECILIA FERREIRA VAZ - OBJETO: Prestação de serviços como Médica,
conforme Lei Municipal nº 1046 de 15/01/2007 - DATA: 03/08/07 - VALOR:
R$ 6.800,00 - VIGÊNCIA: Até 31/12/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2007 - CONTRATADO(A): EDIVALDO
RODRIGUES DA COSTA - OBJETO: Locação de 01 (um) caminhão
basculante trucado para serviços de encascalhamento na região da Boa
Vista, durante 12 (doze) dias - DATA: 13/08/07 - VALOR: R$ 2.700,00 -
VIGÊNCIA: 12 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2007 - CONTRATADO(A): DANIEL RIBEIRO
DO NASCIMENTO - OBJETO: Prestação de serviços na manutenção da
iluminação pública das ruas e avenidas e nas praças municipais deste
município - DATA: 17/08/07 - VALOR: R$ 6.500,00 - VIGÊNCIA: 05 meses
EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2007 - CONTRATADO(A): SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC - OBJETO:
Prestação de serviços no oferecimento dos cursos de Arranjos Natalinos
a partir da Reciclagem com Garrafas Peti, num total de 60 (sessenta)
horas e Reciclagem com Garrafas Peti, num total de 40 (quarenta) horas,
a serem ministrados pelo SENAC de Primavera do Leste – MT, onde o
pagamento ficando sob a responsabilidade da Contratante - DATA: 17/08/
07 - VALOR: R$ 5.500,00 - VIGÊNCIA: Até 30/11/07
EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2007 - CONTRATADO(A): LIDIA
JABLONSKI - OBJETO: Prestação de serviços como Instrutora do cursos
de Arranjos Natalinos a partir da Reciclagem com Garrafas Peti, num total
de 60 (sessenta) horas e Reciclagem com Garrafas Peti, num total de 40
(quarenta) horas - DATA: 17/08/07 - VALOR: R$ 5.000,00 - VIGÊNCIA: 20
DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2007 - CONTRATADO(A): DIMAQ –
CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA - OBJETO: aquisição de peças, conforme
anexo II, para atender a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo,
Obras Públicas e Urbanismo.- DATA: 14/09/07 - VALOR: R$ 25.212,22  -
VIGÊNCIA: 04 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2007 - CONTRATADO(A): MARLENE
DELFINO SILVA- OBJETO: Prestação de serviços como Auxiliar de
Enfermagem, conforme Lei Municipal nº 1082 de 20/09/2007. - DATA: 01/
10/07 - VALOR: R$ 380,00 MENSAL - VIGÊNCIA: 03 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2007 - CONTRATADO(A): SALETE
FERNANDES BRANCO - OBJETO: prestação de serviço especializado de
acompanhamento aos alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem,
juntamente com a equipe de educadores do município e as respectivas
famílias - DATA: 01/10/07 - VALOR: R$ 4.000,00 - VIGÊNCIA: 90 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2007 - CONTRATADO(A): HENRIQUE
TUR TURISMO LTDA - OBJETO: locação do veículo Fiat Ducato Minibus,
Chassi: 93W231M21310164, Placa – JZO 4725, para transportar pessoas
de Dom Aquino x Cuiabá, no atendimento a Secretaria Municipal de Saúde
- DATA: 01/10/07 - VALOR: R$ 6.000,00 MENSAL - VIGÊNCIA: 03 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2007 - CONTRATADO(A): TRÊS IRMAOS
ENGENHARIA LTDA - OBJETO: Aquisição de produtos e serviços   de tapa
buraco - 40 toneladas de Massa Asfaltica - (PMF), para atender a Secretaria
de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Obras Públicas e Urbanismo -
DATA: 01/10/07 - VALOR R$: 23.040,00 -VIGÊNCIA: 60 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2007 - CONTRATADO(A): HECOSERVICE
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA  - OBJETO: Execução da obra que
tem como objeto a perfuração de poços artesianos profundos e
Implantação do sistema de Abastecimento de água no P.A. Assentamento
Paraíso, no município de Dom Aquino-MT, nos termos e normas
estabelecidas na Tomada de Preços n.º 004/2007 que, com seus anexos,
integram este instrumento, independentemente de transcrição, para todos
os fins e efeitos legais - DATA: 18/10/07 - VALOR R$:821.566,00 -
VIGÊNCIA: 120 dias
EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2007 - CONTRATADO(A): ORLANDO
ANGELO DE SOUSA – ME - OBJETO: Prestação de serviços de filmagens,
locação de data show e telão, para atender a Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Ação
Social - DATA: 18/10/07 - VALOR R$:14.955,67 -VIGÊNCIA: 03 meses

EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2007 - CONTRATADO(A): NATALIA
MORAIS SILVA SOUSA – ME - OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE
EXPEDIENTE, para atender as Secretarias de: Administração.
Planejamento e Finanças; Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação
- DATA: 18/10/07 - VALOR R$:3.716,16 - VIGÊNCIA: 03 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2007 - CONTRATADO(A): MARIA
APARECIDA RUBIO – ME - OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE
EXPEDIENTE, para atender as Secretarias de: Administração.
Planejamento e Finanças; Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação
- DATA: 18/10/07 - VALOR R$:3.477,84 - VIGÊNCIA: 03 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2007 - CONTRATADO(A): MARCOSPEL
PAPELARIA LTDA – ME - OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE
EXPEDIENTE, para atender as Secretarias de: Administração.
Planejamento e Finanças; Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação
- DATA: 18/10/07 - VALOR R$:3.475,60 - VIGÊNCIA: 03 MESES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2007 - CONTRATADO(A): FAE –
FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S.A - OBJETO: Aquisição de
300 (trezentos) hidrômetros multijato com conexões, capacidade 3m³/h,
diâmetro 3/4, para atender a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente,
Turismo, Obras Públicas e Urbanismo - DATA: 05/11/07 - VALOR
R$:13.470,00 - VIGÊNCIA: 02 MESES
EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 011/2007 – MARIA ALICE
DELMONDES – DATA: 01/03/2007
EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 032/2007–TEREZA REGINA
LACERDA TAQUES–DATA: 20/07/2007
EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 056/2007– ELIANA ALECRIM
DE SOUSA – DATA: 01/08/2007

Prefeitura Municipal de Itaúba
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE PROCESSO Nº: 004/2007.
  A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT, através de sua Comissão

de Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/
93 e últimas alterações torna público que conforme Edital da Carta Convite
Nº 004/2007, Sagrou-se Vencedora do Certame Licitatório a Empresa:

Ø CONSTRUTORA E METALURGICA METAL LIDER LTDA
Itaúba – MT, 19 de Dezembro de 2.007.

RAFAEL LHEWICHESKIPresidente da Comissão de
LicitaçãoDecreto nº 002/2007

PUBLIQUE – SE

Prefeitura Municipal de Jauru
LEI Nº. 348, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO - CMH, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

 Artigo 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Habitação – CMH,
órgão da Administração do Município, com caráter deliberativo acerca
das políticas, planos e programas para produção de moradia e de
curadoria dos recursos a serem aplicados.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Assistência Social é o
órgão da administração pública responsável pela execução da Política
Habitacional de Interesse Social do Município, em conformidade com o
que dispõe a Lei Orgânica do Município.

Artigo 2º - O Conselho Municipal de Habitação será constituído por
6(seis) membros titulares e igual número de suplentes, entre
representantes do poder público e representantes da sociedade civil
organizada, nas seguintes formas:

I –  2(dois), representantes, indicados pelo Poder Executivo.
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   II – 2(dois), representantes, indicados pela sociedade civil

organizada.

III – 2(dois), representantes, indicados pelo Legislativo Municipal.

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação
será de 2(dois) anos, permitida a recondução por uma vez.

§ 2º - Os membros do Conselho Municipal de Habitação exercerão
seus mandatos de forma gratuita, ficando vedada a concessão de qualquer
remuneração, vantagens ou benefícios de natureza pecuniária.

Artigo 3º - O Conselho Municipal de Habitação será presidido pelo
Secretário Municipal de Assistência Social.

Artigo 4º - O Conselho Municipal de Habitação, reunir-se-á
ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente na forma que
dispuser seu Regimento Interno.

Parágrafo único – As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de
Habitação serão convocadas por escrito, com antecedência mínima de
3(três) dias.

Artigo 5º - O Regimento Interno do Conselho Municipal de Habitação
deverá, no mínimo conter:

I – forma de convocação das reuniões extraordinárias;
II – quorum de instalação das reuniões e de votação;
III – forma de convocação e quorum de votação nas plenárias abertas.

Artigo 6º - Compete ao Conselho Municipal de Habitação:
I – analisar, discutir e aprovar os recursos oriundos do Sistema

Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS;

II – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a
implementar a Política de Habitação de Interesse Social e receber os
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS;

III – apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, considerando
as especificidades do local e da demanda;

IV – firmar termo de adesão ao SNHIS;

V – acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos
recursos e a execução dos programas, projetos e ações, cabendo-lhe a
suspensão de desembolsos caso constadas irregularidades;

VI – propor reformulação ou revisão do Plano Habitacional de Interesse
Social;

VII – analisar e aprovar, anualmente os relatórios contábeis referentes
à aplicação dos recursos para a habitação no município, inclusive aqueles
referentes ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

VIII – elabora seu Regimento Interno.

Artigo 7º - Além de outras atribuições definidas em Lei, compete a
Secretaria Municipal de Assistência Social, sem prejuízo da iniciativa dos
membros do Conselho Municipal de Habitação – CMH:

I – Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Municipal de
Habitação:

a)- a  Política de Habitação de Interesse Social e a Política de Captação
e Aplicação de Recursos, contendo objetivos, diretrizes e prioridades das
ações municipais para o setor;

b)- o Plano de Ação e metas, anual e plurianual, em consonância com
o plano de captação e aplicação de recursos contendo, inclusive as
linhas de financiamento à população com recursos do  Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS;

c)- o plano de captação e aplicação de recursos, anual e plurianual,
contendo previsão orçamentária e de outras receitas, além de operações
interligadas, operações de crédito e condições de retorno, política de

subsídios, aplicações financeiras, inclusive com receitas do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

d)- relatórios mensais de atividades relativas à política, planos e
programas habitacionais do Município.

II – Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Habitação –
CMH os seguintes programas para a produção de moraria:

a)- Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social
e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

b)- produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
c)- urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;

d)- implantação de saneamento básico, infra-estrutura e
equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais
de interesse social;

e)- aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradia;

f)- recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;

g)- outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho
Gestor do  Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS;

Artigo 8º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda:
I – gerir os recursos destinados à habitação, inclusive aqueles

constantes do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

II – realizar a movimentação financeira dos recursos destinados à
habitação;

III – elaborar e submeter à aprovação do Conselho Municipal de
Habitação – CMH, relatórios trimestrais financeiros.

Artigo 9º - O Conselho Municipal de Habitação – CMH, elaborará seu
Regimento Interno no prazo de 60(sessenta) dias a partir da data de sua instalação.

Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

 Paço Municipal “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, em Jauru-
MT, 18 de Dezembro de 2007.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEI Nº. 349, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

  Artigo 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS, que dará suporte financeiro à Política Habitacional de
Interesse Social do Município, voltada para o atendimento à população de
menor renda.

Artigo 2º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social –
FMHIS, será destinado a financiar e implementar programas e projetos
habitacionais de interesse social, considerando-se como tais aqueles
que atendam:

I – a população em precárias condições de habitação, residentes em
área de risco, favelas e habitações coletivas;
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II – a população que tenha renda familiar igual ou inferior a 3(três)

salários mínimos.

Artigo 3º - Os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS, em consonâncias com as diretrizes da Política Habitacional
de Interesse Social do Município, serão aplicados em:

I - Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação
social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e
rurais;

II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III - urbanização, produção de equipamentos comunitários,

regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse
social;

IV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e
equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de
interesse social;

V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de
moradia;

VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse
social;

VII – regularização fundiária;

VIII – serviços de assistências técnicas e jurídicas;
IX - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo

Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social –
FNHIS;

Artigo 4º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social –
FMHIS, será gerido pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Artigo 5º - As políticas de aplicação de recursos do Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social – FMHIS, serão formuladas em conjunto
com o Conselho Municipal de Habitação, quem caberá, dentre outras
atribuições definidas em lei:

I – aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

II – aprovar os critérios para liberação de recursos do Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

III – aprovar normas e valores de remuneração dos diversos agentes
envolvidos na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social – FMHIS;

IV – fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

Artigo 6º - São receitas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS:

I – dotações consignadas, anualmente, no orçamento municipal e
créditos adicionais que lhe sejam destinados;

II – dotações federais ou estaduais, não-reembolsáveis, a eles
especificamente destinadas;

III – financiamentos concedidos ao Município por organismos, Federais,
Estaduais, Internacionais ou privados para aplicação de programas e
projetos, conforme disposto nos artigos 2º e 3º desta lei;

IV – contribuições e dotações de pessoas físicas ou jurídicas,
estrangeiras ou nacionais;

V – recursos provenientes de venda de editais de concorrência
pública para execução de obras a serem realizadas com recursos do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS:

VI – recursos provenientes da transferências do direito de construir
em áreas públicas destinadas a programas habitacionais;

VII – recursos provenientes do recebimento de prestações e retornos
oriundos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS
em financiamento de programas habitacionais;

VIII – produto da aplicação de seus recursos financeiros;
IX – recursos da regularização fundiária, recursos financeiros

captados pela alienação dos imóveis de domínio público, dentro do
programa municipal de regularização fundiária e urbanística;

X – outras receitas que vierem a ser incorporadas ao Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

Parágrafo único – As despesas correntes, necessárias a
administração do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social –
FMHI, com pessoal, material de consumo e outros, não poderão ser
realizadas com recursos do Fundo, devendo estar vinculadas ao
orçamento do órgão da administração municipal que o gerencia.

Artigo 7º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social – FMHIS, serão depositados em conta especial, em
estabelecimento fiscal de crédito, e movimentados sob a fiscalização do
Conselho Municipal de Habitação – CMH

Artigo 8º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS observará o plano plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, evidenciando as políticas municipais na área de habitação.

