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Prefeitura Municipal de Alto Garças

Contratante: Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT.
Contratado: Construflex-Construções Indústria Comercio e Representações
Ltda.
Contrato nº. 54/2008 – Data: 03/11/2008
Valor: 635.078,39 (seiscentos e trinta e cinco mil  setenta e oito reais e
trinta e nove centavos).
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para
Construção de 101(Cento e uma) Unidades Habitacionais, Conforme
Orçamento e Projetos Anexos, Objeto do Termo de cooperação Técnica
celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura municipal de Alto
Garças, que visa a execução do Programa Carta de Crédito FGTS –
Operações Coletivas.

TERMO ADITIVO:
Contratante: Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT.
Termo Aditivo ao Contrato nº.: 029/2006 04/11/2008
Contratado: Roobyan Torres.
Valor: 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais)
Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de
Assistência Técnica de Computador nº. 029/06.

Termo Aditivo ao Contrato nº.: 020/2008 03/12/2008
Contratado: Posto Siloeiro Ltda.
Valor: 14.750,00 (Quatorze mil setecentos e cinqüenta reais).
Objeto: Segundo Termo Aditivo de 15,25% aproximadamente do objeto do
Contrato nº. 020/2008, em virtude da necessidade de abastecimento dos
veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Alto Taquari
LEI Nº  511 –  DE 05 DE NOVEMBRO DE 2.008

Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício
financeiro de 2.009 e dá outras providências.

    O POVO DO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI, ESTADO DE MATO
GROSSO, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. LAIRTO
JOÃO SPERANDIO,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA
A SEGUINTE LEI

Art. 1º - Esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do
Município para o exercício de 2009, com estrita observância às diretrizes
fixadas nesta Lei, aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Alto Taquari, à legislação vigente, em especial
à Lei n.º 4.320/64 e a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal e as recentes Portarias editadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional.

Parágrafo Único - A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
a) Orçamento Fiscal;
b) Orçamento da Seguridade Social.

Art. 2º - O orçamento anual do Município abrange os Poderes
Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgão, Entidades da Administração

Direta e Indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às
diretrizes aqui estabelecidas.

Art. 3º - A proposta orçamentária do Município para 2009 observará
as metas e prioridades da Administração Pública estabelecidas nas diretrizes
que integram esta Lei, e nos anexos de metas fiscais, conforme o artigo 4º
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º – O montante das despesas será igual ao das receitas.
§ 2º – As metas e prioridades fixadas no Anexo de que trata este artigo

terão preferência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2009,
não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 3º - A execução das ações vinculadas às metas e às prioridades
estará condicionada ao equilíbrio das contas públicas que constitui a base
que irá assegurar as ações de desenvolvimento visando às melhorias do
índice de desenvolvimento humano.

§ 4º – a Estimativa da receita e da despesa será com base na
arrecadação de 2005, 2006 e 2007 e atual conjuntura econômica nacional,
e os efeitos das modificações na legislação tributária.

§ 5º – Os pagamentos do serviço da dívida, de pessoal e encargos
terão prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 4 º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
 a) - Programa, o instrumento de organização da ação governamental

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;

 b) - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário
à manutenção da ação de governo;

 c) - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo,
das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo; e

 d) - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto, e
não geram contratação direta sob a forma de bens ou serviços;

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os
seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função
e a subfunção às quais se vincula, na forma do anexo que integra a
Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão
e alterações posteriores.

§ 3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão
identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades,
projetos ou operações  especiais.

§ 4º - As atividades e projetos serão desdobrados exclusivamente
para especificar a localização das respectivas ações, não podendo haver,
por conseguinte, alteração da finalidade e da denominação da ação.

Art. 5º - O projeto de Lei orçamentária anual será encaminhado ao
Poder Legislativo até o dia 10 de outubro de 2008 e será composto de:

 I – Texto da lei;
II – Consolidação dos quadros orçamentários;
 III – Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando

a receita e a despesa na forma definida na legislação pertinente e nesta Lei;
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 IV – Discriminação da Legislação da receita referente aos

orçamentos fiscal  e da seguridade social;
§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que

se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados
no art. 22, incisos III, IV, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes
demonstrativos:

I – Sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções
do Governo;

II – Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias
econômicas, anexo I da Lei nº 4.320,64;

III – Natureza da despesa segundo as categorias econômicas –
Consolidação Geral – Anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

IV – Quadro discriminativo da receita, por fontes e respectiva
legislação;

V – Quadro das dotações por órgãos do Governo: Poder Legislativo
e Poder Executivo;

VI – Quadro demonstrativo da despesa por programa anual de
trabalho do Governo, por função governamental – Anexo 7 da Lei nº
4.320/64;

VII – Quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e
programas conforme o vínculo com os recursos – Anexo 8 da Lei nº
4.320/64;

VIII – Quadro demonstrativo das despesas por órgão e funções –
Anexo 9 da Lei nº 4.320/64;

IX – Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos
fundos especiais;

X – Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo
em termos de realização de obras e de prestação de serviços;

XI – Tabela explicativa da evolução da receita e da despesa – art. 22,
inciso III da Lei nº 4.320/64;

XII – Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas
principais finalidades, com a respectiva legislação;

XIII – Demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e as metas constantes do anexo de metas
fiscais, que integra a LDO;

XIV – Demonstrativo de medidas de compensação às renuncias de
receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 6º - Para o atendimento do equilíbrio entre a receita e a
despesa do Poder Executivo, a cada bimestre, avaliará o comportamento
da receita real arrecadada, para que em caso negativo, aplicar o limitador
de empenho, previsto no artigo 9º da Lei Complementar 101/2.000,
tomando-se por base o percentual não realizado em relação à receita
realizada no mesmo período do ano anterior.

§ 1º - Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas
ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - No caso de limitação de empenho e de movimentação financeira
de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas
abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;
II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o

disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000;
III – com pagamento da dívida pública e encargos.

Art. 7 º - O Poder Legislativo encaminhará sua proposta
orçamentária para 2.009, observadas as determinações contidas nesta
Lei e no artigo 29-A da Constituição Federal, até o dia 30 de agosto de
2008, para ser compatibilizada com os demais órgãos da Administração.

Art. 8º - A estimativa da receita que constará do projeto da Lei
Orçamentária para o exercício de 2009 contemplará medidas de
aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à
expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas
próprias.

Art. 9º - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em
consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação do
contribuinte e a justa distribuição de renda.

Art. 10 - Constituem as receitas do Município aquelas provenientes:
  I - dos tributos de sua competência;

 II - de atividades econômicas, que por sua conveniência possam
ser executadas;

III - de transferência por força de mandamento
constitucional, ou de convênios firmados com entidades privadas e
governamentais em todas as esferas de governo, nacional ou internacional;

IV - de transferências voluntárias definidas pelo Governo Estadual
e Federal;

 V - de empréstimos tomados por antecipação da receita, autorizados
por Lei;

 VI - de empréstimos e financiamentos autorizados por Lei específica,
vinculada as obras e/ou serviços públicos;

VI - de transferências do FUNDEB, de acordo com a emenda
Constitucional nº53/2006 e da Medida Provisória nº 339/2006.

    VII - de doações do setor privado destinado a programa de
incentivo cultural e outros.

Art. 11 - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará
ao Poder Legislativo obedecerá as seguintes diretrizes:

  a) – a Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto
no plano plurianual ou em Lei que autorize a sua inclusão, conforme
disposto no § 1º do artigo 167 da Constituição;

  b) – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos,
não podendo ser paralisadas sem autorização Legislativa, salvo por
insuficiência de recursos financeiros ou orçamentários;

 c) – as despesas com o pagamento da Dívida Pública, Encargos
Sociais, de salários e Restos a Pagar, terão prioridade sobre as ações
de expansão dos serviços públicos.

Art. 12 - As unidades orçamentárias não poderão ter
consignado novos projetos se não estiverem adequadamente
atendidos os em andamento e a seu cargo.

 Parágrafo Único – Entende-se por adequadamente
atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma
físico-financeiro pactuado e em vigência.

Art. 13 – A proposta orçamentária anual atenderá às
diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade,
não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da
receita para o exercício.

Art. 14 – É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em
seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, para clubes,
associações de servidores, e, as doações a título de subvenções sociais,
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de
natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, saúde ou educação ou estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social, ficam condicionadas ao
atendimento da legislação pertinente.

 § 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos
referidos no caput, a entidade privada, sem fins lucrativos, deverá
apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos,
emitida no exercício de 2009 e comprovante de regularidade do mandato
de sua diretoria.

 § 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos
públicos do Município, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização
do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º  - A concessão de auxílios e subvenções
dependerá de autorização legislativa através de Lei especial.

Art. 15 - Para os efeitos da ressalva de que trata o artigo
16, § 3º, da Lei Complementar n.º101/2000, consideram-se irrelevantes
as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental cujo valor  não ultrapasse, para aquisição de bens
e serviços a 0,03% (zero três por cento) e para realização de obras e
serviços de engenharia a 0,05% (zero cinco por cento), da receita
corrente do município de Alto Taquari.

Art. 16 – No exercício de 2009, a concessão de qualquer vantagem,
a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, poderá ser efetuados, em ambos os Poderes, desde que:

   a) - haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

  b) - não provoquem desatendimento do limite legal de
comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;

    c) -  não possibilitem seja ultrapassado aos 95% (noventa e cinco
por cento) do limite de gastos com pessoal do respectivo Poder;

 d) - não desatendam a restrição imposta pelo artigo 71, da Lei
Complementar nº101/00.

Art. 17 - Atingido o limite de despesa total com pessoal, previstos
nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, deverão os Poderes
Executivo e Legislativo, aplicar o disposto nos artigos 22 e 23 do mesmo
instrumento legal.
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                       Art. 18 – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de

transferência de recursos do município para custeio de despesas de
competência de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em
situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais,
mediante convênio, acordo ou ajuste, de acordo com o estabelecido no
art. 62 da Lei Complementar n.º 101/00.

Art. 19 – As prioridades estabelecidas no Anexo I à
presente Lei poderão ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que
plenamente justificadas na mensagem de encaminhamento do Projeto de
Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo e estejam compatíveis com o
Plano Plurianual.

Parágrafo Único – Os programas estabelecidos no Anexo
I desta Lei terão prioridade sobre os ajustes verificados na Lei Orçamentária.

Art. 20 – A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

                        a) - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

                        b) - declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Art. 21 – Se a arrecadação da receita estimada na Lei
Orçamentária não observar em cada bimestre, o comportamento
estabelecido na programação financeira, ambos os Poderes determinarão
limitação de suas despesas mediante a aplicação de redutor equivalente
ao percentual de queda da arrecadação em face do valor programado
considerado a receita acumulada do exercício, sobre o total dos créditos
aprovados de cada Poder.

§ 1º - O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo, no
prazo estabelecido no caput do art. 9º da Lei Complementar Federal nº
101/2000, as novas estimativas de receitas e despesas, demonstrando a
necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos
percentuais e montantes estabelecidos;

§ 2º - O valor obtido será reduzido nas dotações escolhidas
no âmbito de cada Poder, observado o disposto nesta Lei e na Lei
Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º - Quando a queda na arrecadação se der dentre as
receitas oriundas do FUNDEB ou de transferências dos Fundo Federal e
Estadual de Saúde, a redução será procedida pelo Executivo, no âmbito
exclusivo de seus créditos orçamentários.

§ 4º - Nenhum dos Poderes poderá limitar despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as
destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 5º - No caso de restabelecimento da receita prevista,
ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram
limitados dar-se-á de forma proporcional às relações efetivadas, por ato
de cada Poder.

Art. 22 – Se a dívida consolidada do Município ultrapassar o
respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá ser a ele reconduzida
até o término dos três subseqüentes, na forma do artigo 31 da Lei
Complementar nº 101/2000, cabendo a ambos os Poderes limitarem o
empenhamento nas respectivas dotações, de maneira proporcional à
participação no total orçamentário.

Art. 23 - O Projeto de Lei Orçamentária, para que a Sistemática da
Responsabilidade na Gestão Fiscal possa atingir a sua Finalidade, que é o
Equilíbrio das Contas Públicas, deve estar voltado para:

§ 1º - Através de Ação Planejada e Transparente, cumprir Metas de
Qualidade e de Resultados entre Receitas e Despesas;

§ 2º - Mediante Prevenção de Riscos e Correção de Desvios, Obedecer
a Limites e Condições no que tange a:

       a) Renúncia de Receita;
          b) Geração de Despesas com Pessoal, da Seguridade Social e

Outras;
          c) Dívidas Consolidada e Mobiliária;
          d) Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita

- ARO;
          e) Concessão de Garantia:
          f) Inscrição em Restos a Pagar.

Art. 24 – Para possibilitar o atendimento das metas e
prioridade fixadas no Anexo I desta Lei ou dos programas incluídos na Lei
Orçamentária, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, fica o Poder
Executivo autorizado proceder a abertura de créditos adicionais
suplementares, no orçamento de 2.009, até o limite de 30% (trinta por
cento) do total da despesa orçamentária fixada, podendo ainda transpor,

remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de
programação para outra ou de uma unidade para outra, considerando-se
recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos, os previstos
no artigo 43 e seus incisos da referida Lei.

Art. 25 – A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:

a) – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei
Complementar 101/2000 e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

 b) – estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributos ou contribuição.

   § 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou notificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.

   § 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso
II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas
referidas no mencionado inciso.

  § 3º - O disposto neste artigo não se aplica:
   a) – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao desses

respectivos custos  de cobrança.
Art. 26 – No decorrer da execução orçamentária do exercício de

2009, no âmbito de cada Poder, fica autorizada a fixação de um índice de
aumento de vencimento dos servidores públicos municipais, caso seja
constatado excesso efetivo de arrecadação que eleve a receita corrente
líquida, observados os limites estabelecidos no Artigo 20, Inciso II, da Lei
Complementar nº101, 04/05/2000 e desde que compatível com a meta de
resultado primário do Anexo de Metas Fiscais.

Art. 27 - O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira
do Município, procederá à seleção de prioridades estabelecidas no Plano
Plurianual e nesta Lei, a serem incluídas na proposta orçamentária,
podendo, se necessário, incluir programas e/ou ações não elencados,
desde que financiados com recursos de outras esferas de governo.

§ 1º - As prioridades estabelecidas no Anexo I da presente Lei
poderão ser ajustadas à proposta orçamentária, desde que plenamente
justificadas.

§ 2º – Os programas estabelecidos no Anexo I desta Lei terão
prioridade sobre os ajustes verificados na Lei Orçamentária.

§ 3º - Ocorrendo a inclusão de novos programas e/ou ações na
elaboração da proposta orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado
a proceder as adequações necessárias nas respectivas Leis, através da
emissão de ato próprio.

Art. 28 - No Orçamento Anual do Município constarão
obrigatoriamente:

  I - recursos destinados à manutenção do Poder Legislativo;
 II - recursos destinados ao pagamento da dívida municipal e seus

serviços;
III - recursos destinados à cobertura de Precatória, conforme dispõe

o artigo 100 da Constituição Federal;
IV - recursos para pagamento de pessoal e seus encargos;
 V - recursos destinados à capacitação, treinamento, desenvolvimento,

aperfeiçoamento e reciclagem profissional dos servidores públicos,
visando a qualidade e a produtividade dos serviços;

  VI - recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino,
conforme artigo 212 da Constituição Federal;

 VII - recursos destinados à manutenção do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº
53/2006 e Medida Provisória nº 339/2006;

VIII - recursos destinados à manutenção dos demais fundos previstos
na estrutura administrativa e orçamentária para o exercício de 2009;

    IX - recursos destinados a autarquias.
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 X - recursos destinados a manutenção das ações e serviços

públicos de saúde, de acordo com o disposto na Emenda Constitucional
n.º 29, de 13/09/2000.

Art. 29 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social e conterá, dentre outros, com recursos provenientes
de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram
exclusivamente este orçamento.

Art. 30 – Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos
ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e
financeira.

Art. 31 – As alterações orçamentárias relativas à modalidade de
aplicação e aquelas em não impliquem em mudanças de grupo de despesas
aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser
modificados  pelo Poder Executivo,   mediante a edição de decreto,
aprovando a alteração no quadro de detalhamento de despesas.

Art. 32 – As alterações decorrentes da abertura de créditos
adicionais integrarão o quadro de detalhamento de despesas.

Art. 33 – Ao projeto de Lei Orçamentária somente não poderão ser
apresentadas emendas quando:

      - anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos
provenientes de:

    a) recursos vinculados;
    b) recursos próprios de entidades da administração indireta, exceto

quando suplementados para a própria entidade;
       II. – forem relativas a:
a) dotação para pessoal e encargos sociais;
b) serviços da dívida;
c) contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos de

transferências do Estado e da União e de financiamentos.
 Art. 34 – Nas emendas relativas à transposição de recursos dentro

das unidades orçamentárias e entre elas, as alterações serão iniciadas
nos projetos ou atividades com as dotações deduzidas e concluídas nos
projetos ou atividades com as dotações acrescidas.

   Art. 35 – Durante a execução orçamentária do exercício de 2009,
não poderão ser canceladas as dotações previstas para pessoal e
encargos sociais e serviços da dívida, visando atender créditos adicionais
com outras finalidades, salvo se comprovada a existência de valores
excedentes nas respectivas dotações.

   Art. 36 – A inclusão de recursos na Lei Orçamentária de 2009, para
o pagamento de precatórios será realizada em conformidade com o que
preceitua o art. 100 e seus parágrafos, e o disposto no art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

     Parágrafo Único – Os órgãos e entidades da administração
pública submeterão os processos referentes a pagamento de precatórios
à apreciação da Assessoria Jurídica do Município, com vistas ao
atendimento da requisição judicial.

  Art. 37 - O Projeto de Lei Orçamentária deve primar pela
Responsabilidade na Gestão Fiscal, atentando para a Ação Planejada e
Transparente, direcionada para a Prevenção de Riscos e a Correção de
Desvios capazes de afetar o Equilíbrio das Contas Públicas, observando
o princípio da publicidade e permitindo-se 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.

            Art. 38 - A LOA - Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo
estranho:

I- À previsão da Receita;
II- À fixação da Despesa.
Parágrafo Único - Não se inclui na proibição a autorização para

abertura de Créditos Suplementares e contratação de Operações de
Crédito, ainda que por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária, nos
termos da lei.

Art. 39 - O projeto de LOA - Lei Orçamentária Anual deverá ser
elaborado de forma compatível com o PPA - Plano Plurianual, com a LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas estabelecidas pela Lei
de Responsabilidade na Gestão Fiscal.