Parágrafo único – O orçamento do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social – FMHIS integrará o orçamento do município,
observando-se em sua elaboração, execução e avaliações, as normas
de controle interno deste.

Artigo 9º - As despesas do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS serão constituídos por:

I – financiamento total ou parcial de programas e projetos
habitacionais de interesse social desenvolvidos pelo órgão da
administração municipal gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS ou por instituições com ele conveniadas.

Artigo 10 – Esta Lei será regulamentada no prazo de 60(sessenta) dias.

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

 Paço Municipal “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, em Jauru-
MT, 18 de Dezembro de 2007.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2007.

A Prefeitura Municipal de Jauru torna público aos interessados que

às 10h00min horas do dia 14 de Janeiro de 2008, em sua sede, sito Paço

Municipal Presidente “Tancredo de Almeida Neves”, a Rua do Comercio

nº. 480, Centro, serão recebidos os envelopes contendo os documentos

de habilitação e propostas de preço para seleção de empresa

especializada em Obras Rodoviárias para Pavimentação Asfáltica e

Construção de Galerias de Águas Pluviais na Cidade de Jauru-MT,

conforme planilhas que acompanha o Edital.

Os recursos financeiros para pagamento objeto do presente Edital,

provém de Recursos próprios do Município para Construção de Galerias

de Águas Pluviais. E recursos de Convenio firmado entre o Município e a

SINFRA, para Pavimentação Asfáltica, com contrapartida do Município.

A documentação completa do Edital pode ser adquirida na Sede da

Prefeitura no endereço acima mencionado, a partir do dia 20 de Dezembro

de 2007, no horário das 08h00min às 12h00min, até o terceiro dia que

anteceder a abertura dos envelopes, pelo preço unitário de R$ 300,00
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(Trezentos Reais), não reembolsável, que se refere ao custo efetivo de

reprodução gráfico do Edital e seus anexos.

Maiores informações, junto a Comissão Permanente de Licitações

pelos Telefones 0xx65 3244 – 1849 - 1855.

Jauru-MT, 19 de Dezembro de 2007.

       Beatriz Pavini.                            Pedro Ferreira de Souza

      Presidente da CPL                            Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
LEI Nº586/2007

“Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Nossa
Senhora do Livramento e dá outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT,
FAZ SABER QUE A CAMARA APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Título I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - O Sistema de Controle Interno da Administração Pública do
Município de Nossa Senhora do Livramento, visa assegurar a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos
e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos
artigos 70 a 75 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual.

Título II
Das Conceituações

Art. 2º - O controle interno da Administração Pública do Município de
Nossa Senhora do Livramento compreende o plano de organização e todos
os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os
ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento de
metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a
exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de
atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipais, incluindo a Administração Direta e Indireta de forma
integrada, compreendendo particularmente:

I- o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia
objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamento e a
observância à legislação e às normas que orientam a atividade especifica
da unidade controlada;

II- o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional,
da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício
das atividades auxiliares;

III- o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município,
efetuado pelos órgãos próprios;

IV- o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas,
efetuados pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento, Orçamento,
Contabilidade e Finanças;

V- o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a
avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da Administração
e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos
aos incisos I a VI do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo 1º – Os  Poderes referidos no caput deste artigo, com
seus respectivos órgãos e autarquias deverão se submeter às
disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e
rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal, incluindo as respectivas
administrações Direta e Indireta, se for o caso. O Poder Legislativo Municipal
submeter-se-á às normas de padronização de procedimentos e rotinas
expedidas pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle
Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício
das atividades de controle interno inerentes às funções finalísticas ou de
caráter administrativo.

Título III

Das Responsabilidades da Unidade de Controle Interno

Artigo 5º - São responsabilidades da Unidade de Controle Interno
referida no artigo 7º desta Lei, além daquelas dispostas nos arts. 74 da
CF e 52 da CE, também as seguintes:

I- coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle
Interno dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal  incluindo as
administrações direta e indireta, promover a integração operacional e
orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,
supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento
com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de
documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento
de diligências, elaboração de respostas, tramitação de processos, e
apresentação de recursos;

III- assessorar a administração nos aspectos relacionados com os
controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão,
emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV- interpretar  e pronunciar-se sobre a legislação concernente à
execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V- medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de
controle interno, através das atividades de auditoria interna  a serem
realizadas, mediante metodologia e programação próprias, no âmbito dos
Poderes Legislativo e executivo Municipal, expedindo relatórios e com
recomendações para o aprimoramento e controle;

VI-avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas
espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no
Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas, executadas à
conta de recursos oriundos dos Orçamentos fiscal e de Investimentos;

VII- exercer o acompanhamento sobre a observância  dos
limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os
estabelecidos nos demais instrumentos legais;

VIII- estabelecer mecanismos voltados a comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados,
quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária,
financeira, patrimonial, e operacional da administração pública municipal,
incluídos os Poderes Legislativo e Executivo,  bem como na aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;

IX- aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos, tendo em vistas as restrições constitucionais e as da Lei de
Responsabilidade Fiscal;

X- acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da
gestão fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial
quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório
de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações contidas em
tais documentos;

XI- participar do processo de planejamento e acompanhar a
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da
Lei Orçamentária;

XII-manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da
regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa, ou
inexigibilidade e sobre o cumprimento e ou legalidade de atos, contratos
e outros instrumentos congêneres;

XIII- propor melhoria ou implantação de sistemas de
processamento eletrônico de dados em todas as atividades da
administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos,
agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XIV- instituir e manter sistema de informação para o exercício
de atividades finalisticas do sistema de controle interno;

XV- alertar formalmente a autoridade administrativa competente
para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária,
as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados  de ilegais,
ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados
por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda,
quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XVI- revisar e emitir parecer sobre os processos de tomadas
de contas especiais instaurados pela Prefeitura Municipal, incluindo suas
administrações direta e indireta, ou pela Câmara Municipal, inclusive sobre
as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Página 28       JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Quarta-Feira, 19  de Dezembro de 2007
XVII- representar ao TCE-MT, 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;

XVIII- emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais
prestadas pela administração.

Título IV

Das Responsabilidades das Unidades Executoras do Sistema de
Controle Interno

Artigo 6º - As diversas unidades componentes da estrutura
organizacional  dos Poderes Legislativo e Executivo municipal, abrangendo
as administrações direta e indireta, no que tange ao controle interno, têm
as seguintes responsabilidades:

I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas
administrativos afetados à sua área de atuação, no que tange a atividades
especificas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II – exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o
cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes
do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento
Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens ao Município,
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e as administrações direta
e indireta, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade
que utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos,
convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema
administrativo, em que os Poderes Legislativo e Executivo municipal,
abrangendo as administrações direta e indireta, seja parte.

V – comunicar à unidade de controle qualquer irregularidade  ou
ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

Título V

Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das
Nomeações

Capitulo I
Da organização da função

Artigo 7º - A Administração Pública Municipal fica autorizada a
organizar a sua respectiva unidade de controle interno, com o status de
secretaria, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, com o suporte
necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão
central do sistema de controle interno.

Parágrafo único. O Poder legislativo Municipal submeter-se-á à
unidade de controle interno do poder executivo municipal, excetuando-se
o controle sobre as atribuições legislativas e de controle externo.

Capítulo II
Do provimento do cargo

Artigo 8º - Será criado no quadro permanente de pessoal da prefeitura
municipal, 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração,
a ser preenchido, o qual responderá como titular da correspondente
unidade de controle interno.

Parágrafo único – o ocupante deste cargo deverá possuir nível de
escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matéria
orçamentária, financeira e contábil, e respectiva legislação vigente, além de
dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.

Artigo 9º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de
função ou cargo relacionado com Sistema de Controle Interno, de pessoas
que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilidades por atos julgados irregulares, de forma definitiva,
pelos Tribunais de Contas;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo por prática de crime contra a Administração
Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro,
na Lei nº 7.492, de 16 de Junho de 1986, ou por ato de improbidade
administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 1992.

Capítulo III
Das Vedações e Garantias

Artigo 10º - Além dos impedimentos capitulados no artigo anterior é
vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal, exceto
Mandado de Segurança.

Artigo 11º - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser
sonegado aos servidores de controle interno, no exercício das atribuições
inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.

Parágrafo único – O agente público que, por ação u omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de
controle interno no desempenho de suas funções institucionais ficará
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Artigo 12º - O servidor que exercer funções relacionadas com o
Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e
informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e
pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração
de relatórios e pareceres destinados aos Chefes dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, se for o caso.

Título VI
Das Disposições Gerais

Artigo 13º - As despesas da Unidade de Controle Interno correrão à
conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento do
Município.

Artigo 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Nossa Senhora do Livramento, 19 de dezembro de 2007.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte
DECRETO N° 043/2007

DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007

Regulamenta a Aplicação da lei Municipal n.º 631 de 31 de Outubro
de 2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de
Nova Canaã do Norte – mt, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
Poder Legislativo Municipal incluindo as Administrações Diretas e Indiretas,
e dá outras providências.

Antonio Luiz César de Castro, Prefeito Municipal, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando a
operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município de Nova
Canaã do Norte-MT, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Poder
Legislativo Municipal incluindo as Administrações Diretas e Indiretas:

DECRETA

Artigo 1° – O funcionamento do Sistema de Controle Interno do
Município de Nova Canaã do Norte-MT, sujeita-se ao disposto na Lei
Municipal nº. 631 de 31 de Outubro de 2007, à legislação e normas
regulamentares aplicáveis ao Município de Nova Canaã do Norte - MT, 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 inciso V

do artigo 5º da Lei Municipal nº. 631/2007 e respectivas unidades que
atuarão como órgão central de cada sistema são assim definidos:

SISTEMA ADMINISTRATIVO: ÓRGÃO CENTRAL

Parágrafo Único: O prazo de execução do Sistema Administrativo
seguirá as normas da Instrução Normativa n.º 001/2007, expedida pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 06 de Março de 2007.

Artigo 3º – A UCI - Unidade de Controle Interno expedirá até 30 de Maio
de 2008 a instrução normativa orientando a elaboração do manual de rotinas
e procedimentos de controle nos respectivos sistemas administrativos.

§ 1°. Até o dia 31 de Julho de 2008, os órgãos centrais dos sistemas
administrativos deverão submeter à apreciação da UCI, que encaminhará
à aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal até 31 de Outubro de
2008 a minuta do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
a ser observado em cada sistema administrativo, nos prazos
estabelecidos no Parágrafo Único do Art. 2º deste Decreto.

§ 2°. Os órgãos e entidades da Administração Indireta, Poder
Executivo e o Poder Legislativo Municipal, 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 normalizar as demais
atividades internas (finalísticas).
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Artigo 4º – Na definição dos procedimentos de controle, deverão

ser priorizados os controle 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 referem o artigo 4º da Lei nº. 631/2007, deverão informar à UCI,

para fins de cadastramento, até o dia 31 de Janeiro de 2008, 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

UCI, 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 quais 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 UCI, 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 UCI quanto as informações,

providências e recomendações;

VII – comunicar à chefia superior, com cópia para a UCI, 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 Inciso

V, do artigo 5º, da Lei Municipal nº. 631/2007, 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 UCI 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 Poder Executivo 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 UCI deverá elaborar e dar

ciência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o Plano Anual de Auditoria

Interna – PAAI para o ano seguinte, observando metodologia e critérios

estabelecidos no Manual de Auditoria Interna.

§ 3º. À UCI é assegurada total autonomia para a elaboração do

PAAI, podendo, no entanto, obter subsídios junto ao Chefe do Poder

Executivo 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 UCI poderá requerer do Chefe do Poder Executivo Municipal,

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 dos

chefes do poder executivo e legislativo correspondente, 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 UCI.

Artigo 7º – Qualquer servidor municipal é parte legítima para

denunciar a existência de irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-

lo diretamente à UCI 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 UCI, de forma motivada,

acatar ou não a denúncia, podendo efetuar averiguações para confirmar

a existência da situação apontada pelo denunciante.

Artigo 8º – Para o bom desempenho de suas funções, caberá à UCI

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 UCI,
forem constatadas irregularidades ou ilegalidades, a esta caberá alertar
formalmente a autoridade administrativa competente indicando as
providências a serem adotadas.

Parágrafo único. Fica vedada a participação de servidores lotados
na UCI em comissões inerentes a processos administrativos ou
sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades, assim
como, em comissões processantes de tomadas de contas especiais.

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 UCI prestar os esclarecimentos e orientações
a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Artigo 12 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal; 29 de Novembro de 2007.

ANTONIO LUIZ CÉSAR DE CASTRO
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração e publicada por afixação nos
locais de costume, na data supra.

Luiz Fernando da Silva Flamínio
Secretaria de Gabinete
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Prefeitura Municipal de Nova Guarita

Termo de Homologação

O Prefeito Municipal do Município de Nova Guarita – MT, no uso de
suas atribuições legais, Homologa o resultado do Processo Seletivo Público
nº 006/2007, realizado no dia 15/12/2007.

Nova Guarita - MT, 18 de dezembro de 2007.

Antônio José Zanatta
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO  N.º 94/2007

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT
E A EMPRESA CIRUGICA GONÇALVES LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO
HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
06.06002.10.302.0130.1051.4.4.90.52.00.00-301-SECRETARIA DE SAÚDE
- ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL.
DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2007.
VALOR: R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2007

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO  N.º 95/2007

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT
E A EMPRESA COMERCIAL OSASCO LTDA-ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO
HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
06.06002.10.302.0130.1051.4.4.90.52.00.00-301-SECRETARIA DE SAÚDE
- ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL.
DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2007.
VALOR: R$ 16.830,00 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS)
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2007

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO  N.º 96/2007

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT
E A EMPRESA PHOENIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO
HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
06.06002.10.302.0130.1051.4.4.90.52.00.00-301-SECRETARIA DE SAÚDE
- ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL.
DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2007.
VALOR: R$ 30.500,00 (TRINTA MIL E QUINHENTOS REAIS)
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2007

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2007

A PREGOEIRA OFICIAL, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 014/2007,
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, TORNA PÚBLICO O
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2007, REFERENTE A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PEDAGOGICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SENTINELA E CO-FINANCIAMENTO-
APD (APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA) ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA
OLIMPIA-MT. APÓS ANÁLISE E CONFERÊNCIA FORAM DECLARADAS
VENCEDORAS AS EMPRESAS: BIG COMERCIO E SERVIÇO DE PAPELARIA
LTDA-ME E LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME,
CLASSIFICADAS EM PRIMEIRO LUGAR, POR APRESENTAREM O MENOR
PREÇO UNITÁRIO POR ITEM CONFORME DEMONSTRA MAPA DE PREÇOS.

NOVA OLÍMPIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena
LEI MUNICIPAL Nº. 256/2007

De: 18 de Dezembro de 2007.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nova Santa
Helena para o Exercício Financeiro de 2008, e dá outras providências.

ROQUE CARRARA, Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, 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 - O Orçamento Geral do Município de Nova Santa Helena,
Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2007, estima a
Receita Bruta em R$ 8.223.271,00 (Oito Milhões, Duzentos e Vinte e Três
Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais) a Receita Líquida em R$ 7.425.000,00
(Sete Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reais) e Fixa a Despesa
em R$ 7.425.000,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil
Reais), sendo destinado para a Administração Direta o total de R$
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7.085.000,00 (Sete Milhões, Oitenta e Cinco Mil Reais) e para a Indireta R$
340.000,00 (Trezentos e Quarenta Mil Reais).

Art. 2º - A receita orçamentária será realizada, mediante a arrecadação
de tributos, transferências e outras fontes de recursos, na forma da
legislação em vigor, e de acordo com as especificações a seguir.

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1 – Por Categoria Econômica
Receitas Correntes R$ 5.930.000,00
Receitas de Capital R$ 1.155.000,00
TOTAL R$ 7.085.000,00

2 – Por Fontes
RECEITAS CORRENTES R$ 5.930.000,00
Receita Tributária R$ 200.000,00
Receita de Contribuição R$ 55.000,00
Receitas Patrimoniais R$ 16.771,00
Receita de Serviços R$ 31.500,00
Transferências Correntes R$ 6.350.000,00
(-) Contribuição para o FUNDEB R$ -798.271,00
Outras Receitas Correntes R$ 75.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.155.000,00
Alienação de Bens R$ 40.000,00
Transferências de Capital R$ 1.110.000,00
Outras Receitas de Capital R$ 5.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.085.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1 – Por Categoria Econômica
Receitas Correntes R$ 339.000,00
Receitas de Capital R$ 0,00
Outras Receitas Correntes R$ 1.000,00
TOTAL R$ 340.000,00

2 – Por Fontes
RECEITAS CORRENTES R$ 340.000,00
Receita de Contribuição R$ 269.000,00
Receitas Patrimoniais R$ 70.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital R$ 0,00
SUB –TOTAL. R$ 340.000,00
TOTAL R$ 7.425.000,00

Art. 3º - A Despesa  será  realizada de acordo com a especificação
dos Anexos desta lei, constantes do Programa de Trabalho e segundo a
sua natureza, conforme discriminadas a seguir:

1 – Por Órgãos da Administração

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 340.000,00
01.001 – Câmara Municipal R$ 340.000,00

03 – GABINETE DO PREFEITO R$ 338.500,00
03.001 – Gabinete do Prefeito R$ 279.000,00
03.002 – Unidade Municipal de Cadastro R$ 2.000,00
03.003 – Junta de Serviço Militar R$ 1.500,00
03.004 – Assessoria de Gabinete R$ 6.000,00
03.005 – Assessoria Jurídica R$ 50.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOVR$ 78.000,00
04.001 – Gabinete da Secretaria R$ 28.000,00
04.002 – Assessoria de Comunicação Social R$ 25.000,00
04.003 – Departamento de Imprensa R$ 25.000,00

05 – SECRET. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIP R$
393.000,00
05.001 – Gabinete da Secretaria R$ 168.750,00
05.002 – Agente de Finanças R$ 3.000,00

05.003 – Departamento de Planejamento e Gestão R$ 7.000,00
05.004 – Departamento de Tributação e Fiscalização R$ 25.000,00

05.005 – Departamento de Contabilidade e Controle R$ 179.250,00
05.006 – Departamento de Compras R$ 10.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ - SEAD R$ 238.000,00
06.001 – Gabinete da Secretaria R$ 155.000,00
06.002 – Departamento de Recursos Humanos R$ 26.000,00
06.003 – Departamento de Administração R$ 57.000,00

07 – SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - SCDL
R$ 2.040.000,00
07.001 – Gabinete da Secretaria R$ 110.000,00
07.002 – Departamento de Educação e Cultura R$ 995.000,00
07.003 – Departamento de Educação Física R$ 15.000,00
07.004 – Departamento de Desporto e Lazer R$ 120.000,00
07.005 – FUNDEB 60%R$ 480.000,00
07.006 – FUNDEB 40%R$ 320.000,00

08 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESANR$
1.370.000,00
08.001 – Gabinete da Secretaria R$ 570.000,00
08.002 – Departamento de Serviços de Saúde R$
535.000,00
08.003 – Departamento de Saneamento R$ 100.000,00
08.004 – Departamento de Vigilância SanitáriaR$ 100.000,00
08.005 – Departamento de Água e Esgoto R$ 65.000,00

09 – SEC. MUN.AGRIC.IND.COM. MEIO AMB. TURISMO - SAICM
R$ 304.000,00
09.001 – Gabinete da Secretaria R$ 115.000,00
09.002 – Departamento de Agricultura R$ 170.000,00
09.003 – Departamento de Industria e Comercio R$ 9.000,00
09.004 – Departamento de Turismo R$ 10.000,00

10 – SEC. MUN. AÇÃO, PROM. SOCIAL E TRABALHO - SEAST R$ 320.000,00
10.001 – Gabinete da Secretaria R$ 55.000,00
10.002 – Departamento de Assistência Social R$ 260.000,00
10.003 – Departamento de Trabalho e Emprego R$ 5.000,00

11 – SEC. MUN. TRANSP., OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SETOP R$
1.658.500,00
11.001 – Gabinete da Secretaria R$ 340.000,00
11.002 – Departamento de Obras R$ 220.000,00
11.003 – Departamento de Infra-Estrutura Urbana R$ 294.000,00
11.004 – Departamento Municipal de Transito R$ 22.500,00
11.005 – Departamento de Engenharia, Estudos e Projetos. R$ 7.000,00
11.006 – Departamento de Oficina e Manutenção R$
75.000,00
11.007 – Departamento de Transportes R$ 700.000,00

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 5.000,00
99.999 – Reserva de Contingência R$ 5.000,00

SUB-TOTAL R$ 7.085.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
02 – PREVIDENCIA MUNICIPAL R$ 340.000,00
02.001 – Previdência MunicipalR$ 340.000,00
SUB-TOTAL R$ 340.000,00
TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

2 – Por Categoria Econômica

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Despesas Correntes R$ 6.162.000,00
Despesas de Capital R$ 918.000,00
Reserva de Contingência R$ 5.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.085.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Despesas Correntes R$ 108.000,00
Despesas de Capital R$ 3.000,00
Reserva do RPPS R$ 229.000,00
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SUB-TOTAL R$ 340.000,00
TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

3 – Por Funções

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – LEGISLATIVA R$ 340.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 1.387.500,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 305.000,00
10 – SAÚDE R$ 1.205.000,00
11 – TRABALHO R$ 5.000,00
12 – EDUCAÇÃO R$ 1.920.000,00
13 – CULTURA R$ 40.000,00
15 – URBANISMO R$ 351.000,00
16 – HABITAÇÃO R$ 10.000,00
17 – SANEAMENTO R$ 165.000,00
20 – AGRICULTURA R$ 275.000,00
22 – INDÚSTRIA R$ 7.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 12.000,00
25 – ENERGIA R$ 35.000,00
26 – TRANSPORTE R$ 942.500,00
27 – DESPORTO E LAZER R$ 80.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 5.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.085.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
09 – PREVIDENCIA SOCIAL R$ 340.000,00
SUB TOTAL R$ 340.000,00

TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

4 – Por Função e Programas

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – LEGISLATIVA R$ 340.000,00
0001 – Processo Legislativo R$ 340.000,00

04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 1.387.500,00
0003 – Divulgar, Equipar, Expandir e Administrar. R$ 279.000,00
0004 – Cadastrar a População R$ 2.000,00
0005 – Cadastramento Militar R$ 1.500,00
0006 – Assessoramento R$ 6.000,00
0007 – Assessoramento Jurídico R$ 50.000,00
0008 – Gestão Administrativa da SEGOV R$ 28.000,00
0009 – Comunicar e Informar R$ 25.000,00
0010 – Informação R$ 25.000,00
0011 – Gestão de Finanças e Planejamento R$ 168.750,00
0012 – Agente de Finanças R$ 3.000,00
0013 – Planejar e Coordenar R$ 7.000,00
0014 – Gestão Tributária R$ 25.000,00
0015 – Gestão Contábil, Controle e PASEP. R$ 179.250,00
0016 – Gestão de Compras R$ 10.000,00
0017 – Supervisão e Administração R$ 155.000,00
0018 – Gestão de Recursos HumanosR$ 26.000,00
0019 – Administração e Coordenação R$ 57.000,00
0037 – Gestão Administrativa da SETOP R$ 340.000,00

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 305.000,00
0034 – Gestão Administrativa da SEAST R$ 55.000,00
0035 – Gestão da Política de Assistência Social e Mordia. R$ 250.000,00

10 - SAÚDE R$ 1.205.000,00
0025 – Administração da SESAN R$ 570.000,00
0026 – Gestão de Programas e Serviços de Saúde. R$ 535.000,00
0028 – Vigilância Sanitária R$ 100.000,00

11 -TRABALHO R$ 5.000,00
0036 – Fomento ao Emprego e Trabalho. R$ 5.000,00
12 – EDUCAÇÃO R$ 1.920.000,00
0020 – Gestão Administrativa da SECDL R$ 110.000,00
0021 – Educação, Esportes e Lazer para Todos. R$ 995.000,00

0022 – Desenvolvimento Físico para Todos. R$ 15.000,00
0024 – Valorização do Magistério R$ 800.000,00

13 – CULTURA R$ 40.000,00
0023 – Desporto e Lazer para Todos. R$ 40.000,00

15 – URBANISMO R$ 351.000,00
0038 – Gestão de Obras Municipais R$ 75.000,00
0039 – Gestão de Infra-Estrutura Urbana R$ 269.000,00
0041 – Gestão de Engenharia, Estudos e Projetos. R$ 7.000,00

16 – HABITAÇÃO R$ 10.000,00
0035 – Gestão da Política de Assistência Social e Mordia. R$ 10.000,00

17– SANEAMENTO R$ 165.000,00
0027 – Saneamento Básico para Todos. R$ 100.000,00
0029 – Água e Esgoto para Todos R$ 65.000,00

20 – AGRICULTURA R$ 275.000,00
0030 – Gestão Administrativa da SAICM R$ 115.000,00
0031 – Desenvolvimento da Agricultura e Expansão da Energia R$
160.000,00

22 – INDÚSTRIA R$ 7.000,00
0032 – Desenvolvimento da Indústria e Comercio. R$ 7.000,00

23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 12.000,00
0032 – Desenvolvimento da Indústria e Comercio. R$ 2.000,00
0033 – Desenvolvimento do Turismo MunicipalR$ 10.000,00

25 – ENERGIA ELÉTRICA R$ 35.000,00
0031 – Desenvolvimento da Agricultura e Expansão da Energia R$ 10.000,00
0039 – Gestão de Infra-Estrutura Urbana R$ 25.000,00

26 – TRANSPORTE R$ 942.500,00
0038 – Gestão de Obras Municipais. R$ 145.000,00
0040 – Transito Racional R$ 22.500,00
0042 – Manter a Frota R$ 75.000,00
0043 – Melhoria da Malha Viária Municipal R$ 700.000,00

27 – DESPORTO E LAZER R$ 80.000,00
0023 – Desporto e Lazer para Todos. R$ 80.000,00

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 5.000,00
9999 – Reserva de Contingência R$ 5.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.085.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I – PREVIDENCIA MUNICIPAL
  09 – PREVIDENCIA SOCIAL R$ 340.000,00
0002 – Previdência Municipal R$ 340.000,00

TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

5 – Classificação Segundo a Natureza
I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS CORRENTES R$ 6.162.000,00
31.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.433.250,00
33.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes R$ 3.728.750,00

DESPESAS DE CAPITAL R$ 918.000,00
44.00.00.00.00 Investimentos R$ 918.000,00
99.00.00.00.00 Reserva de Contingência R$ 5.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.085.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
DESPESAS CORRENTES R$ 108.000,00

31.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.000,00
33.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes R$ 106.000,00

DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.000,00
44.00.00.00.00 Investimentos R$ 3.000,00
77.99.00.00.00 Reserva de Legal do RPPS R$ 229.000,00
SUB-TOTAL R$ 340.000,00
TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:
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a) - Abrir créditos adicionais suplementares, na forma dos artigos 42

e 43, Inciso II da Lei nº 4.320/64, até o limite de 30% (trinta por cento) do
total da despesa fixada no artigo 1º desta lei.

b) - Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação
pertinente.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações
de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade
ou operações especiais, independente do limite fixado no artigo anterior.

Art. 6º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no
orçamento da Receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como
fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares
de projetos, atividades ou operações especiais, mediante lei especifica.

Art. 7º - As receitas de realização extraordinária, oriundas de
convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas
para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura
de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 8º - Comprovado o interesse público municipal e mediante
convenio, acordo ou ajustes, o executivo Municipal poderá assumir custeio
de competência de outros entes da Federação.

Art. 9º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios
com os Governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através
de seus órgãos da administração direta ou indireta, autarquia ou fundação.

Art. 10º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convenio
com associações comunitárias, APMs e Consorcio Intermunicipal de
Saúde, visando a manutenção dos serviços públicos.

Art. 11º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convenio
com instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa, desde que devidamente constituídas e cadastradas
junto ao Conselho de Assistência Social do Município.