Art. 40 - As Emendas ao Projeto de LOA - Lei do Orçamento Anual ou
aos Projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso:

 I - Sejam Compatíveis com o PPA - Plano Plurianual e com a LDO - Lei
de Diretrizes Orçamentárias;

 II - Indiquem os recursos necessários, admitidos, apenas, os
provenientes, de Anulação de Despesas, excluídas, as que incidam sobre:

a) Dotações, para Pessoal e seus Encargos;
b) Serviço da Dívida;
  III - Sejam Relacionadas:
a) Com a correção de erros ou omissões;
b) Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.
Art. 41 - A Concessão ou Ampliação de Incentivo ou Benefício  de

Natureza Tributária que, além de compreender Renúncia de Receita, estiver
Acompanhada de Medidas de Compensação, no Exercício em que deva
Iniciar sua Vigência e nos 02 (dois) seguintes, só entrará em vigor quando
forem Implementadas as Medidas de Compensação.

Art. 42 – Até 31 de outubro de 2.008 o Executivo poderá submeter
ao Legislativo propostas de Alteração da Legislação tributária, que
objetivem propiciar condições para o cumprimento de metas bimestrais
de arrecadação, a serem implementadas na forma do artigo 13 da Lei
Complementar n.º 101/00.

  I – revisão das taxas, observando sua adequação aos custos dos
serviços prestados;

  II  – revisão da planta genérica de valores dos imóveis urbanos;
    III – imposto sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e

de Direitos Reais sobre Imóveis;
  IV – revisão das alíquotas do Imposto sobre os Serviços de Qualquer

Natureza;
  V – revisão das alíquotas do IPTU;
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de

serviços específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposição;

VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o
interesse público e a justiça social.

             Parágrafo Único – Ocorrendo alterações na legislação
tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos
ajustes orçamentários,  incorporando ao orçamento municipal, mediante
abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a
legislação vigente.

 Art. 43 - O Poder Executivo realizará estudos visando a definição
de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de
governo.

Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária
Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela
sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a
correta avaliação dos resultados.

Art. 44 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o
parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades
emergenciais das áreas de educação, saúde e de saneamento.

Art. 45 – O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2009,
as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos
legais para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei
Orçamentária.

 Art. 46 – A Lei Orçamentária conterá dotação para Reserva de
Contingência no valor até 8% (oito por cento) da receita corrente prevista
para o exercício de 2009, destinada ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, além de fonte
de recursos destinada a abertura de Créditos Adicionais.

Art. 47 – As transferências voluntárias de recursos do Município
para outro ente da Federação, mediante contrato, convênio, acordo ou
outros instrumentos congêneres, dependerão da comprovação por parte
da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de
que atende aos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 25 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

 Art. 48 – Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações
e adequações necessárias em sua estrutura administrativa, desde que
sem aumento de despesa e com o objetivo único de modernizar e conferir
maior eficiência e eficácia ao Poder público municipal.

 Art. 49 – Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei
Orçamentária, as receitas e a programação de despesas decorrentes de
operações de crédito que já tenham sido autorizadas pelo Poder
Legislativo, até 31 de agosto de 2008.

Art. 50 - O total da despesa da Câmara Municipal, incluídos os
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar o percentual de  8% (oito por cento) relativo ao somatório da
Receita Tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e
nos arts. 158 e 159 efetivamente realizados no exercício financeiro de
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2008, cujo parâmetro define o montante da previsão orçamentária destinada
ao Legislativo relativa ao exercício de 2009.

Art. 51 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual  deve primar pela
Responsabilidade na Gestão Fiscal, atentando para a Ação Planejada e
Transparente, direcionada para a Prevenção de Riscos e a Correção de
Desvios capazes de afetar o Equilíbrio das Contas Públicas.

Art. 52 – Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orçamentária,
o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos da Lei
Complementar n.º101/00, com vistas ao cumprimento dos resultados
estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

§ 1º – É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações
que não estejam previstas na programação de desembolso.

§ 2º - O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento
do bimestre, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, na forma
do Art. 52, da Lei Complementar n.º 101/2000.

§ 3º - O Relatório da Gestão Fiscal será emitido pelo Chefe do Poder
Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal, e será publicado até 30
dias após o encerramento de cada semestre, com amplo acesso ao público,
inclusive por meio eletrônico.

§ 4º - Até o final dos meses de agosto de 2.009 e de fevereiro de
2.010, o Poder Executivo deverá proceder a apresentação demonstrando
e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada semestre, em
audiência pública preferencialmente na sede da Câmara Municipal, incluindo
a prestação de contas da Receita e Despesas efetivamente realizadas no
mesmo período.

Art. 53 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar desapropriação
de imóveis urbanos a que se refere o parágrafo 3º do Art. 182 da
Constituição federal, observado o disposto no Art. 16 da Lei Complementar
101 de 04 de maio de 2.000.

Art. 54 – Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais se
apresentarem defasado na ocasião da elaboração da proposta
orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a
receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 55 - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagens ao Poder
Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano
Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos
Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante as partes cuja
alteração é proposta.

Art. 56 – Na hipótese de até 31 de dezembro de 2.008, o autógrafo
da Lei Orçamentária para o Exercício de 2.009, não ter sido devolvido ao
Poder Executivo, fica este autorizado a executar a programação constante
do Projeto de Lei por ele elaborado, em cada mês e até o mês seguinte a
sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal
e encargos sociais e com o serviço da dívida.

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.
Art. 57 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 58 – Revogam-se às disposições em contrário.

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, ESTADO DE
MATO GROSSO, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito.

 LAIRTO JOÃO SPERANDIO
  Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE OBRAS

REFERENTE AO CONTRATO N.º 111/2008

Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Obras, que fazem de um lado a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT., pessoa jurídica de

Direito Público inscrita no CGC/MF sob nº15.023.914/0001-45, com a sede

na cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso, na Rua Antenor

Mamedes, n.º 911, neste ato representante pelo Sr.  VANO JOSÉ BATISTA,

brasileiro, casado, portador do RG sob nº 98470-2A SSP/GO e inscrito no

CPF/MF sob n.º 056.675.181-04, residente e domiciliado à Rua Limiro Rosa

Pereira, n.º 1040, Centro, no Município de Araputanga/MT, de ora em diante

denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa

MARCO CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com

Prefeitura Municipal de Araputanga

se na Rua Barão de Melgaço nº 2.350 – Bairro Centro Sul em Cuiabá – MT

– CEP 78.020-000, inscrita no CNPJ 07.171.000/0001-01, neste ato

representada pelo seu sócio proprietário, Sr. JOAO MARCOS FERRAZ

MUZZI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no RG 1.342.810-1

SSP/MT e CPF 126.457.451-72, residente e domiciliado na cidade de

Cuiabá/MT, doravante denominada simplesmente  CONTRATADA, tem

entre si justo e contratado, nos termos do Processo Licitatório na

Modalidade Tomada de Preços n.º 007/2008, conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato de Obras n.º 111/

2008, as partes mencionadas resolvem em “Perimeiro Termo Aditivo”

alterar a Cláusula Quinta do contrato originário, que trata do prazo

pactuado para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO – Adita-se o prazo para a execução do

serviços que era de 04/07/2008 à 04/11/2008, prorroga-se o prazo

de vigência, ficando estabelecido novo prazo de vigência para

03/11/2008 a findar em 15/01/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica justificado o presente ato, pela

ocorrência de fato alheio à vontade das partes, consubstanciado nas

cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário

CLÁUSULA TERCEIRA – Não sendo possível a execução do objeto

pactuado nas datas aprazadas, mas, a escassez do prazo impossibilita

a plena execução do objeto, não restando outra alternativa, se não a

prorrogação de novo prazo.

CLÁUSULA QUARTA - O fato que levou as partes Contratantes a

concordar em assinar o Termo Aditivo, foi em virtude das Cláusulas e

condições ora mencionadas, ficando ratificadas todas as demais

cláusulas do contrato originário que não conflitem com o presente Termo

Aditivo.

Estando assim, justos e contratados, assinam o presente Termo

Aditivo em, 03 (três) vias de igual teor valor, na presença de duas

testemunhas que também assinam.

Araputanga/MT, 04 de novembro de 2008.

VANO JOSÉ BATISTA

 Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO -  PREGÃO PRESENCIAL  Nº  019/2008

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, com sede na Rua Antenor
Mamedes n.º 911, Centro, Araputanga/MT. CEP 78.260-000, através da
Equipe Pregoeira, torna público, a quem possa interessar, que na data de
realização às 09:00 horas do dia 19/12/2008,  licitação na modalidade
supracitada, regida pela Lei 10.520/02 e subsidiariamente, no que couberem,
as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do
tipo menor preço na oferta global, para Aquisição de Veiculo – “Ônibus”.
Informamos que o Resultado foi dado como DESERTA.

Araputanga MT, 19 de dezembro de 2008.

REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
EXTRATO DO  8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2006

Parte Contratante: Prefeitura Municipal  de Barra do Bugres-MT – CNPJ:
03.507522./0001-72
Parte Contratado:  E. S. Engenharia e Construções Ltda - CNPJ:
26.812.313/0001-38
Objeto: Formalização em decorrência a  prorrogação do prazo
Processo Licitatório: Tomada de Preço 013/2006
Responsável Jurídico: Lauro Everson Casasus Figueiredo
Dotação Orçamentária:
07.004.0.0.27.812.5050.1038-4.4.90.51.00.00
Data: 18/12/2008    -    Prazo: 17/01/2009
Testemunhas: Edirlei Soares da Costa  e  Maria Eliane Justiniano da
Costa
Barra do Bugres-MT, 22 de dezembro de 2008.



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 6       JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Segunda-Feira, 22 de Dezembro de 2008
EXTRATO DO  2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 086/2008

Parte Contratante: Prefeitura Municipal  de Barra do Bugres-MT – CNPJ:
03.507522./0001-72
Parte Contratado:  E. S. Engenharia e Construções Ltda - CNPJ:
26.812.313/0001-38
Objeto: Formalização em decorrência a  prorrogação do prazo
Processo Licitatório: Tomada de Preço 004/2008
Responsável Jurídico: Lauro Everson Casasus Figueiredo
Dotação Orçamentária:
09.00200.140.301.6010.1049. 4.4.90.51.00.00.
Data: 18/12/2008    -    Prazo: 16/02/2009
Testemunhas: Edirlei Soares da Costa  e  Maria Eliane Justiniano da
Costa
Barra do Bugres-MT, 22 de dezembro de 2008.

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
PORTARIA DE CONVOCACAO N.º 002/2008

Considerando as informações de insuficiência de pessoal (ACS)
informado pela Coordenadora do PSF/Centro através do Memorando n.º
0019/2008-PSF/Centro de 04 de agosto de 2008 da lavra da Enfermeira
Janet Anna Farias Grabert;

Considerando a requisição de chamamento da reserva classificatória
do Processo Seletivo 001/2008 (ACS / Endemias) realizada pela
Coordenadora Chefe do PSF do Município de Chapada dos Guimarães
Dra. Carmen Lucia Rodrigues através do Ofício n.º 139/2008/SMS;

Considerando que a houve a ratificação do pedido de chamamento
da reserva classificatória por parte da Secretária Municipal de Saúde
Dra. Jane Lucia Jabra Anffe através do Ofício n.º 141/2008/SMS;

Considerando a o que dispõe o artigo 37, caput da Constituição
Federal, especialmente quanto ao atendimento ao princípio da eficiência
no serviço público;

Considerando a relevância dos serviços públicos de saúde;

Considerando a homologação do Processo Seletivo ter ocorrido antes
do período proibitivo estabelecido pelo artigo 73 da Lei 9504/97;

Considerando a disponibilidade de vagas segundo o PCCS;

O Exmo. Senhor GILBERTO SCHWARZ DE MELLO, Prefeito Municipal
de Chapada dos Guimarães, no uso das suas atribuições legais,
CONVOCA para assinatura do Termo de Posse os candidatos abaixo
relacionados:

Agentes Comunitário de Saúde

 - Código da Micro Região: 23
Emmanuele Marocho de Castro – 2ª Classificada

 - Código da Micro Região: 24
Sue Ellen Cristine da Silva – 2ª Classificada

1 – As candidatas acima relacionadas, ficam expressamente convocadas
a encaminhar a documentação constante do presente Edital, até a data limite
de 31 de dezembro de 2008, ou nesse mesmo prazo requerer a prorrogação
por período não superior a 05 dias do término inicial.

2 – O recebimento da documentação ou o requerimento de
prorrogação de prazo, deverão ser entregues até o dia 31 de dezembro
de 2008 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Chapada dos Guimarães, sito a Rua Tiradentes, n.º 166 – Centro em
Chapada dos Guimarães/MT.

3 – A documentação necessária para a posse no cargo é a seguinte:

a) cópia autenticada de cédula de identidade;
b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
c) cópia autenticada de comprovante de endereço;

d) comprovante de que está em dias com as obrigações eleitorais;
e) comprovante de escolaridade, atendendo as exigências do cargo;
f ) comprovante de aproveitamento no Curso de Formação Inicial;
g) Atestado de Exame Físico expedido por profissional da área médica

lotado na Secretária Municipal de Saúde.

Decairá o direito a posse, a candidata que não apresentar a
documentação exigida por esta Portaria ou não requerer a prorrogação
de prazo para sua entrega.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães – MT; 18 de dezembro de 2008.

GILBERTO SCHWARZ DE MELLO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cláudia
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Prefeitura Municipal de Confresa
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Prefeitura Municipal de Cotriguaçu
RESUMO - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2008

A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
FAZ SABER QUE FARÁ REALIZAR NESTE MUNICÍPIO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES, NOS
TERMOS DO PRESENTE EDITAL.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Processo Seletivo Público será organizado para suprir a

contratação em caráter temporário de excepcional interesse público,
para atendimento aos convênios e programas a serem implementada no
Município de Cotriguaçu, através de Termo de Cooperação, Parceria e
Outras Avenças.

2. A contratação se dá com fundamento na Lei Complementar Municipal
nº 19, de 16 de dezembro de 2.005 e demais atos regulamentares, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Cotriguaçu - MT, que dispõe sobre a Contratação de Servidores Públicos
por Prazo Determinado, para atender necessidades de excepcional
interesse público.

II. DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições estarão abertas nos dias 07 à 09 de Janeiro de

2009, no horário das 08h às 11h00min, na Prefeitura Municipal de
Cotriguaçu, localizada na Avenida 20 de dezembro, 725 - Centro no
Município de Cotriguaçu - MT.

III. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

1. Requerimento de inscrição em formulário próprio.
2. Fotocópia do diploma certificado ou outra prova documental em

atendimento à titulação exigida e o respectivo histórico escolar.
3. Cópia de documento que comprove estar em dia com as obrigações

eleitorais e militares, se do sexo masculino.
4. Cópia do documento de identidade e CPF, com apresentação do

original ou fotocópia autenticada.
5. 01 via do Curriculum Vitae, devidamente comprovado, previsto no

anexo III. A comprovação refere-se à experiência profissional e
escolaridade.

6. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. As publicações sobre este Processo Seletivo serão efetuadas

por edital, publicados no Mural Público da Prefeitura Municipal, e a critério
da Administração, em outros locais de grande freqüência de público.

2. É de exclusiva responsabilidade do candidato em acompanhar a
divulgação de todos os comunicados e editais referentes ao processo
no mural da Prefeitura.

3. Será publicado um extrato do presente Edital para fins de
publicidade, sendo que o presente Edital, na sua íntegra, será fixado no



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 13     JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  Segunda-Feira, 22 de Dezembro de 2008
Mural Público Municipal e no local de inscrições, para conhecimento e
ciência dos interessados no horário normal de expediente da Prefeitura
Municipal de Cotriguaçu e no endereço eletrônico:
www.pmcotriguacucom.br.

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital, o qual será devidamente publicado na forma da Lei no
saguão da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu.

Cotriguaçu, MT, 19 de dezembro de 2008.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA - KIKO
Prefeito Municipal

ELIANE SKURA
Presidente Comissão Processo Seletivo

LEI Nº 575/2008

SÚMULA:
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA   DO MUNICÍPIO DE

COTRIGUAÇU/MT PARA O  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

DAMIAO CARLOS DE LIMA, Prefeito Municipal de Cotriguaçu, Estado
de Mato Grosso,

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

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Cotriguaçu para o
exercício de 2009, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei,
estima a Receita Bruta em R$ 20.557.100,00 (trinta e dois milhões,
seiscentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais) que após a dedução
para a formação do FUNDEB resulta na Receita Liquida de R$
18.283.700,00 (Vinte e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil e
quinhentos reais) e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo
o orçamento fiscal e o da seguridade social.

Parágrafo Único. Inclui-se no Orçamento Geral do Município, o
orçamento do Instituto Municipal de Previdência Social de Cotriguaçu-
PREVI COTRI, Autarquia com personalidade jurídica própria, no valor de
R$ 632.000,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil Reais) .