Art. 12º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as
disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.008.

Art. 13º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.008,
revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de
Mato Grosso, em 18 de Dezembro de 2007.

ROQUE CARRARA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 257/2007.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO
DE NOVA SANTA HELENA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova
Santa Helena aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Título I

Das Disposições Preliminares

Artigo 1° – O Sistema de Controle Interno do Município de Nova
Santa Helena, visa a assegurar a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade
e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos
resultados obtidos pela administração, nos termos dos artigos 70 a 75 da
Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual.

Título II

Das Conceituações

Artigo 2º – O controle interno do Município compreende o plano de
organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração
para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações,

avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e
das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade
das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Artigo 3º – Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto
de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e
Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de
forma integrada, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia
objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a
observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica
da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional,
da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício
das atividades auxiliares;

III – o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município,
efetuados pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas,
efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de
Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a
avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração
e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos
aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único – Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo
deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização
de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão,
incluindo as respectivas administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Parágrafo único. O Poder Legislativo Municipal submeter-se-á às
normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo
Poder Executivo Municipal.

Artigo 4º – Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de
Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no
exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções
finalísticas ou de caráter administrativo.

Título III

Das Responsabilidades da Unidade de Controle Interno

Artigo 5° – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno
referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos arts. 74 da CF e 52 da
CE, também as seguintes:

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle
Interno do correspondente Poder ou Órgão, incluindo suas administrações
Direta e Indireta, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, promover
a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos
sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,
supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento
com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de
documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento
de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e
apresentação dos recursos;

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os
controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão,
emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à
execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de
controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem
realizadas, mediante metodologia e programação própria, nos diversos
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sistemas administrativos dos correspondentes Poderes e Órgãos, incluindo suas
administrações Direta e Indireta, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal,
expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas
espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no
Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta
de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites
constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos
demais instrumentos legais;

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial
e operacional nos correspondentes Poderes e Órgãos, incluindo suas
administrações Direta e Indireta, da Prefeitura Municipal e da Câmara
Municipal, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;

IX – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de
Responsabilidade Fiscal;

X – acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da
gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial
quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório
de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de
tais documentos;

XI – participar do processo de planejamento e acompanhar a
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da
Lei Orçamentária;

XII – manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da
regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou
inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e
outros instrumentos congêneres;

XIII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento
eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com
o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar
o nível das informações;

XIV – instituir e manter sistema de informações para o exercício das
atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

XV – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para
que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as
ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos
ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por
agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda,
quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XVI – revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de
Contas Especiais instauradas pelos correspondentes Poderes e Órgãos,
incluindo a suas administrações Direta e Indireta, pela Prefeitura Municipal
e pela Câmara Municipal, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de
Contas do Estado;

XVII – representar ao TCE-MT, 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;

XVIII – emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas
pela administração.

Título IV

Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema
de Controle Interno

Artigo 6º – As diversas unidades componentes da estrutura
organizacional do Poder ou Órgão indicado no caput do artigo 3º, incluindo
as administrações Direta e Indireta, da Prefeitura Municipal e da Câmara
Municipal, no que tange ao controle interno, têm as seguintes
responsabilidades:

I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas
administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades
específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II – exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o
cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes
do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento
Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes
ao Poder ou Órgão indicado no caput do artigo 3º, incluindo suas
administrações Direta e Indireta da  Prefeitura Municipal e da Câmara
Municipal, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade
que os utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos,
convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema
administrativo, em que o Poder ou Órgão indicado no caput do artigo 3º,
incluindo suas administrações Direta e Indireta, da Prefeitura Municipal e
da Câmara Municipal, seja parte.

V – comunicar à Unidade de Controle Interno do respectivo Poder ou
Órgão indicado no caput do artigo 3°, incluindo suas administrações Direta
e Indireta, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, qualquer
irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de
responsabilidade solidária.

Título V

Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das
Nomeações.

Capítulo I
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Artigo 7º – Os Poderes e Órgãos indicados no caput do artigo 3°,
incluindo suas Administrações Direta e Indireta da Prefeitura Municipal e
da Câmara Municipal ficam autorizados a organizar as suas respectivas
Unidades de Controle Interno, através de ato administrativo próprio, sendo
que a Unidade criada na administração direta deverá ter o status de
Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão,
com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará
como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único. O Poder Legislativo Municipal submeter-se-á à
coordenação da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal,
excetuando-se o controle sobre as atribuições legislativas e de controle externo.

Capítulo II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Artigo 8° – Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do Poder
Executivo 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a
ser preenchido por servidor ocupante de cargo de Controlador Interno, o
qual responderá como titular da correspondente Unidade de Controle Interno.

Parágrafo único - O ocupante deste cargo deverá possuir nível de
escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária,
financeira e contábil, e respectiva legislação vigente, além de dominar os
conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.

Artigo 9° – O provimento do cargo de Controlador Interno de que
trata o artigo 8º, deverá ser preenchido por servidor efetivo que preencha
as qualificações para o exercício.

Capítulo III

DAS NOMEAÇÕES
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Artigo 10 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de

função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de
pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva,
pelos Tribunais de Contas;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público,
em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo por prática de crime contra a Administração
Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro,
na Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa
previsto na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992.

Capítulo IV

DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

Artigo 11 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função
nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Artigo 12 – Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das
atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação
de gestão.

Parágrafo único. O agente público que, por ação ou omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle
interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à
responsabilização administrativa, civil e penal.

Artigo 13 – O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema
de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas
em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos
sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e
pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, aos Chefes
dos respectivos Poderes ou Órgãos indicado no caput do artigo 3º, ao titular
da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam as constatações
e ao Tribunal de Contas do Estado, se for o caso

Título VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 14 – As despesas da Unidade de Controle Interno correrão à conta
de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Artigo 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de
Mato Grosso, em 18 de dezembro de 2007.

Roque Carrara
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Lei N.º259/2.007.

SÚMULA: CONCEDE GRATIFICAÇÃO QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Prefeito  Municipal  de  Nova Santa Helena, Estado de Mato
Grosso, Sr. ROQUE CARRARA  faz saber que a  Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei;

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder gratificação aos Professores da Educação Básica da Rede
Pública Municipal, que estão em plena atividade.

Artigo 2º - Os recursos financeiros para pagamento das
gratificações serão oriundos de parte do saldo disponível à Conta Fundeb
60%.

Artigo 3º - A gratificação ora concedida será formalizada em folha
complementar de pagamento no mês de dezembro.

Artigo 4º - Os recursos orçamentários para atender a presente Lei
serão aqueles constantes no orçamento vigente.

Artigo 5º - Esta   Lei   entrará   em  vigor  na  data  de sua Publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena - MT, em 18 de
Dezembro de 2007.

  ROQUE CARRARA
  Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

PORTARIA 109/2007

Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio aos Funcionários
Públicos Municipais que menciona.

O Exmo. Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de
Mato Grosso, Sr. Roque carrara, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o que dispõe o artigo 101 e seus parágrafos da Lei 061
de 25 de fevereiro de 2.002.

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER Licença Prêmio de 01 (um) mês, ao
profissional da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, abaixo
relacionado.

I – Para ser gozada no período de 18/12/2.007 à 17/01/2.008

01 – Antonio Almi de Oliveira – Fiscal Tributário
Período de aquisição 15/02/02 à 15/02/07

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de
Mato Grosso, em 18 de dezembro de 2007.

ROQUE CARRARA
- Prefeito Municipal -

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.
Publicado e afixado no mural desta Prefeitura Municipal no período

de 18/12/2007 à 18/01/2008.

LEI N.º 258/2007

SÚMULA: Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal de Nova Santa Helena – MT, e da outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a instituição, reformulação da gestão
do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Nova Santa
Helena - MT.

Art. 2º Para os efeitos desta lei entende-se por:
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I - Rede Municipal de Ensino: o conjunto de instituições e órgãos que

realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer;

II - Magistério Público Municipal: o conjunto de profissionais da
educação, titulares do cargo de professor, do Ensino Público Municipal;

III - Professor: o titular de cargo de carreira do Magistério Público
Municipal, com funções de Magistério;

 IV - funções de Magistério: as atividades de docência e de suporte
pedagógico direto à docência, aí incluídas as de Direção, Coordenação
Pedagógica e Articulação.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

SEÇÃO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 3º - A carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios
básicos:

I - A profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao
Magistério e qualificação profissional, com remuneração condigna e
condições adequadas de trabalho;

II - A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
III - A progressão através de mudança de nível e classe de habilitação.

SEÇÃO II

DA ESTRUTURA E CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO

Art. 4º - A carreira dos Profissionais do Magistério é constituída de
Professor composto das atribuições e atividades descritas no parágrafo
2º do art. 5º desta lei municipal;

§ 1º  02 (duas) funções de dedicação exclusiva:

 a) Diretor de unidade escolar, função composta das seguintes
atribuições:

1. representar a escola, responsabilizando-se pelo seu
funcionamento;

2. coordenar, em consonância com o Conselho da Comunidade Escolar,
a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico e
do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, observadas as políticas
públicas da Secretaria Municipal de Educação, e outros processos de
planejamento;

3. coordenar a implementação do Projeto Político-Pedagógico da Escola,
assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário
escolar;

4. manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em
conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua
conservação;

5. dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas
emitidas pelos órgãos do sistema de ensino;

6. submeter ao Conselho da Comunidade Escolar para exame e
parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos
financeiros repassados à unidade escolar;

7. divulgar a comunidade escolar a movimentação financeira da
escola;

8. coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e
técnico-administrativo-financeiras desenvolvidas na escola;

9. apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal  de Educação e à
Comunidade Escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas
no Plano de Desenvolvimento da Escola, avaliação interna da escola e as
propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das
metas estabelecidas;

10. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.
b) Coordenador pedagógico, função composta das seguintes

atribuições;

1. investigar o processo de construção de conhecimento e
desenvolvimento do educando;

2. criar estratégias de atendimento educacional complementar e
integrada às atividades desenvolvidas na turma;

3. proporcionar diferentes vivências visando o resgate da auto-
estima, a integração no ambiente escolar e a construção dos
conhecimentos onde os alunos apresentam dificuldades;

4. participar das reuniões pedagógicas planejando, junto com os
demais professores, as intervenções necessárias a cada grupo de
alunos, bem como as reuniões com pais e conselho de classe;

5. coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas
da Unidade Escolar;

6. articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola;
7. coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade

Escolar;
8. acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria

Municipal de Educação relativas à avaliação da aprendizagem e ao
currículo, orientado e intervindo junto aos professores e alunos quando
solicitado e/ou necessário;

9. coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos
alunos, visando a correção e intervenção no Planejamento Pedagógico;

10. desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de
hora-atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço;

11. coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-
atividade na unidade escolar;

12. analisar/avaliar junto aos professores as causas da evasão e
repetência propondo ações para superação;

13. propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de
professore e técnicos, visando à melhoria de desempenho profissional;

14. divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e
diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho
Estadual de Educação, buscando implementá-los na unidade escolar,
atendendo às peculiaridades regionais;

15. coordenar a utilização plena dos recursos da TV Escola pelos
professores, onde não houver um técnico em multimeios didáticos;

16. propor e incentivar a realização de palestras, encontros e
similares com grupos de alunos e professores sobre

temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da
cidadania;

17. propor, em articulação com a Direção, a implantação e
implementação de medidas e ações que contribuam para promover a
melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos.

 
§ 2º A ocupação das funções de confiança de dedicação exclusiva,

estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, é privativa de servidor de
carreira, efetiva e estável atendida os requisitos estabelecidos para a
sua designação, a serem regulamentados por meio de portaria emitida
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.

 Seção III

Do Cargo de Professor
 
Art. 5º O cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de

acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabelas do Anexo I
da presente lei municipal.

 
§ 1º As classes são estruturadas segundo a formação exigida para

o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com
seguinte:

I - Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério e ou
modalidade normal;

II - Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de
graduação, representado por licenciatura plena ou outra graduação
correspondente a áreas de conhecimentos específicas do currículo, com
formação pedagógica nos termos da legislação vigente;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de
graduação, representado por licenciatura plena, com especialização,
atendendo às normas do Conselho Nacional;

IV - Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de
graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado
na área de educação relacionada com sua habilitação;

V - Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de
graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado
na área de educação relacionada com sua habilitação.

 
§ 2º São atribuições específicas do Professor:
I - participar da formulação de políticas educacionais nos diversos

âmbitos do Sistema Público de Educação Básica;
II - elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito

específico de sua atuação;
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III - participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico;
IV - desenvolver a regência efetiva;
V - controlar e avaliar o rendimento escolar;
VI - executar tarefa de recuperação de alunos;
VII - participar de reunião de trabalho;
VIII - desenvolver pesquisa educacional; e
IX - participar de ações administrativas e das interações educativas

com a comunidade;
X - buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva

da ação reflexiva e investigativa;
 XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente;
 XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar;
                                                     XIII - manter a cota mínima de

produção científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo
regulamentar.

Art. 6º O Professor na função de Articulador deve ser habilitado em
Pedagogia para as séries iniciais e Licenciatura Plena na disciplina que
apresentar maior relevância nas séries finais, com regime de 30 horas.

§ 1º O ensino organizado em ciclos de formação, será concedido e
eleito entre os pares um Professor Articulador de aprendizagem para atender,
no mínimo, 125 alunos. A partir deste número será concedido mais um Professor
Articulador para cada 250 alunos, também eleito entre os pares.

§ 2º O Professor Articulador não é um substituto de professor
Regente ou do Coordenador. Não possui turma fixa, trabalha com grupos
de alunos provenientes das fases do ciclo e da superação que
apresentam dificuldades na aprendizagem e necessitam de um
planejamento participativo, consistente e rigoroso, de acordo com sua
necessidade, sendo um valioso amparo ou Apoio pedagógico (PAP).

Art. 7º O professor Articulador tem como funções:
I investigar o processo de construção de conhecimento e

desenvolvimento do educando e atuar a partir dos dados e aspectos
encontrados nessas investigações;

II criar estratégias de atendimento educacional complementar integrada
ás atividades desenvolvidas pelo Regente;

II proporcionar diferentes vivências educativas e cidadãs visando o
resgate da auto-estima, a identidade cultural, a integração no ambiente
escolar e a construção dos conhecimentos;

III Proporcionar diferentes vivências educativas e cidadãs visando o
resgate da auto-estima, a identidade cultural, a integração no ambiente
escolar e a construção dos conhecimentos;

IV utilizar os mais diferenciados multimeios na sala de aula e em
outros aspectos;

V participar das reuniões pedagógicas, planejando com os demais
professores as intervenções necessárias para cada grupo de alunos,
bem como participar das reuniões com os pais e conselho de classe;

VI registrar as atividades desenvolvidas, a freqüência dos diferentes
grupos e os avanços na Ficha de Desenvolvimento do Educando.

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º - A Carreira do Magistério Público Municipal de Nova Santa
Helena - MT é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e
estruturada em 05(cinco) classes.

§ 1º  - Cargo é o lugar na organização do serviço público
correspondente a um conjunto de atribuições com estipêndio específico,
denominação própria, número certo e remuneração pelo poder público,
nos termos da lei.

§ 2º - A Carreira do Magistério Público Municipal abrange o Ensino
Fundamental e a Educação Infantil.

§ 3º - O Concurso Público para ingresso na Carreira será realizado
por área de atuação exigida:

I - para a área 1, de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental, formação em nível superior, em curso de licenciatura plena
ou curso normal superior, admitida como formação mínima a obtida em
nível médio, na modalidade normal;

II - para a área 2, de anos finais do Ensino Fundamental, formação de
curso superior de licenciatura ou outra graduação correspondente à
áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica nos termos da legislação vigente.

§ 4º - O ingresso na Carreira dar-se-á no nível, na classe
correspondente à habilitação do candidato aprovado.

§ 5º O exercício profissional do titular do cargo de professor será
vinculado à área de atuação para a qual tenha prestado concurso público,
ressalvado o exercício a título precário, quando habilitado para o Magistério
em outra área de atuação e indispensável para o atendimento de
necessidade do serviço.

§ 6º O titular de cargo de professor poderá exercer, de forma alternada
ou concomitante com a docência, outras funções de Magistério, atendidos
os seguintes requisitos, preferencialmente:

I - formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação
específica para o exercício de função de suporte pedagógico;

II - experiência de, no mínimo, 02(dois) anos de docência.

SEÇÃO IV

Do Regime Funcional

SUBSEÇÃO I

Do Ingresso

Art. 9° O ingresso na carreira dos Profissionais do Magistério Público
obedecerá aos seguintes critérios:

 I - ter a habilitação específica exigida para provimento de cargo
público;

 II - ter escolaridade compatível com a natureza do cargo.

SUBSEÇÃO II

Do Concurso Público

Art. 10 Para o ingresso na carreira dos Profissionais do Magistério
exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único O julgamento dos títulos será efetuado de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Edital de Abertura do Concurso.

Art. 11 O concurso público para provimento dos cargos dos Profissionais
do Magistério reger-se-á, em todas as suas fases, pelas normas estabelecidas
na legislação que orienta os concursos públicos, em edital a ser expedido
pelo órgão competente, atendendo às demandas do município.

Art. 12 As provas do concurso público para a carreira dos Profissionais
do Magistério deverão abranger os aspectos de formação geral e formação
específica, de acordo com a habilitação exigida pelo cargo.

CAPÍTULO III

Das Formas de Provimento

SEÇÃO I

Da Nomeação

Art. 13 Nomeação é a forma de investidura inicial em cargo público
efetivo.

§ 1° A nomeação obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação
dos candidatos, do município, aprovados em concurso.

§ 2° O nomeado adquire estabilidade após o cumprimento do estágio
probatório, nos termos do Artigo 19 desta Lei Municipal.

SEÇÃO II

DA POSSE

Art. 14 Posse é a investidura em cargo público, mediante a aceitação
expressa das atribuições, de servidores e responsabilidades inerentes
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ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a
assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

Art. 15 Haverá posse nos cargos da carreira dos Profissionais do
Magistério, nos casos de nomeação.

Art. 16 A posse deverá ser efetuada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação do Termo de Convocação.

§ 1° A requerimento do interessado, o prazo da posse poderá ser
prorrogado por até 30 (trinta) dias.

§ 2° No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no
caput deste Artigo, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o
previsto no parágrafo anterior.

§ 3° A posse poderá ser efetivada mediante procuração específica.

§ 4° No ato da posse, o Profissional do Magistério apresentará,
obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego ou função pública.

Art. 17 A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão
física e mental para o exercício do cargo, mediante inspeção médica oficial.

SEÇÃO III

DO EXERCÍCIO

Art. 18 O exercício é o efetivo desempenho do cargo para o qual o
Profissional do Magistério foi nomeado e empossado.

Parágrafo único Se o Profissional do Magistério não entrar em exercício
no prazo de 30 (trinta) dias após a sua posse, será demitido do cargo.

SEÇÃO IV

Do Estágio Probatório

Art. 19 Ao entrar em exercício, o Profissional do Magistério nomeado
para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório,
nos termos da Constituição Federal, durante o qual sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo para
o qual foram nomeados, observado os seguintes fatores:

 I - zelo, eficiência e criatividade no desempenho das atribuições de
seu cargo;

 II - assiduidade e pontualidade;
III - produtividade;
IV - capacidade de iniciativa e de relacionamento;
V - respeito e compromisso com a instituição;
VI - participação nas atividades promovidas pela instituição;
 VII - responsabilidade e disciplina;
VIII - idoneidade moral.

Parágrafo único Para aquisição da estabilidade é obrigatória a
avaliação especial de desempenho em que o servidor nomeado deverá
obter na média de 05 (cinco) avaliações a somatória acima de 80% da
pontuação total considerada.

Art. 20 Seis (06) meses antes de findo o período do estágio probatório,
será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do
desempenho do Profissional do Magistério, realizada de acordo com o
que dispuser a legislação ou regulamento pertinente, sem prejuízo da
continuidade de

apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior
desta lei municipal.

§ 1° Para a avaliação prevista no caput deste Artigo, será constituída
Comissão de Avaliação com participação paritária entre o órgão da
educação e outros órgãos da Administração Municipal.

§ 2° O Profissional do Magistério não aprovado no estágio probatório
será exonerado, cabendo recurso a Administração Municipal, assegurada
ampla defesa.

SEÇÃO V

Da Estabilidade

Art. 21 O Profissional do Magistério habilitado em concurso público
e empossado em cargo da carreira adquirirá estabilidade no serviço
público ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada a
aprovação no estágio probatório.

Art. 22 O Profissional do Magistério estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo
disciplinar ou mediante processo de avaliação periódica de desempenho,
assegurados em todos os casos o contraditório e a ampla defesa.

SEÇÃO VI

Da Readaptação

Art. 23 Readaptação é o aproveitamento do Profissional do Magistério
em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica oficial.

 
§ 1° Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será

aposentado nos termos da lei vigente.

§ 2° A readaptação será efetivada em cargo da carreira de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida.

§ 3° Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar
aumento ou redução do subsídio do Profissional do Magistério.

SEÇÃO VII

Da Reversão

Art. 24 Reversão é o retorno à atividade do Profissional do Magistério
aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.

Art. 25 A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante
de sua transformação, com subsídio integral.

Parágrafo único Encontrando-se provido este cargo, o Profissional
do Magistério exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência
de vaga.

Art. 26 Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado
70 (setenta) anos de idade.

SEÇÃO VIII

Da Reintegração

Art. 27 Reintegração é a reinvestidura do Profissional do Magistério
estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1º Na hipótese do cargo ter sido extinto, o Profissional do Magistério
ocupará outro cargo equivalente ao anterior, com todas as vantagens.

 
§ 2º O cargo a que se refere o caput deste Artigo somente poderá

ser preenchido em caráter precário até o julgamento final.

SEÇÃO IX

Da Recondução

Art. 28 Recondução é o retorno do Profissional do Magistério estável
ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

  I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
 II - reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o
Profissional do Magistério será aproveitado em outro cargo.

SEÇÃO X
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Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 29 Aproveitamento é o retorno do Profissional do Magistério em
disponibilidade ao exercício do cargo público.

Art. 30 Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
Profissional do Magistério estável ficará em disponibilidade.

Art. 31 O retorno à atividade do Profissional do Magistério em
disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo
de atribuições e subsídios compatíveis com o anteriormente ocupado.

Art. 32 Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a
disponibilidade, se o Profissional do Magistério não entrar em exercício no
prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

Art. 33 Havendo mais de um concorrente à mesma vaga terá
preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o
de maior tempo de serviço público.

SEÇÃO XI

DA REMUNERAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO EM REGIME SUPLEMENTAR

Art. 34 A convocação em regime suplementar será remunerada
proporcionalmente ao número de horas adicionadas à jornada  de trabalho
do titular de cargo de professor.

SEÇÃO XII

DA CEDÊNCIA OU CESSÃO

Art. 35 - Cedência ou cessão é o ato pelo qual o titular de cargo de
professor é posto à disposição de entidade ou órgão não integrante da
rede municipal de ensino.

§ 1º - A cedência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal
e será concedida pelo prazo máximo de um ano, renovável anualmente
segundo a necessidade e a possibilidade das partes, atendidos os
interesses e a conveniência administrativa.

§ 2º - Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se
com ônus para o Ensino Municipal:

I - quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em Educação Especial; ou

II - quando a entidade ou órgão solicitante compensar a Rede Municipal
de Ensino com um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido;

III – desde que não contrarie os princípios do interesse e conveniência
da Administração Pública.

§ 3º - A cedência ou cessão para o serviço de atividades estranhas
ao Magistério interrompe o interstício para a promoção.

CAPÍTULO IV

Da Vacância

Art. 36 A vacância do cargo público decorrerá de:
   I - exoneração;
   II - demissão;
   III - remoção;
      IV - readaptação;
   V - aposentadoria;
   VI - posse em outro cargo inacumulável; e
   VII - falecimento.

Art. 37 A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do
funcionário ou de ofício.

Parágrafo único A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas às condições do estágio probatório;
II - quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade

para demissão por abandono de cargo;
III - quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo

estabelecido.

CAPÍTULO V

Do Regime de Trabalho

SEÇÃO I

Da Jornada Semanal de Trabalho

Art. 38 O regime de trabalho dos Profissionais do Magistério será
de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 39 Fica assegurado a todos os professores o correspondente
a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada
semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico,
sendo que o mínimo de 04 (quatro) horas destinado ao trabalho coletivo.

§ 1° Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e
avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola,
às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao
aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da
escola.

§ 2° Dentro de um percentual de até 10% (dez por cento) do quadro
de professores, poderá a unidade escolar, nos termos da regulamentação
específica, destinar percentual superior ao previsto no caput deste Artigo.

§ 3° Na aplicação do preceito contido no parágrafo anterior, será
observado o limite de até 50% (cinqüenta por cento) da jornada de
trabalho para professores em regência que desenvolverem atividades
articuladas e previstas no Projeto Político-Pedagógico, aprovado pelo
Conselho da Comunidade Escolar e ratificado pela Secretaria Municipal
de Educação.

§ 4° São considerados requisitos básicos para a distribuição referida
no parágrafo anterior:

I - apresentação de um projeto individual ou coletivo de natureza
científica ou cultural e de função pedagógica, sintonizada com o Projeto
Político-Pedagógico da escola;

II - impedimento de outro vínculo empregatício, público ou privado;
III - apresentação periódica, para a apreciação e aprovação da

equipe técnico-pedagógica, de relatório descritivo e analítico dos
resultados parciais alcançados, de forma a garantir a continuidade de
execução do projeto;

IV - realização de pesquisa e participação em grupos de estudo ou
de trabalho, conforme o Projeto Político-Pedagógico da escola.

§ 5º As demais condições e normas de implantação e avaliação da
hora-atividade serão definidas em regulamentação específica, por
comissão paritária entre Secretaria Municipal de Educação e os
Profissionais do Magistério.

Art. 40 Ao Profissional do Magistério no exercício da função de
diretor de unidade escolar e coordenador pedagógico, será atribuído o
regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício
de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

 
 Parágrafo Único O Profissional do Magistério designado para a

função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual
estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do
Anexo I desta lei municipal.

CAPÍTULO VI

DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

SEÇÃO I

Da Movimentação Funcional

Art. 41 A movimentação funcional do Profissional do Magistério dar-
se-á em duas modalidades:

  I - por promoção de classe;
 II - por progressão de nível.

SEÇÃO II
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Da Promoção de Classe

Art. 42 A promoção do profissional do Magistério do quadro atual
dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada pelo mesmo,
devidamente comprovado, vigorará no exercício seguinte em que o
interessado apresentar o comprovante.

§ 1º O profissional nomeado para a carreira dos profissionais do
Magistério será enquadrado na classe e nível inicial.

§ 2º Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para
a subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

I - para as classes do cargo de Professor:

a) classe A: 1,00;
   b) classe B: 1,50;
c) classe C: 1,75;
   d) classe D: 2,00;
   e) classe E: 2,25.

§ 3º É fixado em R$ 569,23 (quinhentos e sessenta e nove reais e
vinte e três centavos) o valor do vencimento básico da carreira.

Art. 43 O titular de cargo de professor, concursado para a educação
infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental, terá direito a elevação
para a Classe “B” da carreira em virtude de habilitação em licenciatura
específica para essa área de atuação.

Art. 44 O titular do cargo de professor estável em exercício na área de
Educação Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental, desde que

haja vagas nos Anos Finais do Ensino Fundamental poderá a critério da
Administração Pública, ser elevado para a Classe “B” da carreira, por motivo
de habilitação em licenciatura específica para essa área de atuação.

SEÇÃO III

Da Progressão de Nível

Art. 45 O Profissional do Magistério terá direito à progressão funcional,
de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e
específico de avaliação, obrigatoriamente, a cada 01 (um) ano.

§ 1° Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da
data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do seu
enquadramento.

§ 2° Decorrido o prazo previsto no caput e não havendo processo de
avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

§ 3º As normas de avaliação de desempenho, específicas do cargo
de Professor, incluindo os instrumentos e os critérios legais e objetivos,
terão regulamento próprio, a ser definido por Comissão constituída pelo
Órgão da Educação e pelos Profissionais do Magistério.

SEÇÃO IV

Da Remoção

Art. 46 Remoção é o deslocamento do Profissional do Magistério de
uma unidade para outra dentro do município, observada a existência de
vagas e a critério da Administração Pública.

§ 1° A remoção dar-se-á:

   I - a pedido;
  II - por permuta;
 III - por motivo de saúde;
 IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor

público.
V- Por necessidade e conveniência da administração pública.

§ 2° A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.

§ 3° A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica
oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente.

§ 4° A remoção por permuta poderá ser concedida quando os
requerentes exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nível e
grau de habilitação.

§ 5° O removido terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrar em
exercício na nova sede.

CAPITULO VII

DA REMUNERAÇÃO

SEÇÃO I

DO VENCIMENTO

Art. 47 A remuneração do professor corresponde ao vencimento
relativo ao nível e a classe de habilitação em que se encontra, acrescido
das vantagens pecuniárias a que fizer jus.

Parágrafo Único Considera-se vencimento básico da carreira o
fixado para a classe inicial, no nível mínimo de habilitação.

SEÇÃO II

DAS VANTAGENS

Art. 48 Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens:
I - gratificações:

a) pelo exercício de Direção de unidades escolares;

b) pelo exercício de Coordenador (a) Pedagógica de unidades
escolares;

c) pela designação para atuar na Equipe Técnica do órgão central;

d) pelo exercício em escola de difícil acesso ou provimento;

e ) pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades
especiais.

II – adicionais por tempo de serviço;

Parágrafo Único Poderão ser acumuladas as gratificações
correspondentes às alíneas “c” e “d” deste Artigo, de acordo com a
regulamentação.

Art.  49 O exercício de Direção de unidades escolares, será em
regime de dedicação exclusiva e a gratificação conforme o Anexo I.

Parágrafo Único O profissional detentor de duas cadeiras no Serviço
Público terá que afastar-se de uma para assumir a função de que trata o
caput deste Artigo.

Art. 50 A gratificação pela designação para atuar no órgão central,
corresponderá em até cinqüenta por cento do vencimento básico, de
acordo com o número de horas em exercício.

Art. 51 A gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso ou
provimento corresponderá até vinte e cinco por cento do vencimento
básico da carreira.

Parágrafo Único A classificação das unidades escolares de difícil
acesso ou provimento será fixado segundo critérios definidos pelo Órgão
Municipal de Educação.

Art. 52 A gratificação pelo exercício de docência com alunos
portadores de necessidades especiais, corresponde a até vinte e cinco
por cento do vencimento básico, será proposta pelo Órgão Municipal de
Educação, segundo critérios que observarão a peculiaridade dos casos.

Art. 53 O adicional por tempo de serviço será equivalente a dois por
cento do vencimento básico da carreira ao ano de efetivo exercício,
observado o limite de cinqüenta por cento.

CAPÍTULO VIII

DOS DIREITOS
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SEÇÃO I

Da Licença para Qualificação Profissional

Art. 54 A licença para qualificação profissional dar-se-á com prévia
autorização do Prefeito Municipal e consiste no afastamento dos
Profissionais do Magistério do quadro de provimento efetivo, sem prejuízos
dos seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos
da carreira, que será concedida para freqüência a cursos de pós-
graduação, no País ou exterior, se de interesse da administração.

I - para freqüência a cursos de atualização, em conformidade com a
Política Educacional ou com o Plano de Desenvolvimento Estratégico;

II - para freqüência a cursos de formação, aperfeiçoamento e
especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou
no exterior, se do interesse da unidade;

III - participar de congressos e outras reuniões de natureza científica,
cultural, técnica ou sindical, inerentes às funções desempenhadas pelo
Profissional do Magistério.

Art. 55 São requisitos para a concessão de licença para
aperfeiçoamento profissional:

 I - exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função;
II - curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com a

Política Educacional e com o Projeto Político-Pedagógico da Escola;
III - disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 56 Os Profissionais do Magistério licenciados para os fins de
que trata o Art. 54 obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação,
quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao de seu afastamento.

Art. 57 O número de licenciados para qualificação profissional não
poderá exceder 1/6 (um sexto) do quadro de lotação da unidade.

§ 1° A licença de que trata o caput deste Artigo será concedida
mediante requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado
para apreciação do Conselho da Comunidade Escolar, com, no mínimo, 6
(seis) meses de antecedência.

§ 2° Em se tratando de profissional do Órgão Central, o requerimento
e o projeto de estudo deverão ser apresentados à autoridade máxima da
Instituição, com, no mínimo, 6 (seis) meses de antecedência.

SEÇÃO II

Das Férias

Art. 58 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício
do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
  a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário

escolar;
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o

calendário escolar.

II de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais do Magistério que
atuam na equipe técnica pedagógica, de acordo com a escala de férias.

§ 1° Os Profissionais do Magistério em exercício fora da unidade
escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2° É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

  § 3° É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta
necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 59 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais do
Magistério, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 60 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos
termos do art. 82 desta Lei Municipal, o disposto nesta Seção.

SEÇÃO III

Da Licença-Prêmio por Assiduidade

Art. 61 Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no
serviço público municipal, o Profissional do Magistério fará jus a 03 (três)
meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do
cargo efetivo,

podendo ser autorizada sua conversão em espécie parcial ou total,
por opção do servidor e a critério exclusivo da autoridade administrativa,
constatada s existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1° Para fins da licença-prêmio de que trata este Artigo, será
considerado o tempo de serviço efetivo desde seu ingresso no serviço
público municipal.

§ 2° É facultado ao Profissional do Magistério fracionar a licença de
que trata este Artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina
previamente os meses para gozo da licença.

Art. 62 Não se concederá licença-prêmio ao Profissional do
Magistério que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem subsídio;
b) licença para tratar de interesse particular;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a
concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês
para cada três faltas.

Art. 63 O número de Profissionais do Magistério em gozo simultâneo
de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da
respectiva unidade escolar do órgão ou entidade.

Art. 64 Para possibilitar o controle das concessões da licença, o
órgão de lotação deverá proceder anualmente à escala dos Profissionais
do Magistério que estarão em gozo de licença-prêmio por assiduidade.

SEÇÃO IV

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 65 - O professor na função de docência terá direito à substituição,
sem prejuízo de seus vencimentos, quando seu afastamento se der por
motivos amparados por Lei e outros de interesse da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Desporto e Lazer, devidamente autorizado pela
Administração Municipal.

Art. 66 - O titular da função de Diretor Escolar será substituído em
seus impedimentos legais pelo Secretário Escolar por até 30(trinta) dias.

Parágrafo Único Nos impedimentos cujo prazo seja superior ao
previsto no caput deste Artigo, ficará o Coordenador Pedagógico
respondendo pela Direção ou poderá ser designado pela Secretaria
Municipal de Educação ou órgão equivalente, um professor pertencente
ao quadro da escola.

CAPÍTULO IX

Das Concessões e dos Afastamentos

SEÇÃO I

Das Concessões

Art. 67 Sem qualquer prejuízo poderá o Profissional do Magistério
ausentar-se do serviço:

   I - por 01 (um) dia, para doação de sangue;
  II - por 02 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
 III - por 08 (oito) dias consecutivos, em razão de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto,

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmão e avós.

Art. 68 Será concedido horário especial ao Profissional do Magistério
estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar
e o do órgão, sem prejuízo do exercício do cargo.
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Parágrafo único. Para efeito do disposto neste Artigo, será exigida
a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal
do trabalho.

SEÇÃO II
Dos Afastamentos

Art. 69 Aos profissionais do Magistério fica vedada a disposição,
cessão, para o exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da
União, do Estado ou do Distrito Federal e dos Municípios, com ônus para o
órgão de origem.

§ 1º Excetuam-se os profissionais cedidos para:
I - exercer atividade em entidade sindical de classe com ônus para o

órgão de origem;
II - para exercício de mandato eletivo, com direito a opção de subsídio;
III - para estudo ou missão no exterior, para freqüência a cursos de

atualização, em conformidade com a política educacional ou com o Plano
de Desenvolvimento Estratégico.

SEÇÃO III

DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

Art. 70 O servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as
seguintes disposições:

I Tratando-se de mandato federal, estadual, ou distrital, ficará afastado
do cargo;

II Investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-
lhe facultado optar pela remuneração;

III Investido no mandato de vereador.

a) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo;

b) Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo,
sendo-lhe facultado optar pela remuneração;

c) Não poderá exercer cargo em comissão ou de confiança na
administração pública, de livre exoneração.

 § 1º No caso de afastamento de cargo, o servidor contribuirá para a
seguridade social como se em exercício estivesse.

§ 2º O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá
ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa onde
exercer o mandato.

CAPÍTULO X
Do Tempo de Serviço

Art. 71 É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público
municipal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações
Públicas, inclusive o das Forças Armadas.

Art. 72 Além das ausências ao serviço, previstas no art. 62, são
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou

entidades dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em

qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da
República, Governo Estadual e Municipal;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído;
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou

do Distrito Federal;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - licenças:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;
c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
d) prêmio por assiduidade;
e) por convocação para o serviço militar;
f) qualificação profissional;
g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;
h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família; e
i) desempenho de mandato classista;

VIII - participação em competição desportiva estadual e nacional ou
convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou
no exterior, conforme disposto em lei específica.

Art. 73 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e
disponibilidade:

I - o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, mediante
comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do Artigo 70 desta Lei;
III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo

federal, distrital, estadual, municipal, anterior ao ingresso no serviço
público municipal;

IV - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;
V- O tempo de serviço em atividade privada, vinculada previdência

social e após decorrido 05 anos de efetivo exercício no serviço público.

§ 1° O tempo de serviço a que se refere o inciso I deste Artigo não
poderá ser contado em dobro ou com quaisquer outros acréscimos,
salvo se houver norma correspondente na legislação municipal.

§ 2º O tempo em que o Profissional do Magistério esteve aposentado
ou em disponibilidade será contado apenas para nova aposentadoria ou
disponibilidade.

§ 3° É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidades
dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, Autarquia,
Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública.

CAPÍTULO XI

Da Aposentadoria

Art. 74 A aposentadoria dos Profissionais do Magistério obedecerá
aos critérios e requisitos estabelecidos pela Constituição da República de
1988 e pelas Emendas Constitucionais posteriormente editadas e nas
alíneas, nos incisos,  nos parágrafos do art. 12 da Lei Municipal 143/2005.

 I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30

(trinta), se mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério,

se homem, e 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e

cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60

(sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que
se refere o inciso I deste Artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitaste,
espondiloartrose anquilosante, neuropatia grave, estado avançado do Mal
de Paget, osteíte deformaste, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS);
no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outras que a
lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2° Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres
ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no Art. 81 da Lei Municipal
nº 61/2002.

Art. 75 A aposentadoria compulsória será automática e declarada
por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o funcionário
atingir a idade limite de permanência no serviço ativo.

Art. 76 A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir
da data da publicação do respectivo ato.

§ 1° A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para
tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2° Expirado o período de licença e não estando em condições de
reassumir o cargo ou de ser readaptado, o Profissional do Magistério
será aposentado, submetida à prévia perícia médica.

§ 3° O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a
publicação do ato de aposentadoria será considerado como de
prorrogação de licença.
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Art. 77 O provento de aposentadoria será calculado com observância do
disposto nos incisos e parágrafos do Art. 13 da Lei Municipal nº 143/2005.

CAPÍTULO XII
Dos Direitos e dos Deveres Especiais dos Profissionais
Do Magistério
SEÇÃO I
Dos Direitos Especiais
Art. 78 Além dos direitos previstos nesta lei são direitos dos

Profissionais do Magistério:

I - ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, material
didático-pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como contar com
assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho
profissional e ampliação de seus conhecimentos;

II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e
materiais técnicos e pedagógicos suficientes e adequadas para que possa
exercer com eficiência as suas funções;

III - ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos
didáticos e de instrumento de avaliação do processo ensino-
aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando
alcançar o respeito à pessoa humana e à construção do bem comum;

IV - ter acesso a recursos para a publicação de trabalhos e livros
didáticos ou técnico-científicos;

V - não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material
decorrente de sua opção profissional, ficando o infrator sujeito às
penalidades previstas na Constituição Federal, Art. 5º, incisos V e XIII;

VI - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse
da categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares.

Parágrafo único A Secretaria Municipal de Educação deverá
estabelecer anualmente, na respectiva lei orçamentária, verba para a
execução dos projetos específicos para prevenção, promoção e
recuperação da saúde e de readaptação dos profissionais do Magistério
sujeita a doenças decorrentes do exercício da profissão.

 SEÇÃO II
Dos Deveres Especiais

Art. 79 Aos Profissionais do Magistério no desempenho de suas atividades,
além dos deveres comuns aos funcionários públicos civis do Estado, cumpre:

I - preservar as finalidades da Educação Nacional inspirada nos
princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana;

                                                      II - promover e/ou participar das
atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e extra-escolares
em benefício dos alunos e da coletividade a que serve a escola;

III - esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando
processo que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo
também medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços
educacionais;

IV - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade,
executando as tarefas com zelo e presteza;

V - fornecer elementos para permanente atualização de seus
assentamentos junto aos órgãos da Administração;

VI - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência
política do educando;

VII - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e
comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado;

VIII - comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional
através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim
como da observância aos princípios morais e éticos;

IX - manter em dia registro, escriturações e documentações inerentes
à função desenvolvida e à vida profissional;

X - preservar os princípios democráticos da participação, da
cooperação, do diálogo, do respeito à liberdade e da justiça social.

CAPÍTULO XIII
Das Disposições Gerais E FINAIS

Art. 80 A função de Diretor é considerada eletiva e deverá sempre
recair em integrante de cargo de provimento efetivo da carreira dos
Profissionais do Magistério Público do Poder Executivo Municipal, escolhido
pela comunidade escolar.

  ROQUE CARRARA
  Prefeito Municipal

Parágrafo único A eleição, as atribuições e os demais critérios
para escolha de diretores, de que trata este Artigo, serão estabelecidos
na Lei Municipal 051/2001.

Art. 81 Os Profissionais do Magistério poderão congregar-se em
sindicato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos
termos da Constituição da República.

§ 1° O Profissional do Magistério eleito, e que estiver no exercício de
função diretiva e executiva, em Associação de Classe do Magistério, de âmbito

municipal, será dispensado pelo Chefe do Poder Executivo de suas
atividades funcionais, sem qualquer prejuízo a direitos e vantagens.

§ 2° A admissão de que trata este Artigo deverá observar as
habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o
candidato com o melhor nível de habilitação.

§ 3° O Profissional do Magistério contratado temporariamente
perceberá subsídio compatível com a sua classe e área de atuação.

Art. 82 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Municipal
061/2002, poderão ser admitidos professores, mediante contrato
temporário quando excedida capacidade de atendimento com o disposto
no Art. 213 do mesmo diploma legal.

§ 1º A admissão de que trata este artigo deverá observar as
habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o
candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade, cuja
a contratação deverá ser precedida de Teste Seletivo, observando as
demais normas contidas em Edital.

 
§ 2º em situações emergenciais, onde não houver candidatos

habilitados, poderão ser atribuídas ao professor efetivo aulas adicionais,
se respeitado o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o
acréscimo de sua carga horária calculada à base do valor da hora/aula;

Art. 83 É assegurado ao Profissional do Magistério, ativo ou inativo,
o recebimento do 13º salário integral no mês correspondente à data natalícia.

Art. 84 O tempo de serviço de efetivo exercício do Profissional do
Magistério, para efeito de aposentadoria, nos termos da alínea “b”, inciso
III, do Artigo 40 da Constituição da República, será aquele exercido
estritamente em Regência de Classe.

Art. 85 O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação
desta Lei Municipal, procederá à regulamentação necessária à sua eficácia.

Art. 86 Esta Lei Municipal entra em vigor a partir de 01/01/2008.

Art. 87 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena - MT, em 18 de
dezembro de 2007
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Prefeitura Municipal de Nova Xavantina

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
LEI COMPLEMENTAR Nº 012 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Novo Mundo
– REFIS-OPORTUNIDADE AO CIDADÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o “Programa de Recuperação Fiscal do Município
de Novo Mundo – REFIS-OPORTUNIDADE AO CIDADÃO”, destinado a
promover a regularização de créditos tributários do Município, constituídos
ou não em dívida ativa, com exigibilidades suspensas ou não.

§ 1º. No caso de ocorrer transferência do imóvel por venda, o
parcelamento não poderá ser transferido para o comprador, devendo ser
quitado integralmente.

§ 2º. As dívidas em execução fiscal não podem ser inclusas no
programa.

Art. 2º. Os créditos citados no artigo anterior poderão ser pagos com
o valor do principal corrigido, com redução de multas e juros de mora, de
acordo com a seguinte tabela:

FORMA DE PAGAMENTO PERCENTUAL DE REDUÇÃO
                         Juros                                          Multa

À vista               100 %                                         100 %
Em até 3 meses      80%                                 80%
Em até 6 meses        60%                                 60%
Em até 9 meses       40%                                 40%
Em até 12 meses        20%                                 20%
Em até 12 meses com parcelamento especial – previsto nos termos do art. 4º e
seus parágrafos. 80%                                 80%

Art. 3º. O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 30,00 (trinta reais).

Parágrafo único. Incidirá juro de 1% (um por cento) ao mês ou
fração, sobre o valor da parcela paga em atraso.

Art. 4º. Os contribuintes que possuam renda familiar de até 02 (dois)
salários mínimos terão desconto de 80% sobre juros e multas para o
pagamento parcelado, sendo que nesse caso o valor da parcela não
poderá ser inferior a R$10,00 (dez reais).

§ 1º. A concessão dos benefícios previstos no “caput” deste artigo,
far-se-á mediante o cadastramento do contribuinte junto ao Serviço de
assistência Social do Município, sendo que, o profissional da área social
do Município após vistoriar o imóvel familiar, emitirá “Declaração Social”
para enquadramento no programa.

§ 2º. Tratando-se de tributo originário de imóvel, este deve ser a
única propriedade do contribuinte.

§ 3º. Os contribuintes que se enquadram no que dispõe este artigo,
poderão efetuar o parcelamento do débito em até 12 parcelas, desde que
respeitado o valor estabelecido no caput deste artigo.

Art. 5º. O pedido de parcelamento deverá ser requerido pelo
contribuinte ou seu representante legal, através de requerimento, onde
deverá constar, obrigatoriamente, o nome do contribuinte, endereço, cópia
do CPF e o RG e extrato do débito.

Parágrafo único. Os contribuintes que se enquadrarem na hipótese
do Art. 4º deverão além dos documentos previstos no caput deste artigo,
apresentar a Declaração Social prevista no § 1º do Art. 4º.

Art. 6º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados que
estiverem em dia com o pagamento das parcelas, poderão aderir ao
“REFIS OPORTUNIDADE AO CIDADÃO”, pelo saldo devedor da dívida
até a data da adesão, desde que proceda a liquidação total do débito,
caso em que será concedido o desconto de 15% (quinze por cento).
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Parágrafo único. Às parcelas vencidas de IPTU do exercício, será

concedida a redução de 80% (oitenta por cento) dos juros e multas,
desde que seja liquidado o total do débito do exercício.

Art. 7º. A decisão sobre pedido de parcelamento é de competência
do Secretário de Finanças, que poderá delegá-la.

Art. 8º. Deferido o pedido, no momento da assinatura do Termo de
Acordo de Parcelamento, o contribuinte deverá quitar a primeira parcela
do débito financiado à vista.

Art. 9º. O indeferimento do pedido de parcelamento será comunicado
ao contribuinte pessoalmente ou através de Aviso de Recebimento (AR),
no endereço indicado pelo contribuinte por ocasião do pedido.

Art. 10. O não comparecimento do contribuinte, em até 30 (trinta)
dias após o pedido de parcelamento, ensejará na sua renúncia ao pedido.

Art. 11. Acarretará a rescisão automática do parcelamento a falta de
pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, ensejando o vencimento
antecipado das parcelas vincendas.

Parágrafo único. No caso de rescisão, serão acrescidos à dívida,
os valores descontados de multa e os valores referentes aos juros não
cobrados.

Art. 12.  A adesão ao REFIS-OPORTUNIDADE AO CIDADÃO implica:
I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;
II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.

Art. 13. O prazo para adesão ao REFIS-OPORTUNIDADE AO
CIDADÃO encerra-se em 30 de junho de 2008, ficando autorizada sua
prorrogação, por decreto, até 30 de dezembro de 2008, sendo que aos
valores devidos deverá ser aplicado o índice de correção monetária do
exercício de 2007, nos termos da Lei Complementar Municipal Nº 003, de
28 de dezembro de 2001, com os seguintes percentuais de redução:

FORMA DE PAGAMENTO PERCENTUAL DE REDUÇÃO
                            Juros Multa

À vista                                  50 % 50 %
Em até 3 meses            40% 40%
Em até 6 meses            30% 30%
Em até 9 meses           20% 20%
Em até 12 meses            10% 10%
Em até 12 meses com parcelamento especial – previsto nos termos do
art. 4º e seus parágrafos. 40% 40%

Art. 14. A partir de 1º. de janeiro de 2009, com o encerramento final
da campanha, o Poder Executivo deverá, no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, encaminhar os débitos remanescentes à execução judicial.

§ 1°. Os débitos vencidos a partir de janeiro de 2009, terão o prazo
máximo de 12 (doze) meses após o vencimento para o encaminhamento
para a cobrança judicial.

§ 2°. O Poder Executivo efetuará o monitoramento da dívida fiscal,
caso a caso, ajuizando sua execução no mínimo 60 (sessenta) dias
antes de expirar o respectivo prazo de prescrição.

Art. 15. Na forma do art. 14, caput da Lei Complementar no. 101 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), o anexo I da presente lei, demonstra a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no presente exercício e
nos dois seguintes.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Mundo MT, aos doze dias do
mês de dezembro de 2007.

NELSON BAUMGRATZ
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 006/2007

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,
RELATIVO A RENÚNCIA DE RECEITAS – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 006/2007. (Art. 14 da LRF)

1. DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE CRÉDITOS A RECEBER
POSIÇÃO EM 15/09/2007.

DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:
a). VENCIDAS:
- TRIBUTOS E OUTROS CRÉDITOS CORRIGIDOS R$ 259.090,30
- MULTA E JUROS DE MORA   R$   84.176,08
                                     - TOTAL

                          R$ 343.266,38

DÍVIDAS DO EXERCÍCIO:
a).VENCIDAS:
IPTU DO EXERCÍCIO:
- PRINCIPAL R$ 187.039,27
- MULTA E JUROS DE MORA R$   12.132,10
                                  - TOTAL

                                    R$ 199.171,37

ISSQN DO EXERCÍCIO:
- PRINCIPAL R$    7.978,28
- MULTA E JUROS DE MORA R$       496,62
                                   - TOTAL

                                     R$    8.474,90

ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNC.DE ESTABELECIMENTOS:
- PRINCIPAL R$    5.446,01
- MULTA E JUROS DE MORA R$       368,22
                                   - TOTAL

                                   R$    5.814,23

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS R$ 556.726,88

2. CÁLCULO DO VALOR DA RENÚNCIA DE RECEITAS
Dívidas Vencidas

Referência Principal Corrigido Juros de morae multa  Total
Exercícios Anteriores 259.090,30 84.176,08       343.266,38
IPTU do Exercício 187.039,27 12.132,10       199.171,37
ISS do Exercício 7.978,28 496,62                   8.474,90
Alvará                        5.446,01 368,22                  5.814,23
Total Geral        459.553,86 97.173,02  556.726,88

A) RENÚNCIA DE JUROS E MULTAS DE DÍVIDAS VENCIDAS:
1. Considerando-se a adesão ao Programa, dos contribuintes

inscritos na dívida ativa, em que, 20% optaria pelo pagamento à vista,
com redução total das multas e Juros, em 2007, teríamos:

RECEBIMENTO DO PRINCIPAL CORRIGIDO DE R$ 91.910,77
=(459.553,86 X 20%)

RENÚNCIA DE RECEITAS:
20% DE R$ 97.173,02 = R$ 19.434,60

2. Considerando-se a adesão ao Programa, dos contribuintes
inscritos na dívida ativa, em que, 20% optaria pelo pagamento à prazo,
com redução de 50% das multas e Juros, em 2007, teríamos:

RECEBIMENTO DO PRINCIPAL CORRIGIDO DE R$ 91.910,77
=(459.553,86 X 20%)

RENÚNCIA DE RECEITAS:
20% DE R$ 97.173,02 = R$ 19.434,60 x 50% - R$ 9.717,30

A RENÚNCIA DE RECEITA NESSE CASO SERIA DE:  R$ 9.717,30
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E O RECEBIMENTO SERIA DE :
(20% Dívida Ativa) R$   91.910,77
(50% Multas e Juros) R$     9.717,30
TOTAL R$ 101.628,07

B) RENÚNCIA DE DESCONTOS DOS ACRÉSCIMOS
DAS PARCELAS VENCIDAS DE IPTU DO EXERCÍCIO:

REFERENCIA PRINCIPAL JUROS DEMORA/ MULTAS TOTAL
IPTU 2007 187.039,27 12.132,10 199.171,37

VALOR DO IPTU DO EXERCÍCIO A VENCER: R$ 199.171,37
De acordo com o parágrafo único do artigo 6º, os contribuintes terão

direito à redução de 80% dos acréscimos das parcelas vencidas do IPTU/
2007, desde que liquidem o IPTU do exercício.

Considerando que 50% dos devedores façam essa opção, teríamos:
RENÚNCIA DE MULTAS E JUROS DE MORA:
50% DE R$ 12.132,10 = R$  6.066,05

E O RECEBIMENTO SERIA:
50% DE R$ 187.039,27 = R$ 93.519,63
20% DE R$ 6.066,05 = R$  1.213,21
TOTAL R$ 94.732,84

3. DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA RENÚNCIA DE RECEITA E
DOS VALORES PROVÁVEIS DE RECEBIMENTOS EM FUNÇÃO DA LEI:

REFERENCIA TOTAL DOSCRÉDITOS VALOR DA PROVÁVELRENÚNCIA
VALOR DOPROVÁVELRECEBIMENTO
DÍVIDAS VENCIDAS 343.266,38 29.151,90 120.143,23
ISSQN                        8.474,90 148,98 2.966,21
IPTU DOEXERCÍCIO 199.171,37 3.639,63 69.709,97
Alvará                           5.814,23 110,46 2.034,98
TOTAIS556.726,88   33.050,97                 194.854,39

4. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA ESTIMADA:

a) PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO:

O Incremento da arrecadação da Dívida Ativa previsto em face da Lei:
Previsão orçamentária da Dívida Ativa R$ 30.900,00
Previsão orçamentária de multas e Juros de mora R$   5.150,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA R$ 36.050,00
(-) Arrecadado de janeiro a setembro R$ 49.097,61
Saldo a arrecadar em 2007 R$ -13.047,61
Previsão de arrecadação em função da Lei R$ 194.854,39
INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO R$ 207.902,00

b) PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES:
2008:

Como medida de compensação da renúncia de receitas (de juros de
mora e multas) serão utilizados o produto da arrecadação, lançamentos
do IPTU, de novo Loteamento, tal seja:

 - Loteamento Cristalina do Norte

PREVISÃO DO VALOR A SER LANÇADO R$ 43.854,84
2009:
Com a revisão geral do CADASTRO IMOBILIÁRIO, é previsto o aumento

de arrecadação do IPTU, (sem aumento de alíquotas ou do valor venal dos
imóveis), de no mínimo 20%:

VALOR LANÇADO EM 2007 (SÓ IMPOSTOS) R$ 199.342,00
20% = R$   39.868,40
Incremento anual na arrecadação R$   39.868,40

Gabinete do Prefeito, aos doze dias do mês de dezembro de 2007.

NELSON BAUMGRATZ
Prefeito Municipal

LEI N.º 256, de 12 de Dezembro de 2007.

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Programa de 2007, e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um
Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Programa do município para
o exercício financeiro de 2007, no valor de R$ 363.000,00 nas seguintes
dotações orçamentárias:

05 – Secretaria de Educação e Cultura
003 – FUNDEB
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
0006 – Ensino Fundamental
2063 – Man. e Encargos com FUNDEB 60%
3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas  R$ 215.000,00
3191.13.00.00 – Obrigações Patronais RPPS R$   25.000,00
Sub-Total                                  R$ 240.000,00

06 – Secretaria de Saúde
002 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 – Saúde e Saneamento
2025 – Man. e Encargos c/ Fundo Mun. de Saúde
3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas  R$  75.000,00
09 – Secretaria Transportes e Obras Públicas
001 – Gabinete do Secretário
26 – Transporte
782 – Transporte Rodoviário
0012 – Transporte Rodoviário
2034 – Man. e encargos c/ Gabinete do Secretário
3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas    R$ 48.000,00
Total                   R$ 363.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto
no artigo anterior, será reduzido em igual importância das seguintes
Dotações Orçamentárias do Orçamento Programa de 2007:

08 – Secretaria de Agricultura
001 – Gabinete do Secretário
18 – Gestão Ambiental
543 – Recuperação de Áreas Degradadas
0004 – Apoio a Agropecuária e Meio Ambiente
1028 – Recuperação de Áreas Degradadas
4490.51.00.00 – Obras e Instalações R$ 100.000,00

09 – Secretaria de Transporte e Obras
001 – Gabinete do Secretário
16 - Habitação
482 – Habitação e Urbanismo
0009 – Habitação e Urbanismo
1033 – Construção de Unidades Habitacionais
4490.51.00.00 – Obras e Instalações R$ 33.000,00
09 – Secretaria de Transporte e Obras
001 – Gabinete do Secretário
26 – Transporte
782 – Transporte Rodoviário
0012 – Transporte Rodoviário
1037 – Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários
4490.52.00.00 – Equip. e Material Permanente R$ 70.000,00

09 – Secretaria de Transporte e Obras
001 – Gabinete do Secretário
26 – Transporte
782 – Transporte Rodoviário
0012 – Transporte Rodoviário
1038 – Pavimentação de Rodovias
4490.51.00.00 – Obras e Instalações R$ 160.000,00
Total R$ 363.000,00

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

Gabinete do Prefeito, aos 12 de Dezembro de 2007.

NELSON BAUMGRATZ
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Paranatinga



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Página 49     JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Quarta-Feira, 19 de Dezembro de 2007

Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda
DECRETO Nº. 108/2007

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA – MT, NEWTON
DE FREITAS MIOTTO, no uso de suas atribuições legais, cumprindo
as exigências de ampla publicidade dos atos administrativos,
torna público, para conhecimento geral, que se encontra afixado
no mural da Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores e na
Internet, no SITE www.ponteselacerda.mt.gov.br o Decreto nº. 108/
2007, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação
amigável ou judicial, o imóvel que especifica e dá outras
providências. Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 2007.

(a) Newton de Freitas Miotto
Prefeito

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
EDITAL DE PUBLICAÇÃO LRF

Nº. 005/2007

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL, Estado
de Mato Grosso, pessoa de direito público, inscrita no CNPJ nº. 01.367.788/
0001-31, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor
NIVALDO PONCIANO COELHO, brasileiro, casado, portador do RG nº.
101.680.967-3 SSP/RS e CPF Nº. 352.491.881-68, residente e domiciliado
na cidade de Reserva do Cabaçal/MT. Conforme dispões no art. 52 da Lei
Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000-LRF tornam publico os
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária relativo ao 5º
Bimestre de 2007, estão afixados nos murais da Prefeitura Municipal,
Câmara Municipal e publicados no site.
www.reservadocabacal.mt.cnm.org.br.

 Reserva do Cabaçal, 28 de Novembro de 2007

NIVALDO PONCIANO COELHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santo Afonso
DECRETO N° 017/2007

SÚMULA: DECRETA FERIADO MUNICIPAL NA DATA DE 20 DE
DEZEMBRO DE 2007.

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO

GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO INERENTES E
RESPEITADAS AS NORMAS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO,

 D E C R E T A:
Art. 1° - Fica decretado pelo feriado municipal em 20 de Dezembro do

ano de 2007.
Art. 2° - O feriado de que trata este Decreto, se dá em comemoração

ao aniversário da emancipação político-administrativa do Município de
Santo Afonso - MT.

Art. 3° - Todos os estabelecimentos comerciais e industriais, as
empresas e prestadores de serviço, e os órgãos públicos e demais
estabelecimentos municipais, não terão atividades nesta data de
20.12.2007, devendo os estabelecimentos ficar fechados.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE SANTO AFONSO-MT, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra, na forma da lei.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO

DECRETO N° 018/2007

SÚMULA: DECRETA RECESSO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO PODER
EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT.

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS,

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO INERENTES E
RESPEITADAS AS NORMAS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO,

 D E C R E T A:
 Art. 1° - Fica decretado recesso nos órgãos públicos do Poder

Executivo deste Município de Santo Afonso-MT, entre o período que
compreende a data de 21 de Dezembro de 2007 a 02 de Janeiro de 2008,
como medida necessária de contenção de despesa, encerramento do
exercício financeiro e fiscal e medidas de controle interno para abertura
de um novo exercício.

Art. 2° - As Secretarias Municipais de Saúde, Transporte,
Administração, Finanças e Tributos farão funcionar em regime de plantão,
neste período de recesso, através de revezamento entre os seus
servidores comissionados das respectivas áreas, a fim de manterem os
serviços essenciais á população.

Parágrafo único - O expediente ao público será feito regularmente,
no horário das 07h00min ás 11h00min.

Art. 3° - Todos os servidores públicos municipais, efetivos e
comissionados, voltarão às suas atividades normais a partir de 02 de
Janeiro de 2007, e não sofrerão prejuízos quer quanto suas  remunerações.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE SANTO AFONSO-MT, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra, na forma da lei.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO

ANEXO - III
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Avaliação dos Passivos Contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas

(Artigo 4º, Parágrafo 3º, da Lei Complementar no 101, de 04.05.2000)

Entende-se como “Riscos Fiscais” quaisquer eventos capazes
de afetar as finanças públicas, seja decorrente de passivos contingentes
(dívidas inesperadas ou decisões judiciais desfavoráveis ao Município),
ou ainda, de frustração de receita. Os Riscos, portanto, podem ocorrer
no aumento da despesa ou na redução da receita, provocando desequilíbrio
financeiro à gestão.

No tocante a despesa, os riscos poderão ocorrer caso surja decisão
judicial em ações de indenizações por desapropriações feitas no passado,
ou ainda, por conta de reclamações trabalhistas.

No âmbito da Receita, podem surgir riscos em decorrência do
comportamento da economia frustrando a estimativa da  receita. Outro
fato, trata-se da reformulação dos critérios para distribuição do ICMS,
exaustivamente anunciado pela imprensa.

Caso se concretizem os riscos fiscais, quer do âmbito da despesa,
quanto da receita, utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da
Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, Art. 5, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Se os recursos da reserva
de contingência não forem suficientes, o Poder Executivo adotará as
providências previstas no Art.26, da LDO 2008.

  
    
Santo Antonio do Leverger- MT., 12 de abril de 2007.

FAUSTINO DIAS NETO
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Tabaporã
LEI MUNICIPAL Nº 654, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007.

“Institui no município de TABAPORÃ a Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública prevista no Artigo 149-A da Constituição Federal”.

O Exmo.º Prefeito Municipal de TABAPORÃ, Estado de Mato Grosso,
Sr. PAULO ROGÉRIO RIVA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica instituída no Município de TABAPORÃ, a Contribuição
para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo
149-A da Constituição Federal.

Parágrafo único - O serviço previsto no caput deste artigo
compreende o consumo de energia elétrica destinado à iluminação das
vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção,
melhoramento e expansão da rede de iluminação pública.

Art.2º - A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
- CIP será calculada pela aplicação das alíquotas sobre o valor da tarifa
de fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública,
definida pelo Governo Federal através da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, conforme tabela parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - As alíquotas para cálculo do valor da CIP
observarão a distinção entre contribuintes de natureza Residencial,
Industrial e Comercial, de acordo com a classificação adotada pela
legislação do setor elétrico em vigor, nos termos da tabela em anexo.

Art.3º - Estão isentos da contribuição os consumidores da Classe Rural.

Art.4º - A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura
mensal de energia elétrica.

§ 1º  – O Município convencionará ou contratará com a
concessionária de energia elétrica a forma de cobrança e repasse dos
recursos relativos à contribuição.

§ 2º  - O Convênio ou contrato a que se refere o caput deste artigo
deverá, obrigatoriamente, prever repasse mensal do valor arrecadado
pela concessionária ao município, retendo os valores necessários ao
pagamento de energia fornecida para a iluminação pública e os valores
fixados para remuneração dos custos e arrecadação e de débitos que
eventualmente, o município tenha ou venha a ter com a concessionária,
relativo aos serviços supra citados.

§ 3º -  Caso o montante arrecadado com a contribuição de que trata esta
lei, não seja suficiente para fazer face as despesas mensais e com Programa
de Iluminação Pública, o Município pagará à concessionária a diferença.

§ 4º - O Montante devido e não pago da CIP a que se refere o caput
deste artigo será inscrito em dívida ativa, 60 (sessenta) dias após a
verificação da inadimplência.

§ 5º - Servirá como título hábil para inscrição:

I - a comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária
que contenha os elementos previsto no artigo 202 e incisos do Código
Tributário Nacional;

II - a duplicata da fatura de energia elétrica não paga;
III - outro documento que contenha os elementos previsto no artigo

202 e incisos do Código Tributário Nacional.

§ 6º - Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos
de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação
tributária municipal.

Artigo 5º - Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de
natureza contábil e administrado pela Secretaria Municipal de Finanças.

Parágrafo Único - Para o fundo deverão ser destinados os recursos
arrecadados com a CIP para custear os serviços de iluminação pública
previsto nesta lei.
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Art. 6.º  - O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei no

prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7.º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar com a REDE/
CEMAT o convênio ou contrato a que se refere o artigo 4.º desta Lei.

Art. 8.º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir do próximo dia 1º (primeiro) de janeiro.

Art.9º - Revogam-se as disposições em contrário em especial as
Leis Municipais nºs 362/2002 de 31/12/2002 e 406/2003 de 18/07/2003.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso,
em 17 de Dezembro de 2007.

PAULO ROGERIO RIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N.° 007/2007

A Prefeitura Municipal de Tabaporã – MT, através da Comissão
Municipal de Licitação, torna público a quem possa interessar, que no
julgamento da Licitação na modalidade Tomada de Preço n.° 007/2007,
realizada as 9:00 horas do dia 18/12/2007, objetivando a Execução dos
Serviços de Construção de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras no
Município de Tabaporã, foi considerada vencedora no certame a Empresa
Construtora Juruena Ltda, inscrita no CNPJ n.° 04.292.274/0001-52 e I.E.
nº. 13.199.235-0.

Tabaporã – MT., em 18 de Dezembro de 2007.

VALCENIR ANTONIO SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de União do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2007
Data: 18/12/2007

Dispõe sobre convocação de candidata aprovada em concurso
público.

De ordem do senhor Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de
Mato Grosso, e tendo em vista o Concurso Público de Provas, realizado
em 06 de junho/2004, homologado em 25 de junho/2004 e prorrogado pelo
Decreto nº 389, de 23 de junho de 2006, publicado no Jornal Oficial dos
Municípios da mesma data;

1. Pelo presente Edital, fica CONVOCADA a candidata classificada, para
preenchimento de vaga existente no momento, conforme descrição abaixo:

CARGO: ZELADORA:
 NOME                                       Nº INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO
IVANILDA RITA FERREIRA    120 6º

2. A candidata convocada por este Edital terá prazo de até 40
(quarenta) dias, a contar desta data (18/dezembro/2007), para ser
nomeada e tomar posse no respectivo cargo.

3. A candidata deverá apresentar-se na Divisão de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de União do Sul, dentro do prazo
estipulado, munida dos seguintes documentos:

FOTOCÓPIA:
· Carteira de Identidade;
· Cadastro de Pessoa Física – CPF;
· Título de Eleitor;
· Comprovante de Escolaridade;
· Certidão de Nascimento de filhos e de Casamento;
· Comprovação de idade mínima de 18 anos, salvo emancipação na

forma do novo Código Civil.

ORIGINAL:
· Inspeção médica, expedida por médico local;
· Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as

penalidades previstas no Art. 128 e seu parágrafo único, da Lei
Complementar municipal nº 005/2004;

· Declaração negativa de acúmulo de cargo público.

4. Somente será aceito protocolo de documento exigido neste edital,
se o protocolo for expedido antes do término do prazo da presente
convocação (27/01/2008).

 UNIÃO DO SUL – MT, 18 de dezembro de 2007.

ERINEU DIESEL
Secretário de Administração

Visto:
ENIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Várzea Grandes
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Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3920, Morada do Ouro
CEP: 78.000-070  Cuiabá-MT

Fone: (65)2123-1200

Portal: www.amm.org.br

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA AMM

Orientação para publicação
De acordo com as instruções normativas do Jornal Oficial dos
Municípios de 04 de maio de 2006, os documentos deverão
ser encaminhados à Coordenação de Comunicação até as 12
horas do dia anterior a publicação, digitalizados em disquete,
CD ou enviadas para o e-mail:

jornaloficial@amm.org.br
 
Atendimento Externo:
 De segunda à sexta-feira  – Das 8 às 12 horas
                                                   Das 13h30 às 17 horas
Distribuição: Via Correio

Mais informações
Fones:(65)2123-1246 ou 2123-1270

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS