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação
de tributos, contribuições, rendas, transferências e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, observadas a
categoria econômica e respectivas fontes, de acordo com o
desdobramento abaixo:

01.RECEITAS CORRENTES.......................... R$ 31.893.500,00
1.1. Receita Tributária........................... R$ 812.000,00
1.2. Receita de Contribuições................... R$ 370.000,00
1.3Receita Patrimonial.................................... R$ 190.000,00
1.6. Receita de Agropecuaria.................... R$ 8.000,00
1.6Receita de Serviços R$ 282.000,00
1.7. Transferências Correntes................. R$ 17.557.000,00
1.9. Outras Receitas Correntes............... R$ 105.000,00

07. RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS... R $
232.000,00

09. DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO  DO FUNDEB. R$ ........  2.282.300,00
02. RECEITAS DE CAPITAL................... R$                   1.010.000,00
2.2. Alienação de Bens.............................. R$                        10.000,00
2.4. Transferência de Capital..................... R$                   1.000.000,00
 TOTAL DA RECEITA...............................R$         18.283.700,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo discriminação dos
quadros de programas de trabalho e Natureza de Despesa, que
apresentam os seguintes desdobramentos:

1 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CÃMARA MUNICIPAL  R$               800.000,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO         R$                                   665.000,00
03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$                                    121.900,00
04.001 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS R$                                 1.762.970,00
04.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  R$                                   320.000,00
05.001 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econoc. Agric. E Meio AMBIENTE
 R$                                   597.000,00
06.001 Secretaria Mun. De Educação e Cultura R$                                 4.740.000,00
07.001 SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO R$
4.134.000,00
08.001 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. R$
540.000,00
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA R$
1.074.000,00
10.001 SECREC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER   R$              210.000,00

11.001 PREVIDENCIA MUNICIPAL  R$                                   632.000,00
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12.001 AAES- AGENCIA DE AGUA ESGOTO SANITARIO R$
390.00,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA  R$                                   642.830,00

TOTAL DA DESPESA   R$                               18.283.700,00

2 – POR FUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 - LEGISLATIVA             R$                              1.440.240,00
04 - ADMINISTRAÇÃO  R$                              2.869.870,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  R$                                 540.000,00
11-PREVIDÊNCIA SOCIAL               R$                                 322.000,00
10 - SAÚDE                           R$                               4.134.000,00
12 - EDUCAÇÃO              R$                               4.713.000,00
13 - CULTURA  R$                                    27.000,00
15 - URBANISMO  R$                                  994.000,00
16- HABITAÇAO  R$                                    80.000,00
17 - SANEAMENTO R$                                  390.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL  R$                                    35.000,00
20 - AGRICULTURA R$                                  562.000,00
25 - ENERGIA R$                                     38.000,00
26 - TRANSPORTE R$                                1.826.000,00
27 - DESPORTO E LAZER R$                                   210.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   R$           642.830,00

TOTAL DA DESPESA R$                      18.283.700,00

3 – POR SUBFUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01.031 –  Ação Legislativa.............. R$                                   800.000,00
04.122 –  Administração Geral........ R$                                1.106.900,00
04.123 –  Administração Financeira......R$                                1.359.400,00
04.129 Administração de Receitas R$                                        2.000,00
04.181 Polciamento R4                                    321.570,00
08.241 -  Assistência ao Idoso  R$                                     40.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiencia R$                                      20.000,00
08.243 -  Assistência a Criança e ao Adolescente R$
65.000,00
08.244 –  Fundo Municipal de Assistência Social R$
415.000,00
09.271- Previdência do Regime Estatuário....  R$                                   322.000,00
10.301 -  Atenção Básica  R$                                3.549.000,00
10.302 –  Assistência  Hospitalar e Ambulatorial.... R$
445.000,00
10.303 Suporte profilático e terapeutico R$                          62.000,00
10.304 Vigilância Sanitaria R4                                        8.000,00
10.305 –  Vigilância Epidemiológica.............. R$                                     70.000,00
12.361 –  Ensino Fundamental.....................  R$                                4.622.000,00
12.364 –  Ensino Superior              R$                                     30.000,00
12.365 -  Educação Infantil  R$                                     36.000,00
13.392 –  Difusão Cultural              R$                                     27.000,00
15.451 -  Infra-estrutura Urbana  R$                                   994.000,00
16.482- Habitação........                   R$                                     80.000,00
17.512 –  Saneamento Básico Urbano  R$                                   390.000,00
18.541 –  Preserv. e Conservação Ambienta  R$                                     35.000,00
20.122 Administração Geral R$                                    362.000,00
20.601 -  Promoção da Produção Vegetal     R$
150.000,00
20.602 –  Promoção da Produção Animal  R$                                     40.000,00
20.605 –  Abastecimento              R$                                   698.000,00
25.752 –  Energia Elétrica  R$                                   138.000,00
26.782 –  Transporte Rodoviário........ R$                                1.826.000,00
27.812 –  Desporto Comunitário.......R$                                   210.000,00
04.846 -  Outros Encargos Especiais   R$                                71.000,00
99.999 -  Reserva de Contingência......R$                                   642.830,00

TOTAL DA DESPESA R$                               18.283.700,00

5 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3 DESPESAS CORRENTES  R$                              14.823.188,00
4 DESPESAS DE CAPITAL  R$                                2.817.682,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$                                    332.830,00
8 RESERVA LEGAL PREVI R$                                      10.000,00

TOTAL DA DESPESA R$                               18.283.700,00

Art. 4º) O Poder Executivo fica autorizado a realizar as operações
a que se refere os incisos  V e VI, do  Art.167º da Constituição Federal,
até o limite de 50% (trinta por cento) da Despesa Fixada no Art.3º,
utilizando-se para tanto, dos recursos previstos no Art.43, da Lei Federal
nº. 4.320/64.

Parágrafo Único. Excluem-se do limite ora autorizado as
transferências de recursos dos elementos de despesa da mesma
categoria de programação ou mesmo grupo de despesas.

Art. 5º) Não onerarão o limite previsto no artigo anterior os créditos
destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas
a pessoal e encargos, inativos e pensionistas, bem como, de amortização
e encargos da dívida e vinculações constitucionais.

Art 6º) Fica o poder Executivo e Legislativo, autorizado a realizar
concursos Públicos para admissão de pessoal, de acordo com a
necessidade dos órgãos, desde que o gasto não ultrapasse os limites
fixados na lei complementar Federal nº 101, gestão de responsabilidade
fiscal

Art. 7º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cotriguaçu, aos 22 dias do mês de
dezembro de 2008.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 245/2008
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios de Copa
e Cozinha e Material de Limpeza e Higienização destinados à
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal
de Guarantã do Norte/MT mediante Tomada Preço, conforme Anexo I
do Edital
DATA: 18/12/2008
CONTRATADA: R C MACCARI - ME
VALOR GLOBA0L:R$ 32.981,88
Guarantã do Norte/MT, 19 de dezembro 2.008

José Humberto Macedo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE  TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2008
OBJETO: ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO E VALOR INICIALMENTE
PACTUADO, MOTIVADO POR NECESSIDADE DE ADITAR MAIS 6 (SEIS)
METROS CÚBICOS DE MADEIRA.
DATA: 22/08/2008
CONTRATADA: AGOSTINHO FIN & CIA LTDA
VALOR : R$ 5.379,60

Guarantã do Norte/MT, 22 de agosto  de 2.008

José Humberto Macedo
Prefeito Municipal

Resultado de Licitação Tomada de Preço Nº 55/2008

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de

Guarantã do Norte/MT, torna público para conhecimento dos interessados
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que na Tomada de Preço nº 55/2008, obteve o seguinte resultado: a empresa

COMERCIAL OSASCO LTDA sagrou-se vencedora com o valor global de R$

11.660,00 (onze mil seiscentos e sessenta reais). O processo Administrativo

referente a licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, sala de licitações, em horário

de atendimento ao público. Guarantã do Norte/MT, 19 de dezembro de 2008.

- Nilton Guimarães Silva/Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Indiavai
  Lei Nº. 393 de 11 de dezembro de 2008

Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS e
institui o Conselho Gestor do FHIS.

 VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, faz saber a toda população, que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS
e institui o Conselho-Gestor do FHIS.

CAPÍTULO I

DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Seção I

Objetivos e Fontes

Art. 2o Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS,
de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos
orçamentários para os programas destinados a implementar políticas
habitacionais direcionadas à população de menor renda.

Art. 3o O FHIS é constituído por:

I – dotações do Orçamento Geral do município, classificadas na
função de habitação;

II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao
FHIS;

IIII – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para
programas de habitação;

IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades
e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;

V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas
com recursos do FHIS; e

VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Seção II

Do Conselho-Gestor do FHIS

Art. 4º O FHIS será gerido por um Conselho-Gestor.

Art. 5º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será
composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como
de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como
garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e a
proporção de ¼ (um quarto) das vagas aos representantes de movimentos
populares, cujas entidades são as seguintes:

· Igrejas
· Associações Representantes Rurais
· Poder Executivo Municipal
· Poder Legislativo Municipal
· Associações Comunitárias ou de Moradores
· Movimentos por Moradia
· Movimentos de luta por Terra

§ 1o A composição, as atribuições e o regulamento do Conselho
Gestor poderão ser estabelecidos pelo Poder Executivo.

§ 2o A Presidência do Conselho-Gestor do FHIS será exercida pelo
Secretario de Ação Social e Trabalho deste município.

§ 3o O presidente do Conselho-Gestor do FHIS exercerá o voto de
qualidade.

§ 4o Competirá a Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho
proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de
suas competências.

Seção III
Das Aplicações dos Recursos do FHIS

Art. 6º As aplicações dos recursos do FHIS serão destinadas a
ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que
contemplem:

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
moradias;

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

VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo
Conselho-Gestor do FHIS.

§ 1o Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação
de projetos habitacionais.

Seção IV
Das Competências do Conselho Gestor do FHIS

Art. 7º Ao Conselho Gestor do FHIS compete:

I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas
de ação, alocação de recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários
dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política
e o municipal de habitação;

II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e
plurianuais dos recursos do FHIS;

III – fixar critérios para a priorização de linhas de ações;

IV – deliberar sobre as contas do FHIS;

V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares,
aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua competência;

VI – aprovar seu regimento interno.

§ 1º As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste
artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei
Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FHIS vier
a receber recursos federais.
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§ 2º O Conselho Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das

formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso
à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos
previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas
objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos
financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o
acompanhamento e fiscalização pela sociedade.

§ 3º O Conselho Gestor do FHIS promoverá audiências públicas e
conferências, representativas dos segmentos sociais existentes, para
debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas
habitacionais existentes.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 8º Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional
de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 11 de dezembro de 2008.

VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS
Prefeito

 LEI Nº.392 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do Programa de
Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH.

VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, faz saber a toda população, que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
celebrar Convênio, Termos de Compromisso, de Ajuste, ou de Adesão
com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Instituições autorizadas a
operar o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH,
criado pela Lei Federal N° 10.998/2004  e regulamentado pelo Decreto
Federal N° 5.247/2004  e outros Programas Habitacionais, destinados a
pessoas físicas com renda familiar até 03 (três) salários mínimo.

Art. 2° Constituirá o objeto do instrumento de que trata o artigo
anterior, a contratação de operações de financiamentos e de
parcelamentos imobiliários de que trata o Decreto Federal N° 5.247, de 19
de outubro de 2004 e sua regulamentação definida pelos Ministérios de
Estado da Fazenda e das Cidades, destinado ao atendimento de moradias
para a população de baixa renda objetivando a redução de déficit
habitacional.

Art. 3° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aportar recursos
financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, desafetar,
converter em bens dominicais e proceder a regularização de áreas prometidas,
desenvolvendo todas as ações necessárias ao processo de produção ou
aquisição de unidades habitacionais para atendimento aos munícipes
necessitados, na forma do Art. 1º da Instrução Normativa nº 4/2003 do STN .

Art. 4° O Poder Executivo Municipal através de sua assessoria
jurídica e de sua secretaria de assistência social providenciará a
documentação necessária ao munícipe para a formalização da mencionada
regularização.

                                   Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta do orçamento do município.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 11 de dezembro de 2008.

VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS
Prefeito

Prefeitura Municipal de Itanhangá
  LEI: 0151/2008

 DATA: 07 DE NOVEMBRO   DE 2008.
  SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO     CONSELHO

MUNICIPAL DE     EDUCAÇÃO  E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;

O Prefeito Municipal de Itanhangá, Sr. Valdir Campagnolo, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei;

Art. 1º. O Conselho Municipal de Educação no Município de Itanhangá-
MT, designado pela sigla de CMEI, órgão normativo, consultivo, deliberativo
e fiscalizador acerca dos temas que forem de sua competência;

Art. 2º. Ao Conselho Municipal de Educação compete:

I-  Fixar diretrizes para a organização do sistema Municipal de ensino;

II- Formular as políticas e os planos de educação municipal;

III-  Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e
normativas em matéria de educação;

IV-  Exercer atribuições próprias do poder público local, conferidas
em lei, em matéria educacional;

V-  Assistir e orientar os poderes públicos, estudando e sugerindo
medidas de aperfeiçoamento do ensino no Município;

VI- Definir critérios para convênios, acordos, contratos ou ação
interadministrativa que envolvam o poder público Municipal e as demais
esferas do Poder Público e do Setor Privado, referentes aos temas de
Educação;

VII-  Propor normas para a aplicação de recursos públicos em
educação no Município;

VIII- Manter intercâmbio com o Conselho Estadual de Educação em
regime de cooperação.

IX-  Propor Critérios de funcionamento dos serviços de apoio ao
educando, visando o aprimoramento destes serviços;

X-  Acompanhar a política de aplicação de recursos e convênios
educacionais entre o Município e entidades públicas e privadas.

XI- Fiscalizar e acompanhar à execução orçamentária do Município,
zelando pelo cumprimento da Legislação que trata dos temas referentes
à educação.

XII- Exercer outras atribuições de peculiar interesse do Poder Público
Municipal;

XIII- Fazer, alterar e submeter o Regimento Interno, condicionando a
sua aprovação ao aval de 50% +1 (cinqüenta por cento mais um) dos
membros do Conselho.

Art. 3º. O Conselho Municipal de Educação de Itanhangá deverá ser
constituído por 12 integrantes eleitos em seus segmentos e nomeados
pelo Prefeito Municipal.

Art. 4º. O mandato dos conselheiros é de 02(dois) anos, sendo
permitida  somente uma recondução para igual período.

Art. 5º -  Na vacância do cargo, assumirá o respectivo  suplente .

§ 1º - Ocorrendo vaga no C.M.E.I, será nomeado novo membro que
completará o mandato anterior.

Art. 6º - O Conselho Municipal de Educação realizará reuniões de
acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno.
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Art. 7º - O Conselho Municipal de Educação poderá organizar-se

através de Câmaras ou ainda por Comissões específicas a serem definidas
em seu regimento.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Educação será composto
necessariamente, pela representação dos seguintes segmentos;

I - 02 (dois) membros representantes dos servidores efetivos
municipais indicados pelo  Poder Executivo .

II -  02 (dois) membros representantes  dos professores da Rede
Municipal;

III - 02 (dois) membros representantes  dos professores da Rede
Estadual;

IV - 02 (dois) membros  representantes dos alunos da rede pública
de ensino, sendo um da rede estadual e um da rede municipal que tenham
acima de 16 anos e seus respectivos suplentes;

V -  02 (dois) membros representantes do Conselho das Escolas
Municipais, segmento pais de alunos;

Art.  9º - A cada membro titular corresponderá 01(um) suplente que
terá direito a voto somente na ausência do conselheiro titular.

 Art. 10º. A indicação dos representantes pelos órgãos e instituições
envolvidos deverá  ser feita em até 30 dias após a sanção da presente
Lei.

 § 1º A Secretaria Municipal de Educação exercerá as funções
burocráticas e de organização interna do Conselho, sob a chefia do
presidente.

§ 2º A Secretaria Municipal de Educação  será encarregada de
comunicar às instituições quanto à indicação dos conselheiros e suplentes,
bem como convocar os conselheiros para a posse do primeiro colegiado.

Art. 11.  A Secretaria Municipal de Educação consolidará o resultado
do processo de escolha dos conselheiros e respectivos suplentes,
cabendo ao Prefeito o ato de nomeação.

Art. 12 . Para cumprir suas atribuições, nos termos da Lei, o Conselho
Municipal de Educação atuará  através do Colegiado, da Presidência e da
Secretaria  Municipal de Educação.

§ 1º O colegiado deverá  ser constituído por todos os membros do Conselho.

§ 2º Na ausência do Presidente,  assumirá o   Vice-Presidente.

§ 3º Compete ao colegiado elaborar o regimento interno do Conselho,
que deverá ser  avaliado, modificado e aprovado em até 60 dias após a
posse.

§ 4º O mandato da presidência será de dois anos, permitindo apenas
uma reeleição.

§ 5º Fica o conselho livre para organizar quantas comissões temáticas
de trabalho forem necessárias.

Art. 13 . No dia da posse do Conselho, sob a presidência do
Conselheiro mais idoso, deverá ser feita a eleição do presidente e do vice
em eleição direta, sendo eleito presidente o candidato que obtiver maioria
simples dos votos e    declarado vice-presidente o segundo candidato
mais votado.

 Art. 14 . O mandato do Conselho é considerado serviço público
relevante, sem remuneração.

Art. 15 . O poder Público Municipal deverá colocar à disposição do
Conselho Municipal de Educação de Itanhangá o quadro funcional e demais
recursos necessários ao desempenho de suas atividades.

Art. 16 .   Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 17 . Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal nº  0145/2008,  de 04 de setembro de 2008.

Edifício da Municipalidade de Itanhangá-MT, 07 de novembro de 2008.

VALDIR CAMPAGNOLO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

ADILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário de Administração

LEI Nº 0152/2008
 DATA: 07 de novembro de 2008.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Prefeito Municipal de Itanhangá, Estado de Mato Grosso, Sr.
VALDIR CAMPAGNOLO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei;

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional suplementar, no valor de R$ 1.521.854,00 (Hum Milhão quinhentos
e vinte e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais ), nas seguintes
dotações orçamentárias:
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Art. 2º. Para dar cobertura ao Credito aberto conforme o artigo

anterior, será utilizado,  de  conformidade  com  o  ART.42 e 44  da  Lei
Federal  4.320  de 17 de março  de 1964, os recursos das tendências de
excesso de arrecadação.

Art. 3º. A alínea “a” do artigo 4º da lei 119/2007 – Lei Orçamentária
anual, alterada pelo artigo 1.º lei 130/2008, de 05/05/2008, passara a ter
a seguinte redação:

Art. 4.º - O Poder Executivo fica autorizado a:

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, em conformidade com
a LDO 2008, (Lei de Diretrizes Orçamentária 2008).

Art. 5º. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, com
eficácia a partir de 03/11/2008,  revogadas as disposições em contrario.

 Gabinete do Prefeito Municipal de  Itanhangá-MT, 07 de novembro de
2008.

VALDIR CAMPAGNOLO
Prefeito Municipal

Registre e publique-se..

Adilson Ferreira da Silva
Secretário de Administração

LEI :  0153/2008
DATA: 19  DE NOVEMBRO   DE 2008.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE
CONVENIO COM A PREFEITURA DE TAPURAH-MT, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;

 O Prefeito de Itanhangá, Estado de Mato Grosso, Exmo. Sr. Valdir
Campagnolo, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei;

 Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de
Convênio  com a Prefeitura Municipal de Tapurah-MT,  para repasse de
contribuição financeira ao abrigo “Meu Lar”, com o fito de atender as
crianças e adolescentes  em situação de risco deste município de
Itanhangá.

 Art.2º -  O valor do repasse que trata o artigo 1º  será de até
02(dois) salários mínimos mensais a ser creditado na Conta do Fundo
Municipal da Criança e Adolescente de Tapurah – MT.

           Art.3º - As despesas decorrentes para o cumprimento desta
lei correrão por conta da seguinte  dotação orçamentária  prevista no
Orçamento do Exercício vigente.

Órgão 09 – Secretaria Municipal de Ação, Promoção Social e
Trabalho

09.001.08.0244.0901.2057 – Manutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social

337041 .00 – 0317- contribuições
       Art.4º - o Convênio que trata esta Lei vigorará até a data de

31.12.2008, podendo ser prorrogado, aditado ou retificado, a critério
das partes.

     Parágrafo Único: Ocorrendo prorrogação da vigência do
referido Convênio, as despesas correrão por conta de dotações
específicas do orçamento vigente.

      Art. 5º - As demais atribuições e obrigações, serão devidamente
definidas no Termo de Convênio.

               Art.6º -   Este  lei entrará em vigor  na  data de sua
publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itanhangá-MT, 19  de novembro de
2008.

                               VALDIR CAMPAGNOLO



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 19     JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  Segunda-Feira, 22 de Dezembro de 2008
     Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

ADILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário de Administração

LEI Nº: 0154/2008
DATA: 04 DE DEZEMBRO  DE 2008.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A POLITICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ESTABELECE OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Exmo. Prefeito Municipal de Itanhangá, Estado de Mato Grosso, Sr.
VALDIR CAMPAGNOLO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei;

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO l
DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a política municipal dos direitos da
criança e do adolescente e as normas gerais para sua adequada
aplicação.

Art. 2° -  O atendimento aos direitos fundamentais expressos na
Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município e na Lei
Federal 8.069/90 (Estatuto da criança e do adolescente), far-se-á através
de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
dispensando-se às crianças e aos adolescentes atendimento prioritário e
tratamento igualitário das entidades públicas e particulares sem fins
lucrativos, atuantes no setor e integradas na política municipal de
atendimento à criança e ao adolescente.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

Art. 3° - A política municipal de atendimento dos direitos da criança e
ao adolescente  será garantida ataravés dos seguintes órgãos:

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA

II – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA

III – Conselho Tutelar-CT

Art. 4º - São linhas de ação da Politica de atendimento :
I políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte,

cultura, lazer  e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental e
social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade;

II políticas e programas de assistência social à família, em caráter
suplementar, para aquelas que dela necessitem, visando o apoio à criança
e ao adolescente,

III serviços especiais de prevenção e atendimento médico e
psicológico às vítimas de negligência, maus tratos, discriminação,
exploração sexual, abuso, crueldade e opressão;

IV subvenção e prestação de apoio técnico às entidades públicas e
particulares atuantes no setor;

V proteção jurídico social aos que dela necessitarem, propiciada
pelo município, por meio de entidades de defesa dos direitos da criança e
do adolescente;

VI serviços de identificação e localização de pais, responsáveis,
crianças e adolescentes desaparecidos;

VII orientação e apoio sócio-familiar;

VIIIapoio sócio-educativo em meio aberto;

IX colocação familiar;

X abrigo;

XI liberdade assistida;

XII auxilio e tratamento para crianças, adolescentes e seus pais ou
responsáveis, usuários de álcool ou substâncias entorpecentes;

XIII prestação de serviços à comunidade.
Art. 4º - É vedada a criação de programas de caráter compensatório

da ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas do Município,
sem a prévia deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA.

§ 1° - O disposto neste artigo não impede o recebimento de doações
de pessoas físicas ou jurídicas pelas entidades de atendimento,
sendo vedada a divulgação de planos de arrecadação sem prévia consulta
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

§ 2º - O programa de atendimento de entidade pública ou particular
pode ser revisto mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

TÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA NATUREZA DO CONSELHO

Art. 5° - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Itanhangá - CMDCA, como órgão deliberativo
e controlador das políticas de atendimento e serviços relativos às crianças
e aos adolescentes residentes no Município de Itanhangá-MT.

§ 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
órgão, autônomo independente, administrativamente vinculado a
Secretaria Municipal de Ação, Trabalho e Promoção Social.

§ 2º - Na hipótese de criação de uma Secretaria Municipal especifica
voltada para a área da infância e juventude, este será o órgão ao qual o
CMDCA será vinculado, sendo-lhe aplicáveis todas as normas,
estabelecidas na presente Lei, dirigidas ou envolvendo a Secretaria
Municipal de Ação, Promoção Social e Trabalho.

§ 3° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Itanhangá-MT, poderá também ser conhecido pela sigla CMDCA.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO DO CONSELHO

Art. 6º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente será formado por 07 (sete) membros  e respectivos
suplentes.

§ 1° - Os órgãos do Poder Público  serão  os seguintes:

I -  um representante da Secretaria Municipal de Ação, Trabalho e
Promoção Social

II – um representante da Secretaria Municipal de Educação;

III – um representante da Secretaria de Saúde;
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§ 2° - Cada entidade não governamental poderá indicar apenas um

membro e seu respectivo suplente para representá-la junto ao CMDCA.

§ 3º - As entidades não-governamentais que indicarem membros ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão
estar legalmente constituídas, em funcionamento há pelo menos 06 (seis)
meses e que incluam entre seus fins institucionais, ainda que não
exclusivamente, ações voltadas à defesa de direitos de crianças e
adolescentes.

§ 4º - Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelo
Prefeito Municipal, dentre pessoas de sua confiança e com poder de
decisão no ambito de sua competência.

Art 7° - A função dos membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante
e não será remunerada.

Art. 8º - As organizações não governamentais, interessadas em
participar do CMDCA, convocadas por edital publicado na imprensa,
habilitar-se-ão, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação
do edital, perante o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

§ 1° - A seleção das organizações representativas das entidades
não governamentais, interessadas em integrar o CMDCA, far-se-á
mediante eleição em assembléia e ou Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, realizada entre as próprias entidades
habilitadas.

§ 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
encaminhará ao Prefeito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
eleição de que trata o parágrafo primeiro, a relação das entidades eleitas
para integrar o Conselho e o nome dos Conselheiros representantes e
suplentes por elas indicados, os quais serão nomeados no prazo de 10
(dez) dias, tomando posse no cargo no dia seguinte ao término do mandato
de seus antecessores.

§ 3º - A ausencia injustificada por 03 reuniões consecutivas ou
05(cinco) intercaladas, no decurso do mandato, implicará a exclusão
automatica da entidade participante do CMDCA.

CAPÍTULO III
DO MANDATO DOS MEMBROS DO CONSELHO

SEÇÃOI
DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

Art. 9º - Os Conselheiros governamentais indicados pelo Prefeito
Municipal e Os Conselheiros não governamentais indicados por suas
respectivas entidades, serão nomeados pelo Prefeito Municipal e terão
um mandato de 02 (dois) anos,  permitida uma recondução.

Art. 10 - A indicação dos Conselheiros ou suplentes não constitui
direito pessoal do indicado de permanecer no CMDCA, podendo o mesmo
ser substituído a qualquer tempo a critério da entidade ou do órgão público
que o tiver indicado, obedecendo aos tramites do Regimento Interno deste
Conselho.

SEÇÃO II
DOS IMPEDIMENTOS, SUBSTITUIÇÃO E PERDA DE MANDATO

Art. 11  - São impedidos de servir no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, ao mesmo tempo, marido e mulher, ascendente
e descendente, sogro(a) e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o
cunhadio, tio(a), sobrinho(a), padrasto , madrasta e enteado(a).

Art. 12 - O suplente substituirá o Conselheiro nos seus impedimentos
e suceder-lhe-á na hipótese de vaga.

Art. 13 - O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, será considerado extinto antes do término,
nos seguintes casos:

I - morte;

II - renúncia expressa;

III - por presunção de renuncia o conselheiro que faltar a 03 (três)
reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas;

IV – Procedimento incompatível com a dignidade das funções;

V - condenação definitiva por crime comum ou de responsabilidade;

VI - mudança de residência do Município.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 14 - Incumbe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente a coordenação das ações governamentais e não
governamentais de atendimento à criança e ao adolescente,
desenvolvidas no Município de Itanhangá-MT.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente poderá estabelecer consórcio ou programas com outros
Conselhos de Direitos, para o desenvolvimento de suas ações.

Art. 15- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tratará com prioridade as ações e projetos incorporados
às suas políticas.

Art. 16 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, em especial:

I formular as políticas sociais básicas de atendimento à criança e
ao adolescente;

II Identificar, compatibilizar e, quando necessário, criar e estabelecer
programas, projetos e atividades no âmbito municipal, em tudo o que se
refira ou possa afetar as condições de vida pessoal, familiar e comunitária
das crianças e dos adolescentes, por intermédio de entidades públicas
e particulares, sem fins lucrativos, que atuem no setor;

III Identificar áreas de atuação prioritária e formular projetos de
ação integrada de atendimento e de serviços;

IV Coordenar a captação de recursos e desenvolver a mobilização
da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos
segmentos da sociedade, inclusive no tocante ao disposto no art 260, da
lei n° 8.069/90  (Estatuto da Criança e do Adolesecnte);

V Estabelecer critérios, formas e meios de articulação e de
verificação da eficácia das ações governamentais e não governamentais
de atendimento às crianças e aos adolescentes no Município,

VI Elaborar Plano de Ação municipal para a garantia dos direitos da
criança e do adolescente e o correspondente Plano de Aplicação de
Recursos,

VII Admitir, aprovar e manter o registro das entidades governamentais
e não governamentais de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente, na forma dos art. 90 e 91, da lei n° 8.069/90, (Estatuto da
Criança e do Adolesecnte) que mantenham programa de:

a) orientação e apoio sócio familiar;
b) apoio sócio educativo em meio aberto;
c) apoio à colocação familiar;
d) abrigo;
e) liberdade assistida;
f) semi-liberdade;
g) internação;
h) educação e prevenção;

VIIIManter e fiscalizar o FUNDO Municipal da Criança e do Adolescente
- FMDCA, deliberando quanto a aplicação de seus recursos,
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IX Estabelecer o percentual do FUNDO a ser aplicado para o incentivo

ao acolhimento sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, fixando,
inclusive, os critérios de sua utilização;

X Criar e manter programas específicos de atendimento, observada
a descentralização político-administrativa;

XI Promover a divulgação de informações, dados e procedimentos
com vistas a facilitar o acesso das pessoas e das entidades nos benefícios
do FUNDO;

XII Elaborar e reformar seu Regimento Interno;

XIII Encaminhar ao Poder Executivo, na época oportuna, as propostas
orçamentárias do CMDCA, CT  e do FMDCA;

XIV Instaurar e conduzir o processo eleitoral para escolha
dos membros do Conselho Tutelar;

XVConhecer as denúncias de irregularidade nas entidades de
atendimento feitas pelo Conselho Tutelar, para efeito de cancelamento,
suspensão ou manutenção de subvenções e registro;

XVI Informar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e aos
órgãos municipais representados no CMDCA sobre as políticas de
atendimento às crianças e aos adolescentes e suas modificações;

XVII Eleger, dentre seus membros, o Presidente, o Vice-
Presidente, o Secretário e Sub-secretário do Conselho.

§ 1° - Todas as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente serão tomadas mediante o quorum mínimo de 3/
4 (três quartos) de seus membros e registradas em livro próprio.

Art. 17 - As entidades particulares, que incluam entre seus fins
institucionais, ações voltadas à defesa dos direitos da criança e
adolescentes, ainda que de dedicação limitada ou restrita, somente
poderão funcionar no Município depois de registradas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual divulgará os registros
efetuados.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

SEÇÃO l
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 18- O Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal
de Ação , Trabalho e Promoção Social  propiciará o apoio necessário ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, alocado na
lei orçamentária anual os recursos necessários para o cumprimento de
suas  finalidades.

Art. 19 - As deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente serão tomadas em reuniões ordinárias plenárias,
podendo ser convocada sessão plenária extraordinária para a tomada de
decisões emergenciais.

§ 1º - O Regimento Interno do CMDCA disporá a respeito da
convocação e da periodicidade das reuniões, assegurada a realização
de, no mínimo, uma reunião ordinária mensal.

§ 2° - São vedadas as reuniões secretas ou deliberações sigilosas.

SEÇÃO II
DA DIRETORIA

Art. 20 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente terá uma Diretoria eleita pelo Conselho dentre os próprios
Conselheiros para um mandato de dois anos e será composta por:

I – Presidente;

II - Vice-Presidente;

III – Secretário;

IV – Sub - Secretário.

Art. 21- As atribuições e funcionamento da diretoria serão definidas
no Regimento Interno do CMDCA, devendo-se observar a paridade entre
os representantes governamentais e não governamentais na sua
composição.

SEÇAO III
DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Art. 22 - Em comum acordo com a Administração Municipal será
designado, quando necessário, um Secretário (a) Executivo, pertencente
ao quadro permanente de funcionário públicos municipais, que procederá
todo o trabalho administrativo  do CMDCA.

Art. 23 - Os servidores públicos municipais que ficarem à disposição
do CMDCA, cumprirão o horário de trabalho normal estabelecido pela
Administração Municipal aos demais servidores.

TITULO III
DO CONSELHO TUTELAR

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 24 - Fica criado o Conselho Tutelar de Itanhangá-MT, órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e
exercer sua competência na respectiva circunscrição territorial.

§ 1° - O Conselho Tutelar é composto de dez  membros, sendo 05
(cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes, com mandato de  03 (três) anos,
permitida uma reeleição.

§ 2º - O Conselho Tutelar é apenas administrativamente vinculado à
Secretaria Municipal Ação, Trabalho e Promoção Social, sendo este órgão
encarregado de fornecer todo o suporte administrativo necessário ao
seu regular funcionamento.

§ 3º - O Conselho Tutelar, enquanto órgão público autonomo, no
desempenho de suas atribuições legais, não se subordina aos Poderes
Executivo e Legislativo Municipais.

CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

SEÇÃO I
DO PROCESSO DE  ESCOLHA E DOS REQUISITOS

Art. 25 – O processo de escolha será iniciado pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante edital publicado na
imprensa local e afixado em locais públicos e visíveis, 03 (três) meses
antes do término do mandato dos membros do Conselho Tutelar.

Parágrafo único: O processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar será definido através de edital de eleição.

CAPITULO III
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, DO SUBSÍDIO E DAS LICENÇAS DOS

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

SEÇÃO I
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

Art. 26 - O exercido da função de membro do Conselho Tutelar
constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade
moral.

§ 1° - Não se estabelece qualquer vínculo empregatício dos
Conselheiros Tutelares com a municipalidade.
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§ 2° - O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva,

sendo incompatível com o exercício de qualquer outra atividade ou função
pública ou privada, observada o que determina o artigo 37, inciso XVI e
XVII da Constituição Federal.

SEÇÃO II
DO SUBSÍDIO E DAS LICENÇAS

Art. 27 - O Conselheiro Tutelar eleito que pertencer ao quadro de
funcionários da administração municipal deverá, obrigatoriamente,
licenciar-se do cargo vinculado a administração pública, nos termos do
artigo 118, inciso II da Lei Municipal Complementar n.º 002/2005, enquanto
exercer a função de Conselheiro.

Art. 28 – Fica criado 05 (cinco) cargos de Conselheiros Tutelares
para o Município de Itanhangá.

Art. 29  – O  subsídio dos Conselheiros Tutelares  eleitos  será de R$
1.245,00 para cada conselheiro titular.

Parágrafo Único – Os Conselheiros suplentes, só serão
remunerados, caso ocupem a vaga de Conselheiro titular.

Art. 30 - Aos Conselheiros serão concedidas férias anuais
remuneradas de 30 (trinta) dias por ano de efetivo trabalho, ocasião em
que serão substituidos pelos suplentes legalmente escolhidos.

Parágrafo Único – A concessão da licença remunerada não poderá
ser dada aos 05 (cinco) conselheiros no mesmo período.

Art. 31 - O Conselheiro Tutelar terá direito a licença para tratamento
de saúde, à licença maternidade e à licença paternidade, nos termos
dispostos na legislação que estabelece o regime jurídico dos servidores
públicos municipais.

Art. 32 - Os recursos necessários à satisfação do subsídio dos
membros do Conselho Tutelar deverão constar da lei orçamentária
municipal.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES E DO FUNCIONAMENTO

Art. 33 - Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições
constantes dos Art. 95 e 136 da Lei Federal n.° 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).

Parágrafo Único - Incumbe também ao Conselho Tutelar receber
petições, denúncias, reclamações,representações ou queixas de qualquer
pessoa por desrespeito as crianças e adolescentes.

Art. 34 - O Regimento Interno do Conselho Tutelar, deverá ser
elaborado imediatamente após a posse dos conselheiros tutelares, que
fixará as normas de seu funcionamento, em conformidade com esta lei e
demais legislação inerentes à materia, bem como  a escolha do
coordenador(a) pelos conselheiros.

Parágrafo Único – O regimento interno do CT, deverá ser
apresentado para apreciação e aprovação do CMDCA.

§ 1º A coordenação do Conselho Tutelar será definida entre os
Conselheiros Tutelares, através de voto direto, imediatamente após a
posse, para um mandato de 01 (um) ano.

§ 2º A coordenação não significa superioridade aos demais conselheiros,
nem tão pouco, receberá salário diferenciado para o exercício da função.
Suas atribuições estarão previstas em Regimento Interno do CT.

Art. 35 - O conselheiro atenderá informalmente as partes, mantendo
registro das providências adotadas em cada caso e fazendo consignar
em ata apenas o essencial.

Art. 36 - As atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Tutelar
serão realizadas no total de 08(oito) horas diárias em sistema de escala
para os feriados e  finais de semana, definida entre os mesmos e
estabelecida no Regimento Interno do CT, garantindo atendimento de 24
horas à população.

Art. 37 O atendimento ao público e o exercício das demais atribuições
inerentes ao cargo serão realizadas tanto na sede do Conselho como em
qualquer local em que seja necessária a presença do conselheiro tutelar,
como forma de assegurar o pleno e pronto atendimento a todos os
direitos garantidos às crianças e adolescentes na área de abrangência
do município de Itanhnagá-MT.

Art. 38 – Pelo menos 02 (dois) conselheiros estarão sempre presente
na sede do Conselho Tutelar nos horários de funcionamento em regime regular.

Art. 39 – Para o funcionamento do Conselho Tutelar poderá ser
designado um(a) Secretário(a)  destinado ao suporte administrativo
necessário ao seu funcionamento, utilizando de instalações e funcionarios
cedidos pela Prefeitura Municipal.

Art. 40 - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal
de Ação e Promoção Social e Trabalho, propiciará ao Conselho Tutelar
as condições de seu efetivo funcionamento, provendo-o de recursos
humanos, equipamentos, materiais e instalações físicas.

Art. 41 - O Conselho Tutelar terá autonomia para requisitar serviços
do Município nas áreas de:

I – saúde;

II – educação;

III - assistência social;

IV - outras, necessárias ao seu funcionamento.

Art. 42 - Mensalmente o Conselho Tutelar apresentará Relatório de
suas atividades ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, bem como à Secretaria de Ação, Trabalho e Promoção
Social contendo  informações sobre os atendimentos realizados pelo CT
e  a situação das crianças e adolescentes do Município, onde será
respeitado e mantendo o sigilo da identidade dos envolvidos no relatório.

CAPÍTULO V
DO MANDATO

SEÇÃO I

DOS IMPEDIMENTOS E DA PERDA DO MANDATO DOS
CONSELHEIROS

Art. 43 - Estendem-se aos membros do Conselho Tutelar os
impedimentos previstos no artigo 140 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Art. 44 - O conselheiro a qualquer tempo, poderá ter seu mandato
suspenso ou cassado, no caso de comprovado descumprimento de
suas atribuições, prática de atos considerados ilícitos, ou comprovada
conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade a
saber:

I — exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o
exercício  da função e com o horário de trabalho;

 
II — não-cumprimento de carga horária, bem como de plantões;
 
III — ausência injustificada durante o horário de expediente do

Conselho Tutelar;
 
IV — faltas injustificadas;
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V — aplicar medida de proteção sem a anuência do colegiado, salvo

em casos de urgência e de menor indagação, sendo estes casos
posteriormente submetidos à aprovação do colegiado;

 
VI — proceder de forma desidiosa;
 
VII — opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
 
VIII — recusar fé a documento público;
 
IX — expor a criança ou o adolescente a risco ou pressão física ou

psicológica;
 
X — quebrar o sigilo dos casos a eles submetidos, de modo que

envolva dano à criança ou ao adolescente;
 
XI — acometer a pessoa que não seja membro de Conselho Tutelar o

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade;
 
XII — exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar sua

competência, abusando da autoridade que lhe foi conferida;
 XIII — omitir-se e/ou recusar-se quanto ao exercício de suas

atribuições;
 
XIV — inidoneidade moral;
 
XV — valer-se da função para proveito pessoal ou para outrem, bem

como utilizar-se da estrutura do Conselho Tutelar para angariar votos em
processos eleitorais;

 
XVI — receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer

espécie, em razão de suas atribuições; e
 
XVII — fazer propaganda político-partidária no exercício de suas

funções.
 
Art. 45 - São penalidades disciplinares aplicáveis aos membros dos

Conselhos Tutelares:
 
I — advertência;

II — suspensão não remunerada por trinta dias; ou

III — perda da função.

Parágrafo Único – As penalidades previstas serão detalhadas no
regimento interno do CT.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE ÉTICA
 
Art. 46 - O CMDCA indicará dentre seus membros uma Comissão de

Ética com instância de autocontrole das atividades e condutas dos
Conselheiros Tutelares, com atribuição de receber representações e
denúncias e processá-las, assegurada a ampla defesa ao acusado e
suas atribuições serão definidas no Regimento interno do CMDCA.

CAPÍTULO VI
DO ORÇAMENTO E DE SUA GESTÃO

Art. 47 - O CMDCA, com a antecedência necessária será
encaminhada ao Prefeito Municipal a proposta de inclusão na lei
orçamentária, dos recursos para o funcionamento do Conselho.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48 - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento
definitivo.

 

Art. 49 - As decisões do Conselho Tutelar  poderão ser revistas
pela autoridade judiciária, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha
legítimo interesse.

 
TÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

CAPÍTULO l
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO

Art. 50 - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA, como meio técnico de captação e aplicação dos
recursos destinados à execução da política de atendimento e programas
de assistência à criança e ao adolescente no Município de Itanhangá-MT,
segundo as deliberações do CMDCA.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO E GERÊNCIA DO FUNDO

Art. 51 - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
será constituído de:

I Dotação consignada anualmente no Orçamento programa
Municipal e verbas, adicionais que a lei estabelecer no decurso de cada
exercício;

II Doações de contribuintes do Imposto de Renda (fisica /Juridica) e
outros incentivos fiscais, inclusive dos funcionários públicos municipais
que fizerem a opção pelo desconto em folha e repasse automático ao
Fundo Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente.

III Valores provenientes das multas previstas na Lei 8.069/90 -ECA
e oriunda de infrações descritas na mesma Lei; Titulo VII -Secao II Dos
crimes em especie, art 228,229,237,238,239,240,241,243,244, e Capitulo
II das infraçoes administrativas,art 245 a 258.

IV Doações, auxílios, contribuições, transferências de entidades
nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais;

V Contribuições voluntárias;

VI Transferências de recursos financeiros do Fundo Nacional e
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VII Produto das aplicações financeiras dos recursos disponíveis,
respeitada a legislação em vigor;

VIIIProduto da venda de materiais, publicações;

IX Recursos advindos de Convênios, Acordos e Contratos firmados
entre o Município e Instituições privadas, públicas, nacionais e
internacionais, federais, estaduais e municipais, para o repasse à Entidade
executora de programas integrantes do Plano de Aplicação;

X Produtos auferidos pela venda de materiais doados ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XI Resultados de eventos promocionais de qualquer natureza;

XII Outros recursos que porventura lhe forem destinados.

Art. 52 - Constituem o Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente:

I Disponibilidade monetária em bancos, oriundas das receitas
específicas no artigo anterior;

II Direitos que porventura vier a constituir.

Art. 53 – O Presidente ficará responsáveis pela prestação de contas
e apresentação de balanços, fornecidos pela Secretaria municipal de
Finanças na forma estabelecida no regimento do CMDCA, respondendo
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solidariamente pelos prejuízos ou danos causados ao FUNDO, nos casos
de dolo ou culpa.

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 54 - Compete ao CMDCA, relativamente à gestão do FUNDO,
observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente:

I Registrar os recursos orçamentários próprios do Município, a ele
transferido em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado e
pela União;

II Registrar os recursos captados pelo município através de
Convênios ou por doações ao FUNDO;

III Manter o controle, escriturar as aplicações financeiras levadas a
efeito ao Município, nos termos das Resoluções do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV Administrar os recursos para os programas de atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as resoluções do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

V Liberar os recursos a serem aplicados em beneficio das crianças
e dos adolescentes, ordenando empenhos e pagamentos das despesas
do  Fundo , nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente;

VI Manter os controles necessários à execução orçamentária do
FUNDO;

VII Praticar os demais atos necessários à gerência, controle e
manutenção do FUNDO.

Art. 55 - Os recursos do FUNDO serão aplicados e mantidos em
estabelecimentos oficiais de crédito.

Art. 56 - Os recursos do FUNDO serão destinados exclusivamente
aos programas de atendimento e de prestação de serviços aprovados
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
cabendo ao Presidente exigir o cumprimento das formalidades para a sua
liberação e prestação de contas pela Secretaria Municipal de Finanças.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Art. 57 - Nenhuma despesa será realizada sem a devida cobertura
de recurso.

§ 1° - A despesa do FUNDO dos Direitos da Criança e do Adolescente
constituir-se-á de:

I Aquisiçao de Bens e serviços, financiamento total ou parcial dos
programas das areas de Assitencia Social, saúde, educação, cultura
esporte e lazer;

II Pagamento de despesas diversas com atendimento de caráter
emergencial, e também programas de Proteçao Social Especial.

§ 2° - Fica vedada a aplicação de recursos do FUNDO para
pagamentos de atividades do Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente, bem como do Conselho Tutelar e também a destinação
de recursos para aquisição de produtos alimentícios à entidades, conforme
art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 58 - A execução orçamentária da receita processar-se-á através
da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei e será
depositado e movimentada pela  rede bancária oficial, através  de conta
bancária específica do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do
município de Itanhangá-MT.

Art. 59  - O Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente é o Presidente do CMDCA; Na qualidade de Gestor compete:

I Solicitar à Secretaria Municipal de Finanças as demonstrações
mensais da receita e despesas a serem apresentadas e aprovadas
pelos demais membros do CMDCA bem como , encaminhar ao prefeito
Municipal para conhecimento.

II Manter controle necessário a execução  orçamentária do fundo,
referente a empenho, liquidaçao e pagamento das despesas e
recebimento de receitas.

III Elaborar relatório das doações mostrando onde e como está
sendo aplicado.

Art. 60 - O FUNDO terá vigência indeterminada.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 61 - Para a realização da primeira assembléia de entidades da
sociedade civil interessadas em compor o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, as atribuições inerentes ao próprio Conselho
serão operadas pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e
Trabalho.

Art. 62 - O Poder Executivo providenciará a divulgação desta Lei,
através de exemplares a serem distribuídos para os órgãos
governamentais,  entidades envolvidas no atendimento à criança e ao
adolescente, estabelecimentos escolares, creches, órgãos de classe,
clubes de serviço, Ministério Público e aos demais interessados.

Art. 63 - Os Regimentos Internos do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar será publicado,
através de Resolução, mediante propostas apresentadas pelos
respectivos Conselhos.

Art. 64 - Fica autorizado o Executivo Municipal a destinar dotaçao
orçamentaria e custear as despesas com a manutençao do Conselho
Tutelar, bem como pagamento de salarios, despesas com deslocamento
e diarias para os conselheiros do CMDCA e CT em caso de capacitaçao,
fixando dotações necessarias para o cumprimento desta Lei.

Art. 65 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo
seus efeitos retroativos a partir de 03 de novembro de 2008.

Art. 66 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei Municipal N. 036/2005.

Gabinete do Prefeito, em 04  de dezembro de  2008

VALDIR  CAMPAGNOLO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

ADILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Matupá
LEI N º 647 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008

“CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
– FMHIS E INSTITUI O CONSELHO GESTOR DO – FMHIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá –
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1o - Esta Lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social/FMHIS.
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Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos doze dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e oito.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI MUNICIPAL Nº. 288/2008
De: 18 de Dezembro de 2008.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nova
Santa Helena para o Exercício Financeiro de 2009, 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 2009, Estima a
Receita Bruta em R$ 8.461.000,00 (Oito Milhões Quatrocentos e Sessenta
e Um Mil 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$ 7.100.000,00
(Sete Milhões e Cem Mil Reais) e para a Indireta R$ 325.000,00 (Trezentos
e Vinte e Cinco 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$ 6.453.000,00
Receitas de Capital R$ 647.000,00
TOTAL R$ 7.100.000,00

2 – Por Fontes
RECEITAS CORRENTES R$ 6.453.000,00
Receita Tributária R$ 226.000,00
Receita de Contribuição R$ 60.000,00
Receitas Patrimoniais R$ 51.000,00
Receita de Serviços R$ 43.000,00
Transferências Correntes R$ 7.051.000,00
(-) Contribuição para o FUNDEB R$ -1.036.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 58.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 647.000,00
Alienação de Bens R$ 10.000,00
Transferências de Capital R$ 632.000,00
Outras Receitas de Capital R$ 5.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.100.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1 – Por Categoria Econômica
Receitas Correntes R$ 325.000,00
Receitas de Capital R$ 0,00
TOTAL R$ 325.000,00

2 – Por Fontes
RECEITAS CORRENTES R$ 325.000,00
Receita de Contribuição R$ 260.000,00
Receitas Patrimoniais R$ 64.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 0,00
Transferências de Capital R$ 0,00
SUB –TOTAL. R$ 325.000,00
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$ 360.000,00
01.001 – Câmara Municipal R$ 360.000,00

03 – GABINETE DO PREFEITO R$ 358.500,00
03.001 – Gabinete do Prefeito R$ 294.000,00
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$ 55.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV   R$ 39.000,00
04.001 – Gabinete da Secretaria R$ 15.000,00
04.002 – Assessoria de Comunicação Social            R$ 12.000,00
04.003 – Departamento de Imprensa                          R$ 12.000,00

05 – SECRET. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIP R$
349.250,00
05.001 – Gabinete da Secretaria R$ 135.000,00
05.002 – Agente de Finanças R$ 3.000,00
05.003 – Departamento de Planejamento e Gestão  R$7.000,00
05.004 – Departamento de Tributação e Fiscalização  R$ 25.640,00
05.005 – Departamento de Contabilidade e Controle R$ 168.610,00
05.006 – Departamento de Compras R$ 10.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ - SEAD R$
385.000,00
06.001 – Gabinete da Secretaria R$ 220.000,00
06.002 – Departamento de Recursos Humanos R$ 10.000,00
06.003 – Departamento de Administração R$ 155.000,00

07 – SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - SCDL
R$ 2.190.000,00
07.001 – Gabinete da Secretaria R$ 160.000,00
07.002 – Departamento de Educação e Cultura R$
970.000,00
07.003 – Departamento de Educação Física R$ 15.000,00
07.004 – Departamento de Desporto e Lazer R$ 95.000,00
07.005 – FUNDEB 60%R$ 570.000,00
07.006 – FUNDEB 40%R$ 380.000,00

08 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESANR$
1.455.000,00
08.001 – Fundo Municipal de Saúde R$ 1.210.000,00
08.002 – Departamento de Saneamento R$ 80.000,00
08.003 – Departamento de Água e Esgoto R$ 165.000,00

09 – SEC. MUN.AGRIC.IND.COM. MEIO AMB. TURISMO - SAICM
R$ 320.000,00
09.001 – Gabinete da Secretaria R$ 111.000,00
09.002 – Departamento de Agricultura R$ 190.000,00
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$ 281.000,00
10.001 – Gabinete da Secretaria   R$ 35.000,00
10.002 – Departamento de Assistência Social     R$ 241.000,00
10.003 – Departamento de Trabalho e Emprego R$ 5.000,00

11 – SEC. MUN. TRANSP., OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SETOP R$
1.361.250,00
11.001 – Gabinete da Secretaria R$ 305.000,00
11.002 – Departamento de Obras R$ 220.000,00
11.003 – Departamento de Infra-Estrutura Urbana R$ 200.000,00
11.004 – Departamento Municipal de Transito R$ 12.500,00
11.005 – Departamento de Engenharia, Estudos e Projetos. R$ 17.000,00
11.006 – Departamento de Oficina e Manutenção R$ 25.000,00
11.007 – Departamento de Transportes R$ 581.750,00
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99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.000,00

99.999 – Reserva de Contingência R$ 1.000,00

SUB-TOTAL R$ 7.100.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

02 – PREVIDENCIA MUNICIPAL R$ 325.000,00
02.001 – Previdência Municipal R$ 325.000,00
SUB-TOTAL R$ 325.000,00
TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

2 – Por Categoria Econômica

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Despesas Correntes R$ 6.130.750,00
Despesas de Capital R$ 968.250,00
Reserva de Contingência R$ 1.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.100.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Despesas Correntes R$ 152.700,00
Despesas de Capital R$ 5.000,00
Reserva do RPPS R$ 167.300,00
SUB-TOTAL R$ 325.000,00
TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

3 – Por Funções

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – LEGISLATIVA R$ 360.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 1.436.750,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 266.000,00
10 – SAÚDE R$ 1.210.000,00
11 – TRABALHO R$ 5.000,00
12 – EDUCAÇÃO R$ 2.095.000,00
13 – CULTURA R$ 40.000,00
15 – URBANISMO R$ 242.000,00
16 – HABITAÇÃO R$ 10.000,00
17 – SANEAMENTO R$ 245.000,00
20 – AGRICULTURA R$ 291.000,00
22 – INDÚSTRIA R$ 7.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 12.000,00
25 – ENERGIA R$ 60.000,00
26 – TRANSPORTE R$ 764.250,00
27 – DESPORTO E LAZERR$ 55.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.100.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
09 – PREVIDENCIA SOCIAL R$ 325.000,00
SUB TOTAL R$ 325.000,00

TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

4 – Por Função e Programas

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – LEGISLATIVA R$ 360.000,00
0001 – Processo Legislativo R$ 360.000,00

04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 1.436.750,00
0003 – Divulgar, Equipar, Expandir e Administrar. R$  294.000,00
0004 – Cadastrar a População R$ 2.000,00
0005 – Cadastramento Militar R$ 1.500,00
0006 – Assessoramento R$ 6.000,00
0007 – Assessoramento Jurídic o R$ 55.000,00
0008 – Gestão Administrativa da SEGOV R$ 15.000,00
0009 – Comunicar e Informar R$ 12.000,00
0010 – Informação R$ 12.000,00

0011 – Gestão de Finanças e Planejamento R$  135.000,00
0012 – Agente de Finanças R$ 3.000,00
0013 – Planejar e Coordenar R$ 7.000,00
0014 – Gestão Tributária             R$    25.640,00
0015 – Gestão Contábil, Controle e PASEP. R$  168.610,00
0016 – Gestão de Compras  R$ 10.000,00
0017 – Supervisão e Administração R$ 220.000,00
0018 – Gestão de Recursos Humanos R$ 10.000,00
0019 – Administração e Coordenação R$ 155.000,00
0037 – Gestão Administrativa da SETOP R$ 305.000,00

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 266.000,00
0034 – Gestão Administrativa da SEAST R$ 35.000,00
0035 – Gestão da Política de Assistência Social e Mordia.

R$ 231.000,00

10 - SAÚDE R$ 1.210.000,00
0026 – Gestão de Programas e Serviços de Saúde. R$  1.210.000,00

11 -TRABALHO R$ 5.000,00
0036 – Fomento ao Emprego e Trabalho. R$ 5.000,00

12 – EDUCAÇÃO R$ 2.095.000,00
0020 – Gestão Administrativa da SECDL R$ 160.000,00
0021 – Educação, Esportes e Lazer para Todos. R$   970.000,00
0022 – Desenvolvimento Físico para Todos. R$   15.000,00
0024 – Valorização do Magistério R$ 950.000,00

13 – CULTURA R$ 40.000,00
0023 – Desporto e Lazer para Todos. R$ 40.000,00

15 – URBANISMO R$ 242.000,00
0038 – Gestão de Obras Municipais R$ 75.000,00
0039 – Gestão de Infra-Estrutura Urbana R$ 150.000,00
0041 – Gestão de Engenharia, Estudos e Projetos. R$   17.000,00

16 – HABITAÇÃO R$ 10.000,00
0035 – Gestão da Política de Assistência Social e Mordia.

R$ 10.000,00

17– SANEAMENTO R$ 245.000,00
0027 – Saneamento Básico para Todos. R$ 80.000,00
0029 – Água e Esgoto para Todos R$ 165.000,00

20 – AGRICULTURA R$ 291.000,00
0030 – Gestão Administrativa da SAICM R$ 95.000,00
0031 – Desenvolvimento da Agricultura e Expansão da Energia

R$ 180.000,00
0044 – Desenvolvimento do Portal da Amazônia R$   16.000,00

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 Municipal    R$  10.000,00

25 – ENERGIA ELÉTRICA R$ 60.000,00
0031 – Desenvolvimento da Agricultura e Expansão da Energia

R$ 10.000,00
0039 – Gestão de Infra-Estrutura Urbana   R$ 50.000,00

26 – TRANSPORTE R$ 764.250,00
0038 – Gestão de Obras Municipais. R$ 145.000,00
0040 – Transito Racional R$ 12.500,00
0042 – Manter a Frota R$ 25.000,00
0043 – Melhoria da Malha Viária MunicipalR$ 581.750,00

27 – DESPORTO E LAZER R$ 55.000,00
0023 – Desporto e Lazer para Todos. R$ 55.000,00

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.000,00
9999 – Reserva de Contingência R$ 1.000,00
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SUB-TOTAL R$ 7.100.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I – PREVIDENCIA MUNICIPAL
  09 – PREVIDENCIA SOCIAL R$ 325.000,00
0002 – Previdência Municipal R$ 325.000,00

TOTAL GERAL R$ 7.425.000,00

5 – Classificação Segundo a Natureza
I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS CORRENTES             R$   6.130.750,00
31.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais R$   2.630.000,00
33.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes R$   3.500.750,00

DESPESAS DE CAPITAL R$ 968.250,00
44.00.00.00.00 Investimentos R$ 968.250,00
99.00.00.00.00 Reserva de Contingência R$ 1.000,00
SUB-TOTAL R$ 7.100.000,00

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
DESPESAS CORRENTES              R$      152.700,00

31.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 52.700,00
33.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes R$      100.000,00

DESPESAS DE CAPITAL             R$ 5.000,00
44.00.00.00.00 Investimentos              R$ 5.000,00
77.99.00.00.00 Reserva de Legal do RPPS R$       167.300,00
SUB-TOTAL R$      325.000,00
TOTAL GERAL R$   7.425.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

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 2.009.

Art. 13º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.009,
revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de
Mato Grosso, em 18 de Dezembro de 2008.

ROQUE CARRARA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina



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 Segunda-Feira, 22 de Dezembro de 2008



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 29     JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  Segunda-Feira, 22 de Dezembro de 2008

LEI N.º 1.334, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 06 DE 06 DE NOVEMBRO DE

2008

“Fixa o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal de Nova
Xavantina-MT, para o quadriênio de 2009/2012, a que se refere o artigo
29 inciso  VI,  letra “B”,  inciso  VII, Artigo 29-A inciso I da Constituição
Federal e disposições da Lei Orgânica Municipal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, ESTADO
DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Atendidas as disposições contidas no artigo 29,
inciso VI, letra “B”, artigo 29-A, inciso I, constituição Federal e disposições
contidas na Lei Orgânica Municipal, o subsidio do Vereador da Câmara
Municipal de Nova Xavantina-MT, para o quadriênio de 2009/2012 é fixado
no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) mensal.

Art. 2º - Da mesma forma, o subsidio do Presidente da
Câmara Municipal de Nova Xavantina-MT, para o quadriênio de 2009/
2012, é fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 3º - O subsidio será pago integralmente ao vereador
que participar de todas as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal
durante o mês, por cada falta sem justificativa será descontado a 4ª
parte do subsidio.

Art. 4º - O subsidio de que trata o artigo 1º e artigo 2º desta Lei é
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie
remuneratória, obedecido em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e
XI, artigo 169 da constituição Federal e artigo 19 da Lei Complementar nº.
101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º - O subsídio acima mencionado poderá ser
atualizado anualmente em janeiro, de acordo com o índice de inflação do
exercício anterior desde que não ultrapasse os limites com gastos com
pessoal estabelecidos por Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir da data da posse dos Vereadores eleitos
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em 06/10/2008, fica revogada em todos os seus termos a Lei Municipal
n.º 1.307, de 23 de junho de 2008 e todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal
Mesa diretora da Câmara Municipal
Nova Xavantina-mt, 06 de Novembro de 2008.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de dezembro
de 2.008

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

OBS.: Projeto de Autoria e redação do Legislativo Municipal.

LEI N.º 1.335, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 007 DE 08 DE DEZEMBRO DE

2008.

“DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO
GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Nova Xavantina o
conselho Municipal Antidrogas – COMAD, que integrando-se ao esforço
nacional de combate as drogas, dedicar-se-á ao pleno desenvolvimento
das ações referentes a redução da demanda de drogas.

§ 1º - Ao COMAD caberá atuar como coordenador das atividades de
todas as instituições e entidades municipais, responsáveis pelo
desenvolvimento das ações supra mencionadas, assim como movimentos
comunitários organizados e representações das instituições federais e
estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço
municipal.

§ 2º - O COMAD, como coordenador das atividades mencionadas no
parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema Nacional Antidrogas –
SISNAD, de que trata o Decreto Federal nº. 3.696 de 21 de Dezembro de 2000.

§ 3º - Para os fins desta Lei, considera-se:
I – redução de demanda como o conjunto de ações

relacionadas a prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, a
recuperação e a reinserção social dos indivíduos que apresentem
transtornos decorrentes do uso indevido de drogas;

II – drogas como toda substancia natural ou produto
químico que, em contato com o organismo humano atue como depressor,
estimulante, ou perturbador, alterando o funcionamento do sistema nervoso
central, provocando mudanças no humor, na cognição e no comportamento,
podendo causar dependência química, podem ser classificadas em ilícitas
e licitas, destacando-se dentre essas ultimas, o álcool, o tabaco e os
medicamentos;

III – drogas ilícitas aquelas assim especificadas em lei
nacional e tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outras, relacionadas
periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, informadas a
Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD e o Ministério da Justiça-MJ.

Art. 2º - São objetivos do COMAD:
I – instituir e desenvolver o Programa Municipal Antidrogas

– PROMAD, destinado ao desenvolvimento das ações de redução da
demanda de drogas;

II – acompanhar o desenvolvimento das ações de
fiscalização e repressão, executadas pelo Estado e Pela União; e

III – propor ao Prefeito e a Câmara Municipal, as medidas
que assegure o cumprimento dos compromissos assumidos mediante a
instituição desta Lei.

§ 1º - O COMAD deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal,
mantendo atualizados o Prefeito e a Câmara Municipal, quanto ao resultado
de suas ações.

§ 2º - com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Sistemas
Nacional e Estadual Antidrogas, o COMAD, por meio de remessas de

relatório freqüentes, deverá manter a Secretaria Nacional Antidrogas –
SENAD e o Conselho Estadual Antidrogas -  CONEM, permanentemente
informados sobre os aspectos de interesse relacionados a sua atuação.

Art. 3º - O COMAD fica assim constituído:
I – Presidente;
II – Secretário-Executivo;
III – membros.

§ 1º - Os Conselheiros, cujas nomeações será publicadas no Diário
Oficial do Município, terão mandato de 02 (dois) anos, permitido a sua
recondução por igual período.

§ 2º - Sempre que se faça necessário, em função da tecnicidade
dos temas em desenvolvimento, o Conselho poderá contar com a
participação de Consultores, a serem indicado pelo Presidente e nomeado
pelo Prefeito.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

§ 3º - O COMAD terá 10 (dez) membros e  será formado pelos
seguintes segmentos da sociedade:

I – 01 membro do Poder Executivo
II – 01 membro do Poder Legislativo
III – 01 membro da Policia Militar
IV – 01 membro do Lions
V – 01 membro do Rotary
VI – 01 membro da Unemat
VII – 03 membros da Maçonaria, sendo um de cada

Potencia
VIII – 01 membro do Conselho Tutelar.

§ 4º - O Presidente e Secretário-Executivo será escolhido
dentre os membros por eleição do Conselho.

Art. 4º - O COMAD fica assim organizado:
I – Plenário
II -  Presidência;
III – Secretaria Executiva;
VI – Comitê - Remad

Parágrafo Único: - O detalhamento da organização  do
COMAD será objeto do respectivo Regimento Interno redigido e aprovado
pelo Conselho.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas
por verbas próprias do orçamento municipal, que poderão se
suplementadas.

§ 1º - O COMAD deverá providenciar a imediata instituição do REMAD
– Recursos Municipais Antidrogas: fundo que, constituído com base nas
verbas próprias do orçamento municipal e em recursos suplementares,
será destinado com exclusividade, ao atendimento das despesas geradas
pelo Promad.

§ 2º - O Remad será gerido pelo órgão Fazendário Municipal, que se
incumbirá da execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro
da proposta orçamentária anual, a ser aprovado pelo plenário.

§ 3º - O detalhamento da constituição e Gestão do Remad, assim
como de todo aspecto que a este fundo diga respeito, constará do
Regimento Interno do Comad.

Art. 6º - As funções do Conselho não serão remuneradas, porem
consideradas de relevante serviço publico.

Parágrafo Único: a relevância a que se refere o presente artigo
será atestada por meio de certificado expedido pelo Prefeito Municipal,
mediante indicação do Presidente do Conselho.

Art. 7º - O COMAD providencie as informações relativas a sua
criação a Senad e ao Conem, visando sua integração aos Sistemas
Nacional e Estadual Antidrogas.
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Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrario.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Xavantina-mt 08 de
Dezembro de 2008.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina
– MT, 08 de dezembro de 2.008

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

OBS.: Projeto de Autoria e redação do Legislativo Municipal.

LEI N.º 1.336, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 008 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008

“CRIA  O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA-CMUS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA ESTADO DE MATO
GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

TITULO I – DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Art. 1º - Fica criado no âmbito do Município de Nova Xavantina o
Conselho Municipal de Segurança - CMUS, órgão de caráter consultivo e
deliberativo.

Parágrafo Único:- O Conselho Municipal de Segurança tem como
objeto colaborar no equacionamento e solução de problemas relacionados
com a segurança da população, fornecendo assessoramento ao Chefe
do Poder Executivo na formulação e na implementação da política municipal
de segurança publica.

Art. 2º – São atribuições do Conselho Municipal de Segurança-CMUS:
I – Sugerir, para os órgãos responsáveis, prioridades de

ação na área de segurança nos assuntos e necessidades que envolvam
o município de Nova Xavantina;

II – Formular estratégias e controlar a execução da Política
Municipal de Segurança Publica a ser adotada para a Segurança dos
munícipes;

III - Acompanhar e avaliar os serviços de segurança publica
e privada prestados a população, zelando pelo respeito aos direitos
humanos e pela eficiência dos serviços na proteção do cidadão e levar
diretamente ao Prefeito Municipal as reivindicações e queixas da
comunidade;

IV-Avaliar a necessidade, bem como a qualidade dos
serviços prestados pelos Complexos Policiais e elaborar sugestões quanto
a melhor forma de prestação desses serviços;

V – Buscar o permanente contato entre a comunidade e as forças
policiais que atuam no município;

VI – Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
VII – Traçar diretrizes gerais da política de transito, bem

como desenvolver estudos para a sua modernização;
VIII – Incentivar o relacionamento entre entidades e

lideranças locais, com os componentes das unidades da Policia Civil e
Militar;

ESTADO DE MATO GROSSO
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IX – Assessorar o Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos
a Segurança Publica e Transito;

X – Promover campanhas educativas visando orientação
sobre condições e forma de segurança;

XI – Levantar, arquivar e elaborar em nome do município,
dados de todos os fatos que se relacione com a segurança publica;

XII – Emitir parecer sobre outras atividades, ações e/ou
sugestões, que lhe forem submetidas a apreciação pelo Prefeito Municipal,
relacionadas como os objetos do CMUS, dando os devidos
encaminhamentos.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Segurança – CMUS, será composto
por 11 (onze) membros titulares com respectivos suplentes, com a seguinte
representatividade:

I – Comandante do destacamento da Policia Militar do
Município de Nova Xavantina;

II – O Delegado titular da Delegacia Municipal de Nova
Xavantina;

III – 01 (um) representante do Poder Executivo, indicado
pelo Prefeito Municipal;

IV – 01 (um) representante do Poder Legislativo, indicado
pelo Presidente da Mesa Diretora;

V – 01 (um) representante das Associações de Moradores
de Bairros, indicado pela Unamb de acordo com todos os presidentes de
bairros;

VI – 01 (um) representante do conselho Tutelar
(Conselheiro);

VII – 01 (um) representante do Poder Judiciário;
VIII - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do

Brasil-OAB, Nova Xavantina;
IX – 01 (um) representante do Ministério Publico Estadual;
X – 01 (um) representante do CIRETRAN;
XI – O Assessor Pedagógico do Município de Nova

Xavantina.
§ 1º - A posse dos conselheiros suplentes, em caso de

vacância no curso do mandato será feita pelo Presidente do CMUS em
reunião do Conselho.

§ 2º - Os membros do CMUS não perceberão qualquer
tipo de remuneração e a participação no Conselho será considerada
função publica relevante.

§ 3º - O integrante do CMUS que não se fizer presente,
sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis)
intercaladas, no período de um ano, perderá a representação,
automaticamente, assumindo o suplente.

Art. 4º - Os Conselheiros que integram o Conselho Municipal de
Segurança – CMUS terão 02 (dois) anos de mandatos.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XANVANTINA

Parágrafo Único: - O Presidente, Vice-Presidente e Secretário
será eleitos dentre os membros do Conselho na 1ª (primeira) reunião do
Conselho, com mandato de  01 (um) ano, permitido a recondução.

Art. 5º - O Conselho Municipal de Segurança – CMUS, organizara
Assembléias junto as Associações de Moradores de Bairros para colher,
sugestões, informações e reclamações dos munícipes.

Art. 6º - Constituído o Conselho, o mesmo deverá elaborar o regimento
Interno ou Estatuto registrado na forma da Lei e preparar a documentação
necessária de forma a proporcionar que seja o mesmo reconhecido de
utilidade publica no prazo de 90 dias.

Parágrafo Único:- O Regimento Interno elaborado e
aprovado pelos membrosdo Conselho disporá sobre a realização de
reuniões ordinárias, sua periodicidade, o quorum mínimo para a realização
das  mesmas, seu funcionamento, bem como as demais ações entendidas
como necessárias ao cumprimento dos seus objetivos.

TITULO II DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA-FUMUS

Art. 7º - Fica criado o Fundo Municipal de Segurança – FUMUS, de
natureza contábil e financeira, que tem por objetivo criar condições
financeiras e de gerencia dos recursos oriundos da União, do Estado, do
Município e/ou de outras fontes e destinados ao desenvolvimento das
ações de segurança, coordenadas pela Secretaria de Finanças.

Art. 8º - O Fundo Municipal de Segurança-FUMUS será administrado
pelo Poder Executivo municipal, através da Secretaria Municipal de
Finanças, que será responsável pelas movimentações financeiras
oriundas das execuções de despesas necessárias;

Art. 9º - Constituem receitas do FUMUS:
I – Dotações que venha a ser consignadas anualmente

no orçamento do Município, voltada para as suas respectivas atividades;
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II – rendimento de qualquer natureza. Decorrentes de

aplicações de seu patrimônio;
III – O produto decorrente de convênios firmados com

entes federativos, suas autarquias ou fundações, ou com outras entidades
da administração indireta estatal, bem como de órgão ou organismo
financiadores;

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XANVANTINA

IV – As parcelas do produto da arrecadação de outras
receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de
serviços e de outras  transferências que o Município venha a receber por
força da Lei ou de convenio específico;

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas
obrigatoriamente em conta especifica a ser aberta  e mantida em agencia
de estabelecimento financeiros oficial de credito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira
dependerá:

 I-existência de disponibilidade de função do cumprimento
de programação;

II – de previa aprovação do Conselho Municipal de
Segurança – CMUS e da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 10 – São atribuições do Secretário de finanças, no
âmbito do CMUS – Conselho Municipal de Segurança e do FUMUS – Fundo
Municipal de Segurança, alem de outras especificadas  em leis ou
decretos:

I – gerir o Fundo Municipal de Segurança e estabelecer
políticas de aplicações dos seus recursos em conjunto com o Conselho
Municipal de Segurança Publica (CMUS) orientando as movimentações
financeiras junto a Secretaria Municipal de Administração;

II – submeter ao conselho Municipal de Segurança o plano
de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de
Segurança e com o Plano Plurianual de Investimentos (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA);

III – submeter ao Conselho Municipal de Segurança as
demonstrações semestrais de receitas e despesas do Fundo e os
respectivos balancetes;

IV – encaminhar à contabil idade geral do Município as
demonstrações mencionadas no inciso anterior;

V – Subdelegar competências;
VI – ordenar empenhos e pagamentos das despesas do

Fundo;
VII – firmar e manter os controles necessários sobre

convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o
Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo fundo;

VIII – manter os controles necessários a execução
orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento
das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

IX – manter, em coordenação com o setor de patrimônio
da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens
patrimoniais com carga ao Fundo.

Art. 11 – Constituem ativos do Fundo Municipal de Segurança:
I – disponibilidade monetária em bancos ou em caixa

especial, oriundas das receitas especificadas;
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XANVANTINA

II – bens moveis e imóveis destinados a administração do sistema de
segurança do Município.

Parágrafo Único:- anualmente se processará o inventario
dos bens e direitos vinculados do Fundo.

Art. 12 – A Prefeitura Municipal manterá conta em instituição financeira
oficial, sob titulo “Fundo Municipal de Segurança” que será movimentada
nos termos desta Lei.

Art. 13 – A Secretaria Municipal de Finanças manterá os controles
contábeis e financeiros de movimentação dos recursos do FUMUS,
obedecido ao previsto na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e
fará a tomada de contas dos recursos aplicados.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 – Fica o Poder  Executivo autorizado a promover as alterações
necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a abrir no Orçamento
Municipal para o exercício de 2009 os créditos adicionais especiais
necessários a implantação das ações decorrentes desta lei.

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando em todos os seus termos a Lei Municipal nº. 735 de 29 de
Setembro de 1.997.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova
Xavantina-MT, 08 de Dezembro de 2008.

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

OBS.: Projeto de Autoria e Redação do Legislativo Municipal.

LEI N.º 1.337, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 09 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008

“DENOMINA LOGRADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA ESTADO DE MATO
GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Mini-Estádio Municipal da Agrovila Nova Canaã do
Leste (Banco Safra) com a seguinte denominação:

“MINI–ESTADIO MUNICIPAL VEREADOR LUIZ GONZAGA LOPES DA
SILVA”

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal deverá fixar placa denominativa
no local no prazo Maximo de 30 (trinta) dias com a referida denominação.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova
Xavantina-MT, 08 de Dezembro de 2008.

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

OBS.: Projeto de autoria e redação do Legislativo Municipal.

LEI N.º 1.338, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 011 DE 08 DE DEZEMBRO DE
2008.

“DENOMINA LOGRADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO
GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Centro de Informações Turística – CIT de Nova
Xavantina localizado na Avenida Ministro João Alberto Setor Xavantina
com a seguinte denominação:

“CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICA OSWALDO MASSON”

Art. 2º - O Poder Executivo deverá fixar placa denominativa no local
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
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Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina

- MT, 08 de Dezembro de 2008.

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

OBS.: Projeto de autoria e redação do Legislativo Municipal.

LEI N.º 1.339, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 012 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008.

“DENOMINA LOGRADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO

GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Creche Municipal que se localiza na Avenida Bras8ilia

ao lado da Escola Jose Rodrigues Silqueira Bairro Toneto Setor Nova

Brasília com a seguinte denominação:

“CRECHE MUNICIPAL IRMÃ FRANCISCA”

Art. 2º - O Poder Executivo deverá fixar placa denominativa no local

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas

as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina

- MT, 08 de Dezembro de 2008.

ROBISON APARECIDO PAZETTO

Prefeito Municipal

OBS.:Projeto de lei de autoria e redação do Legislativo

Municipal.

LEI N.º 1.340, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.008

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 010 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008.

“DENOMINA LOGRADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO
GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Praça existente entre as ruas: Avenida Couto
Magalhães, Avenida Amazonas, Avenida Iporá e Travessa Taguatinga no
Bairro Toneto Setor Nova Brasília com a seguinte denominação:

“PRAÇA ALENCAR SOARES FILHO”

Art. 2º - O Poder Executivo deverá fixar placa denominativa no local
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina
- MT, 08 de Dezembro de 2008.

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

OBS.:Projeto de lei de autoria e redação do Legislativo
Municipal.

Prefeitura Municipal de Paranatinga
LEI Nº. 531 de 16 de dezembro de 2008

“Autoriza o Poder Executivo doar área pública e dá outras
providências”

O Prefeito Municipal de Paranatinga, FRANCISCO CARLOS
CALINHOS NASIMENTO faz saber que: a Câmara Municipal aprovou e
promulgou e ele SANCIONA a seguinte lei:

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a doar para o ROTARY
CLUB, uma área de terra pertencente ao MUNICIPIO DE PARANATINGA,
com as seguintes características:

· Área VI, Lote Aeroporto, com área de 2.719,77 m², com os
seguintes limites e confrontações: AO NORDESTE: área VII e Av. Tancredo
Neves; AO SUDOESTE: Rua Araçatuba; A SUDESTE: Rua Projetada II; A
NOROESTE: áreas V e VII; LADO 1 a 2:  confrontando com Av. Tancredo
Neves, com distância de 13,94 metros; LADO 2 a 3: confrontando com
Rua Projetada II, com distância de 100,00 metros; LADO   3   a    4:
confrontando com Rua Araçatuba, com distância de 32,89 metros; LADO
4 a 5: confrontando com área V, com distância de 70,00 metros; LADO 5
a 6: confrontando com área VII, com distância de 18,95 metros; LADO 6
a 1: confrontando com área VII, com distância de 30,00 metros; conforme
“croqui” em anexo, que faz parte integrante desta lei.

Art. 2º. – A presente doação se prende a finalidade especifica de
construção da sede própria do Rotary Club de Paranatinga – MT.

§ 1º - Fica determinado o inicio da construção destinada ao terreno
em 02 (dois) anos, contados da publicação de presente Lei;

§ 2º - A construção devera ser concluída no prazo de 04 (quatro)
anos, contados de seu inicio;

§ 3º - Caso não seja cumprida os prazos estipulados nos parágrafo
anteriores, o terreno devera retornar ao erário publico.

Art. 3º - Fica terminantemente vedada a utilização do referido imóvel
para quaisquer outros fins, bem como não será permitido alienação, venda,
permuta ou qualquer outro tipo de transação que venha contrariar os
objetivos a que se destina o imóvel ora doado.  

Art. 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
Prefeito Municipal
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 LEI Nº. 534 de 16 de dezembro de 2008 
 
“Autoriza o Executivo a receber em dação em pagamento,  bem imóvel

para o fim de extinguir crédito tributário, conforme previsto no inciso XI do
Art. 156 do Código Tributário Nacional”.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, Prefeito Municipal
de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais 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 autorizado a receber em dação
em pagamento do Sr. José Galo Gimenez, o bem imóvel descrito no Art. 2º
desta lei, para o fim de extinguir créditos tributários que o Município tem
com estes contribuintes, conforme previsão do inciso XI do Art. 156 do
Código Tributário Nacional,.

Parágrafo único. Os débitos ora referidos incidem sobre os
imóveis em nome de  José Galo Gimenez, devidamente inscritos no
Departamento de Tributação.

          Art. 2º  O bem imóvel objeto da presente dação em pagamento
é o seguinte:

Lote Urbano nº. 14A1, Setor  B, desmembrado do lote 14 S-B,
com área total de 15.388 m², conforme matrícula 3.287 do 1° Serviço de
Registro de Imóveis de Paranatinga, sendo o mesmo parcelado em 39
lotes residenciais, com os seguintes limites e confrontações: Lado A-B,
Lote 20-B com 71,75m; Lado B-C, área remanescente do lote 14- B
e AV. 07/3.287 com 221,00 m; Lado C-D, área remanescente do Lote 14-
B e Lote 16-B com 65,41 m, com Lado D-A, área remanescente do Lote
14-B com 249,56m, de propriedade do Sr. José Gallo Gimenez, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n° 198.144.109-34, cujo imóvel foi avaliado
em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Art. 3º   A dação em pagamento do bem imóvel a que se refere esta
lei deve compreender a integralidade do débito do contribuinte, incluídos
juros e multa, até o montante do valor avaliado, vedadas a renúncia fiscal
ou a diminuição de receita para o Município, observando-se o fato de que
deverá haver compensação integral dos valores, sem crédito ou débito a
nenhuma das partes, independentemente do valor da avaliação do imóvel
e do débito  do contribuinte. 

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

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
Prefeito Municipal

Lei nº. 536 de 16 de dezembro de 2.008

Dispõe Sobre o Rateio do Saldo Financeiro do FUNDEF existente em 2.008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, Prefeito Municipal de
Parantinga, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições que lhe
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - É concedido aos professores municipais em efetivo exercício
no ensino fundamental, no exercício de 2.008, um abono salarial de R$
209.000,00 (duzentos e nove mil reais), resultante do saldo financeiro
do FUNDEF exercício de 2.008.

Art.2º - Os abonos criados por esta Lei não se incorporarão para
nenhum efeito legal à remuneração dos servidores, exceto para fins de
contribuição previdenciária e fiscal.

Art.3º - O valor concedido a cada professor, como também a
contribuição previdenciária da parte patronal, esta demonstrado no Anexo
I, que é parte integrante desta Lei.
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     Art.4º - Os abonos serão pagos diretamente a cada professor

mediante cheque nominal, em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

Parágrafo Único – A parte previdenciária será recolhida conforme
determina a legislação em vigor.

Art.5º - A despesas decorrentes desta Lei será atendida pela rubrica
Manutenção e Encargos com o FUNDEF 60 %

 06.002.12.361.0009.2035.3190.04.00.00. (279)
06.002.12.361.0009.2035.3190.11.00.00. (280)
06.002.12.361.0009.2035.3190.13.00.00. (281)
06.002.12.361.0009.2035.3191.13.00.00. (282)
Manutenção e Encargos com o FUNDEB Infantil– 60%.
06.002.12.365.0010.2072.3190.11.00.00. (352)

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

Art.7º - Revogam-se s disposições em contrario.

Paranatinga/MT., 16 de dezembro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIEMNTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEI N° 537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.

Prorroga, no âmbito do Município de Paranatinga/MT, o prazo de
licença-maternidade das servidoras públicas municipais e dá outras
providências.

O Prefeito do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais, e em específico ao que dispõe a Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sanciona e publica a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica prorrogada por 60 (sessenta) dias a duração da licença-
maternidade prevista no art. 100 da Lei Municipal n° 24/97, destinada às
servidoras públicas municipais da Prefeitura de Paranatinga e Poder
Legislativo Municipal.

Parágrafo Único – A prorrogação será garantida à servidora pública
municipal mediante requerimento efetivado até o final do primeiro mês
após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-
maternidade de que trata o art. 100 da Lei Municipal n° 24/97.

Art. 2º - Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a
servidora municipal terá direito à sua remuneração integral, que será
pago pelo Município de Paranatinga.

Art. 3.º - Durante a prorrogação da licença-maternidade de que trata
esta Lei, a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada
e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.

Parágrafo Único – Em caso de descumprimento do disposto no
caput deste artigo, a servidora pública perderá o direito à prorrogação da
licença bem como da respectiva remuneração.

Art. 4.º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N.º  538 de 16 de dezembro de 2008

“Dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
Servidores Públicos e Reestrutura a Câmara Municipal de Paranatinga-
MT, e da outras providências”.

O Prefeito do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais, e em específico ao que dispõe a Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sanciona e publica a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O serviço público específico do Legislativo Municipal é
integrado pelos seguintes quadros:

I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;
II – Quadro de Cargos em Comissão.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se:

I – Cargo: o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a
um funcionário público mantidas as características de criação por lei,
denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada.

II – Categoria funcional: o agrupamento de cargos da mesma
denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituídas
de padrões e classes.

III – Carreira: o conjunto de cargos de provimento efetivo para os
quais os servidores poderão ascender através de classes, mediante
promoção.

IV – Padrão: a identificação numérica do valor do vencimento da
categoria funcional.

V – Classe: a graduação de retribuição pecuniária dentro da
categoria funcional, constituindo a linha de promoção.

VI – Promoção: a passagem do servidor de uma determinada classe
para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.

VII – Sistemas de Evolução Funcional: é o conjunto de atividades
proporcionadas pela administração do Poder Legislativo, baseados nos
princípios da qualificação profissional e do desempenho, que assegurem
aos servidores o aperfeiçoamento, a capacitação periódica e propiciem
condições a avaliação com vistas a ascensão funcional programada e
avaliada mediante critérios prévios.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

SEÇÃO I
Das Categorias Funcionais

Art. 3º - O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, composto
segundo o disposto no artigo 2º, é integrado pelas seguintes categorias
funcionais com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos,
segundo a classe, cujos critérios de movimentação de uma para outra
classe devem observar critérios de tempo de serviço, merecimento e
disciplina, aferidos conforme o estabelecido nesta Lei.

§ 1º - É o seguinte o quadro de cargos de provimento efetivo e suas
respectivas remunerações, classe a classe:

§ 2º - A aplicação dos índices acima, não prejudica o que determina
o art. 37, X da Constituição Federal de 1.1988 c/c art. 84, X da Lei Orgânica
do Município de Paranatinga, fixando-se desde já a data base de 31 de
junho de cada ano.

§ 3º - A mudança de classe e a revisão prevista no § 2º deste artigo,
fica condicionada a não afetação dos limites legais para gasto com
pessoal, sob a forma do § 1º do art. 17 da Lei Complementar n.º 101 de
04 de maio de 2000, que, em caso de afetação, será prorrogado até a
recondução dos limites;

SEÇÃO II
Das Especificações das Categorias Funcionais

Art. 4º - Especificações de categorias funcionais, para os efeitos
desta Lei, é a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições,
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responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como ás qualificações
exigíveis para o provimento dos cargos que a integram.

Art. 5º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter:

I – denominação da categoria funcional;
II – padrão de vencimento;
III – descrição de suas atribuições;
IV – requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução e

outros aplicados segundo as atribuições do cargo.

Art. 6º - Todas as Categorias Funcionais estão sujeitas ao que dispõe
a Lei Municipal n.º 024 de 08 de dezembro de 1997, ou a que vier substitui-
la e/ou altera-las, bem como a Lei Orgânica do Município de Paranatinga e
ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranatinga.

SEÇÃO III
Dos Provimentos de Servidores

Art. 7º - O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á sempre
para a classe “A”, inicial de cada categoria funcional e obrigatoriamente
mediante concurso público.

Parágrafo Único – O servidor será considerado estável no serviço
público após três anos de efetivo exercício constituído seu período
probatório; e apenas se for aprovado segundo os critérios de disciplina e
merecimento segundo os critérios estabelecidos Relatório de Avaliação
de desempenho Funcional disposto pelo Anexo 04.

Art. 8º - O servidor que por força de concurso público for provido
em cargo de outra categoria funcional, será enquadrado na classe “A” da
respectiva categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício
para fins de promoção.

SESSÃO IV
Da Capacitação

Art. 9º - A Mesa Diretora, por decisão de seu Presidente, promoverá
o treinamento e capacitação de seus servidores sempre que verificada a
necessidade de melhorar o desempenho de suas funções, visando
dinamizar a execução das atividades e também contribuir para o Sistema
de Evolução Funcional.

Art. 10º - O treinamento e/ou a capacitação serão em caráter
obrigatório, quando propiciado pelo Poder Legislativo ou por ele
determinado, salvo nos casos de dispensa expressa emitida pela
presidência da Mesa Diretora.

Parágrafo Único – O servidor poderá por sua iniciativa, realizar
cursos ou treinamentos em sua área de atribuição, sendo que, para não
ocorrer prejuízos as responsabilidades do cargo que ocupa, o mesmo
deve possuir autorização prévia e expressa emitida pela presidência da
Mesa Diretora.

SESSÃO V
Da Promoção

Art. 11 - A promoção será realizada dentro da mesma categoria
funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe
para a imediatamente posterior.

Art. 12 - Cada categoria funcional terá 6 (seis) classes designadas
pelas letras A, B, C, D, E e F sendo esta última final de carreira.

Art. 13 - Cada cargo se situa dentro da categoria funcional,
inicialmente na classe “A” e a ela retorna quando vago.

Art. 14 - As promoções obedecerão ao critério de tempo de efetivo
exercício em cada classe, o merecimento e a disciplina.

Art. 15 - O tempo de exercício exigido na classe imediatamente
anterior para fins de promoção será de 04 (quatro) anos.

Art. 16 - Merecimento e disciplina são configurados pela
demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se
evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das
atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade,
pontualidade e disciplina.

§ 1º - Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido
de classe.

§ 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretado a interrupção da
contagem de tempo de exercício para fins de promoção, reiniciando-se
nova montagem a partir do evento, sempre que o servidor, no período:

I – somar duas penalidades de advertência formais;
II – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em

multa;
III – somar, por comparecimento atrasado ou saídas antecipadas,

computadas em minutos, mais do que o equivalente e duas falta por ano;
IV – ter, no somatório, mais do que três faltas injustificadas por ano,

mesmo que, por turno ou intercaladas;
§ 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no

parágrafo anterior, iniciar-se-á imediatamente, nova contagem para fins
de tempo exigido para promoção.

Art. 17 - Não suspendem a contagem para fins de promoção, aquelas
hipóteses previstas no art. 72 e seguintes da Lei Municipal n.º 024/1997;
com exceção ao inciso VI do art. 84 desse mesmo diploma e ainda:

Art. 18 - A promoção terá vigência a partir do primeiro dia, do primeiro
mês, do exercício financeiro seguinte aquele em que o servidor completar
o tempo de exercício, desde que não esteja por algum modo suspenso.

CAPÍTULO III
DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

Art. 19 - O Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão (CC)
será composto segundo o disposto no artigo 2º, é integrado de acordo
com o que segue:

PADRÃO CARGOS VAGAS RemuneraçãoR$
5 Gerente de Atendimento ao Cidadão 02 1.000,00
6 Assessor de Gabinete 01 2.000,00
6 Assessor Jurídico 01 2.000,00
6 Assessor Contábil 01 2.000,00
6 Assessor Legislativo 01 2.000,00
7 Controlador Interno Legislativo 01 2.000,00
8 Secretário Administrativo e Financeiro 01 3.500,00

Art. 20 - A carga horária para os cargos em comissão será
correspondente ao horário de expediente do respectivo órgão, exceto
do Assessor Jurídico, Secretario Administrativo e Financeiro e Controlador
Interno.

Parágrafo Único – É vedado o pagamento de serviço extraordinário
aos servidores ocupantes de cargos de comissão.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 21 - Fica estabelecida como estrutura administrativa e as
atribuições dos cargos, levando-se em consideração as disposições
dos Anexos 01, 02 e 03 desta Lei e ainda:

I - Presidência: especificadas na Lei Orgânica do Município e no
Regimento Interno da Câmara, cumuladas com a direção direta dos órgãos
dispostos nas alíneas a), b), c) e d):

a) Assessoria de Gabinete: atribuições: assessoramento no trato
dos assuntos relacionados ao  gabinete da presidência; assessoramento
direto ao presidente durante as sessões plenárias ordinárias e
extraordinárias; elaboração de ofícios e minutas de modo geral; promoção
de triagem das correspondências internas e externas; promoção de
diligências ordenadas pela Presidência dentro e fora do Município;
acompanhamento da agenda da Presidência e promoção da interlocução
da Presidência com os demais órgãos do Poder Legislativo.

b) Assessoria Jurídica: atribuições: assessoramento em assuntos
jurídicos e práticas forenses; elaboração de pareceres sobre licitações
e contratos e outras matérias de natureza jurídica; manutenção e
acompanhamento da legislação Federão e estadual; estudar, redigir e
minutar termos de compromisso, responsabilidade e convênios;
representar a Câmara Municipal em qualquer instância judicial; dar
assistência participativa em comissão de sindicância e processo
administrativo; efetuar atos judiciais e todas as demais tarefas afins;
prestar assessoria e consultoria jurídica a Secretaria Legislativa e as
Comissões Permanentes e Temporárias da Câmara Municipal; ser patrono
do Poder Legislativo nas funções em que o mesmo figurar como réu ou
autor.

c) Gerência de Atendimento ao Cidadão: atribuições: atender
e orientar ao público que adentrar à Câmara Municipal; manter o serviço
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de protocolo e telefonia; agendamento e pauta dos compromissos do
Gabinete da Presidência; desempenhar as atividades de ouvidoria pública;
divulgação das atividades do poder Legislativo; comunicação institucional
interna e externa; comunicação social; publicação de notas e release
oficiais; trabalhos em caráter informativo, sempre observando o princípio
da impessoalidade; coleta e preparo de informações; cumprir o que
determina os arts. 247 e 253, bem como corroborar no atendimento aos
arts. 212 e 242 todos do Regimento Interno da Câmara Municipal;
responsabilizar-se pelo registros fotográficos; acompanhamento dos
acontecimentos de interesse público, divulgados pelos veículos de
comunicação; manutenção do site oficial do Poder Legislativo e relações
de modo geral.

d) Unidade de Controle Interno: atribuições: coordenar no âmbito
do Poder Legislativo as atividades relacionadas ao Sistema de Controle
Interno, promovendo a interlocução com o Poder Executivo nos termos do
parágrafo único do artigo 7º da Lei Municipal n.º 353/2007; apoiar as
atividades do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso; assessorar a Secretaria Administrativa e Financeira da
Câmara Municipal; interpretar e pronunciar-se sobre a legislação
concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara
Municipal; medir a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle
interno, inclusive expedindo relatórios para tomadas de providências;
avaliar o cumprimento das metas previstas no orçamento do Poder
Legislativo; exercer o acompanhamento sobre a observância aos limites
legais constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal; estabelecer
mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de
gestão; aferir a destinação de recursos oriundos de alienação de ativos;
acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão
fiscal; manifestar-se, quando solicitado pela Secretaria Administrativa e
Financeira, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios,
sua dispensa, inexigibilidade e de seus contratos; avaliar e propor a
melhoria da gestão da informação e processamentos eletrônicos; alertar
formalmente a Presidência da Câmara sobre a ocorrência de qualquer ato
ou fato ilegal, ilegítimo ou antieconômicos ou qualquer fato apurado e que
resulte em prejuízo ao Erário; revisar e emitir parecer sobre as contas
anuais prestadas pelo Poder Legislativo.

II - Plenário: Especificadas no Regimento Interno da Câmara Municipal.

III - Comissões: Especificadas no Regimento Interno da Câmara
Municipal.

IV - Mesa Diretora: Especificadas na Lei Orgânica do Município e no
Regimento Interno da Câmara, cumuladas com a direção direta dos órgãos
dispostos nas alíneas abaixo:

a) Secretaria Administrativa e Financeira: atribuições: efetuar
os registros contábeis, orçamentários, patrimoniais e financeiros, sintética
e analiticamente; elaborar documentos contábeis e manter atualizados os
registros e livros; organizar e elaborar balanços e balancetes; preparar
relatórios sobre movimento sintético e analítico da receita, despesa e
demais informes estatísticos sobre as atividades do departamento;
responsabilizar-se por todos os serviços precípuos de uma tesouraria;
programar, controlar e analisar os compromissos de pagamento da Câmara
Municipal; proceder à análise das despesas e sua evolução, assim como
estudos e execução; efetuar a apuração de gastos de todo gênero e
seus limites; observar o art. 250 e 252 do regimento Interno da Câmara
Municipal; proceder à emissão de empenhos, anulações, inscrição,
liquidação e controle da despesa; elaborar e acompanhar todas as peças
contábeis e financeiras exigidas pelo Tribunal de Contas do estado de
Mato Grosso; receber, guardar  e movimentar valores; receber, guardar e
devolver cauções e fiança; receber e conferir a receita da Câmara
Municipal; manter o registro e controle das contas e depósitos bancários;
efetuar e controlar todos os pagamentos da Câmara Municipal; fazer
contatos com entidades bancárias e dar manutenção nas contas
bancárias; conferir prestações de conta; efetuar análises financeiras e
preparar movimentos diários de caixa; fazer previsões de prioridade para
o desembolso de recursos; auxiliar na divulgação dos dados contábeis
por todos os meios; executar outras atividades correlatas ao controle
contábil e financeiro; manter cópias de segurança dos dados; alertar para
possíveis riscos e tendências financeiras; auxiliar a Comissão de Controle
Patrimonial na gestão dos bens da Câmara Municipal, bem como, é
responsável pela manutenção de arquivo geral de documentos; promover
a gestão dos recursos humanos e processamento da folha de pagamento;
promover a gestão de compras, auxiliar no que couber a Comissão
Permanente de Licitações na realização e guarda dos processos licitatórios;
planejar, controlar e fiscalizar as atividades relativas aos veículos e
motoristas; controlar e fiscalizar os materiais a disposição no almoxarifado;
manter ambiente adequado para o trabalho de todos os servidores,
coordenando os serviços de limpeza e de manutenção geral; programar;
providenciar manutenção e reparo dos equipamentos eletro-eletrônicos;

responsabilizará com auxílio do Assessor Legislativo o atendimento aos
arts. 211 Parágrafo Único e 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal;
hastear e guardar as bandeiras nos termos do art. 255  do regimento
Interno da Câmara Municipal; arquivar os originais dos Projetos de Lei
aprovados; organizar e manter o serviço de café e água; apoio aos
vereadores; apoio na execução de atividades de todo o gênero; manter
os atos de publicidade na imprensa Oficial ou no local de praxe; executar
a auditoria interna permanente e, ainda, ; executar as decisões da Mesa
Diretora e executar as decisões do Presidente da Câmara.

a.1) Assessoria Contábil: atribuições: promover a escrituração
financeira e contábil da Câmara Municipal incluindo seus balancetes,
balanço geral, relatórios fiscais; auxiliar as atividades do controle externo
e interno; observar no exercícios das atribuições a disposições da Lei
Federal n. 4.320/64, Lei Complementar n. 101/2000, Lei Federal n. 8.666/
93 e normas expedidas pelo TCE/MT; alimentar a base de dados relativo
as informações prestadas por meio eletrônico ao TCE/MT e acompanhar
a execução orçamentária, financeira e patrimonial  alertando formalmente
a Presidência, Secretaria Administrativa e Financeira e Secretaria de
Controle Interno, sobre qualquer fato que revele desequilíbrio financeiro,
ilegalidade ou prejuízo ao Erário.

b) Assessoria Legislativa: atribuições: coordenar a execução de
todo o processo legislativo, estabelecendo um controle de procedimentos
que garantam a publicidade, legitimidade e finalidade dos atos legislativos;
corroborar na realização, acompanhamento e fiscalização das sessões
ordinárias, extraordinárias, públicas e secretas; reuniões; posse; atos
solenes; destituições; convocações; licenças; lavratura de atas;
manutenção da ordem do dia; acompanhamento dos projetos de leis;
propostas legislativas; emendas e demais preposições; acompanhar o
cumprimento irrestrito da Lei Orgânica do município e pela correta e fiel
aplicabilidade do regimento Interno da Câmara quando da feitura das leis
e atos normativos; ordenar a biblioteca da Câmara Municipal, incluindo
informes para pesquisa e outros; controle, registro e fiscalização do
processo legislativo de qualquer espécie ou gênero; acionar a Assessoria
Jurídica de que dispõe o Poder Legislativo para corroborar na aplicação
da boa técnica legislativa; cumprir o que determina os arts. 128 e 248 do
Regimento Interno da Câmara Municipal; proporcionar ao Secretário
Administrativo Financeiro o atendimento ao Parágrafo Único dos arts. 211
e 243 ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal; dar execução as
determinações e diretrizes legislativas previamente estabelecidas pelo
Presidente da Câmara; auxiliar as atividade precípuas das Comissões;
auxiliar as atividades precípuas em Plenário.

Art. 22 – Em atendimento ao disposto no caput do art. 5º desta Lei,
as atribuições, competências e grau de escolaridade de cada servidor
do quadro efetivo que compõe a estrutura organizacional da Câmara
Municipal, São:

I – Agente de Serviços Gerais (Padrão 01): atribuições: manter
todos os ambientes em perfeito funcionamento; promover a limpeza de
todo o imóvel e seus móveis; manter todos os ambientes higienizados;
utilizar e armazenar corretamente os produtos químicos utilizados; recolher
periodicamente o lixo a parte externa da sede da Câmara; utilizar-se de
luvas e equipamentos necessários a preservação de sua saúde; estar
atento para a correta limpeza dos aparelhos eletro-eletrônicos evitando
danos materiais e físicos durante o processo de limpeza; comunicar o
Gerente Administrativo quando verificar algum defeito na parte elétrica,
hidráulica ou estrutural da sede; manter o jardim em perfeito estado e
disponibilizar café e água gelada durante todo o expediente; atender as
determinações e diretrizes do Secretário Administrativo e Financeiro.

a) - Escolaridade exigida: Ensino Fundamental incompleto.
b) - Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

II – Agente de Segurança (Padrão 02): atribuições: serviços de
vigilância do imóvel onde se situa a sede da Câmara Municipal de
Paranatinga, bem como todos os bens móveis e documentação existente
na parte interna desse imóvel, protegendo-a contra roubo, furto,
depredação ou qualquer tipo de violação, depreciação ou lapidação dos
patrimônios do legislativo de modo geral; bem como manter a ordem interna,
inclusive acionado os serviços policiais em caso de perigo iminente;
controlar entrada de veículos no recinto interno; atender as determinações
e diretrizes do Secretário Administrativo e Financeiro.

a) - Escolaridade exigida: Ensino Fundamental incompleto.
b)- Características específicas: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

III – Agente Administrativo (Padrão 03): atribuições: as atribuições
dos agentes administrativos são caracterizadas como: a) gerais e b)
específicas; sendo a) gerais: digitar, operacionalizar aparelho de fax;
datilografar; arquivar e registrar; ordenar documentos; efetuar serviços
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externos; auxiliar na elaboração de serviços internos; redigir documentos
adequadamente; calcular valores de forma correta; entregar os serviços
solicitados no tempo solicitado; primar pela qualidade e eficiência no serviço
público; zelar por todos os equipamentos e móveis, atender ao público; b)
específica: são atribuídas conforme a finalidade do órgão a que estiver
lotado segundo a distribuição interna realizada pelo Secretário
Administrativo e Financeiro, sendo vedado a escolha ou preterimento de
órgão sob qualquer pretexto.

a) - Escolaridade exigida: Ensino Médio completo, ou cursando o
ultimo ano do ensino médio.

b)- Característica específica: Há necessidade de diplomação ou
certificado nas seguintes áreas: editoração de textos e planilhas
(informática).

IV – Motorista (Padrão 04): atribuições: promover a manutenção
nos veículos da entidade, especialmente aquele que estiver sob sua
responsabilidade; somente dirigir o veículo em condições seguradas,
levando-se em consideração seu estado físico e psicológico; atentar
para o não recebimento de multas de trânsito de todo gênero;
responsabilizar pela sua própria segurança e demais passageiros do
veículo em que estiver como condutor, somente dirigir em condições
climáticas favoráveis; respeitar incondicionalmente as regras de transito;
sempre transitar com veículos contendo todos os equipamentos de
segurança necessários; manter por meio de relatório controle de saídas
e chegadas do veículo, sendo que neste deverá conter: a) data e hora da
saída e chegada., b) kilometragem de saída  e chegada., c) nível de
combustível de saída e chegada e d) local e assunto de destino; manter-
se vigilante e sempre informar ao Gerente Administrativo quanto a real
condição dos documentos do veículo; no exercício da função sempre
estar habilitado, sendo que essa nunca poderá estar vencida; sempre
utilizar lentes corretoras na hipótese de obrigatoriedade; utilizar para
serviço público apenas veículo oficial; sempre utilizar veículo oficial
mediante autorização e para fins restritos do serviço público; não fornecer
caronas sob qualquer pretexto; prestar socorro a acidentados em via
terrestre, especialmente se fizer parte do acidente; manter estojo com
produtos de primeiros socorros sempre a disposição no interior do veículo;
manter o veículo limpo, especialmente em sua área interna; nunca dirigir
sobre efeitos de álcool ou psicotrópicos ingeridos em qualquer quantidade;
ser adepto da direção preventiva; atender as determinações e diretrizes
do Secretário Administrativo e Financeiro.

a) - Escolaridade exigida: Ensino Fundamental incompleto.
b) - Característica específica: possua Carteira Nacional de Habilitação

para carros de passeio (CNH categoria “B”), e manter-se habilitado
enquanto estiver no cargo.

Art. 23 - As atribuições e competências de cada cargo comissionado
que compõem a estrutura organizacional da Câmara Municipal, são:

I – Gerente de Atendimento ao Cidadão: (Padrão 05): atribuições:
se responsabilizar diretamente pela perfeita execução de todas as
atividades previstas no art. 21, inciso I, alínea “c” desta Lei.

a)- Escolaridade exigida: Ensino Fundamental Incompleto.
b)- Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

II – Assessor de Gabinete : (Padrão 06): atribuições: se
responsabilizar diretamente pela perfeita execução de todas as atividades
previstas no art. 21, inciso I, alínea “a” desta Lei.

a)- Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo.
b)- Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

III – Assessor Jurídico (Padrão 06): atribuições: se responsabilizar
diretamente pela perfeita execução de todas as atividades previstas no
art. 21, inciso I, alínea “b” desta Lei.

a) - Escolaridade exigida: Bacharel em Direito.
b)- Características específicas: Há necessidade de ser inscrito na

Ordem dos Advogados do Brasil e manter-se habilitado enquanto estiver
no cargo, bem como se aplica ao mesmo as disposições conditas no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

IV – Assessor Contábil (Padrão 06): atribuições: se responsabilizar
diretamente pela perfeita execução de todas as atividades previstas no
art. 21, inciso IV, alínea “a.1” desta Lei.

a)- Escolaridade exigida: Ensino Superior ou Técnico.
b)- Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

V – Assessor Legislativo  (Padrão 06): atribuições: se
responsabilizar diretamente pela perfeita execução de todas as atividades
previstas no art. 21, inciso IV, alínea “b” desta Lei.

a)- Escolaridade exigida: Ensino Médio completo.
b)- Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

VI – Controlador Interno:  (Padrão 07): atribuições: se
responsabilizar diretamente pela perfeita execução de todas as atividades
previstas no art. 21, inciso I, alínea “d” desta Lei.

a)- Escolaridade exigida: Ensino Superior.
b)- Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

VII - Secretário Administrativo e Financeiro (Padrão 08):
atribuições: se responsabilizar diretamente pela perfeita execução de
todas as atividades previstas no art. 21, inciso IV, alínea “a” desta Lei.

a)- Escolaridade exigida: Ensino Médio completo.
b)- Característica específica: Possua desenvoltura e habilidades

voltadas as atribuições do cargo.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24 - São extintos todos os cargos, empregos públicos ou funções
gratificadas existentes no Poder Legislativo do Município de Paranatinga-
MT., anteriores à vigência desta Lei.

§ 1º - É estabelecida, a garantia de aproveitamento imediato dos
servidores concursados nos cargos iguais ou assemelhados, criados
por esta Lei.

§ 2º - Aos servidores nomeados para cargo de confiança anterior a
vigência desta Lei aplica-se a regra do parágrafo anterior apenas no
que tange ao aproveitamento e não a garantia.

Art. 25 – A carga horária normal dos cargos de provimento efetivo
ou em comissão é flexível, nos seguintes termos:

§ 1º - Mediante acordo trabalhista previamente estabelecido, a Mesa
Diretora poderá também estender ou reduzir a jornada de trabalho dos
seus  servidores através de “Compensação de Horas”, desde que o
faça alternando o excesso de serviço num período com a respectiva
ampliação ou redução no dia, semana ou mês seguinte ao evento; de
forma proporcional e equilibrada, especialmente quando se tratar de
eventos de força maior, prazos para execução de serviços, calamidade
pública, cumprimento de metas e realização de sessão legislativa.

§ 2º - Mediante Portaria, a Mesa Diretora poderá estabelecer turno
único de trabalho em virtude de possível racionamento de energia elétrica
ou outro fator similar, desde que não ocasione prejuízo manifesto ao
serviço público município, em especial àqueles garantidos pelo Poder
Legislativo.

Parágrafo Único – No caso de estabelecimento de turno único, não
haverá a redução proporcional de vencimentos, mesmo que a jornada
seja menor.

Art. 26 - A carga horária do assessor jurídico poderá ser cumprida
em local diverso da sede da Câmara.

Art. 27 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 28 - Os servidores efetivos, contribuirão para o Regime Próprio
de Previdência Municipal de Paranatinga, os demais ao Regime Geral de
Previdência Social.

Art. 29 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente as disposições
da Resolução 006/2005.

Paranatinga-MT,  16 de dezembro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 539 de 16 de dezembro de 2008

SÚMULA:
Dá denominação ao Centro de Convivência  do Idoso de

“VITÓRIA MAHAS TONDORF” e da outras providências

Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento, Prefeito Municipal
de Paranatinga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º - O Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Afonso

Pena, S/N, Bairro Vila Concórdia, antigo Campo de Futebol, de “VITÓRIA
MAHAS TONDORF”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Paranatinga, 16 de dezembro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

 Lei nº. 540 de 16 de dezembro de 2008.

SÚMULA:
Dá denominação ao Centro de Referência Especializada

de Assistência Social – CREAS de “MARIA ALICE MARQUES DO
NASCIMENTO” e da outras providências

Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento, Prefeito Municipal
de Paranatinga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Centro de Referência Especializada de Assistência Social
– CREAS, localizado na Rua Apolônio Bouret de Melo, antigo PSF III, Bairro
Centro, de MARIA ALICE MARQUES DO NASCIMENTO.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Paranatinga, 16 de dezembro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Porto Estrela

Prefeitura Municipal de Rondolândia
TERMO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO

(Concurso Público nº 001/2007)

Aos 19 dias do mês de Dezembro de 2008 o MUNICÍPIO DE
RONDOLÂNDIA-MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Mathilde Klemz, s/n, Centro, Rondolândia, Estado de Mato Grosso,
CNPJ/MF nº 04.221.486/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal JOSÉ GUEDES DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado nesta cidade, CPF/MF nº 142.993.052-72 e CI/RG
nº 66.093, SSP/RO, em conformidade com o Processo Administrativo nº
281/2006SEMAD (Concurso Público nº 001/2007) e processo de Registro
da Posse nº 813/2008-SEMAD, com fundamento no Decreto nº 132/GAB/
PMR/06, de 28/12/2006 que Regulamentou o Concurso Público nº 001/
2007 e, ainda, com fulcro na Lei Ordinária nº 9, de 22/01/2001 e suas
alterações (Plano de Carreira, cargos e salários dos servidores da
Prefeitura) e Lei Complementar nº 03, de 17/10/2007 – (Regime Jurídico
Único dos Servidores públicos Municipais) c/c o inciso II do Art. 89, da Lei
Orgânica do Município e inciso II, do Art. 37 da Constituição Federal de
1988, resolve;

NOMEAR com o fim de EMPOSSAR para investidura no cargo efetivo
de Auxiliar Administrativo, (o) Sr. (A) MARIA SANTILIA RECO CRUZ,
considerando sua aprovação no concurso público nº 001/2007 e
convocação pelo Edital de Convocação nº GAB/DRH nº 014/2008,
publicado o JOM-AMM de 09/12/2008. p. 41.

Jose Guedes de Souza
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São José do Povo
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Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
LEI No 321 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.008

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ANEXO I DA LEI Nº 263/2005, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

DANIEL FRANCISCO FARIAS, Prefeito Municipal de São Pedro da
Cipa, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são
conferidas por Lei.

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei.

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado proceder a alterações
no Anexo I da Lei nº 263/2005 – Plano Plurianual, para o exercício de 2009,
incluindo algumas Ações, conforme nele disposto.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.

Artigo 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
São Pedro da Cipa – MT, 18 de Dezembro de 2.008.

S
  A
    N
      C
        I
          O
            N
              O

Daniel Francisco Farias
- Prefeito Municipal –

REGISTRADO E PUBLICADO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE, COM A FIXAÇÃO NOS LUGARES DE COSTUME:

LEI No 309 - DE 26 DE MARÇO DE 2.008

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ANEXO I DA LEI Nº 263/2005, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

DANIEL FRANCISCO FARIAS, Prefeito Municipal de São Pedro da
Cipa, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são
conferidas por Lei

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei.

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado proceder a alterações
no Anexo I da Lei nº 263/2005 – Plano Plurianual para o período de 2006-
2009, incluindo algumas Ações nos exercícios de 2008 e 2009, conforme
nele disposto.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2008.

Artigo 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
 São Pedro da Cipa – MT, 26 de Março de 2.008

S
  A
    N
      C
        I
          O
            N
              O

Daniel Francisco Farias
- Prefeito Municipal –

REGISTRADO E PUBLICADO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE, COM A FIXAÇÃO NOS LUGARES DE COSTUME:

LEI Nº 319 – DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro da Cipa
para o exercício de 2.009 e dá outras providências.

DANIEL FRANCISCO FARIAS, Prefeito Municipal de São Pedro da
Cipa, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade do Município de São
Pedro da Cipa para o exercício de 2.008 estima a Receita e fixa a Despesa
em R$ 7.639.400,00 (sete milhões e seiscentos e trinta e nove mil e
quatrocentos reais), com Redutor da Receita para Formação do FUNDEB
no valor de R$ 1.069.400,00 (um milhão e sessenta e nove mil e
quatrocentos reais), totalizando um Orçamento real de R$ 6.570.000,00
(seis milhões e quinhentos e setenta mil reais), discriminados pelos anexos
integrantes desta lei.

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:

01 – RECEITAS CORRENTES ...........................R$  7.339.400,00

              Receita Tributária .................................... R$        83.000,00
              Receita de Contribuição  .............................. R$       12.000,00
              Receita Patrimonial ................................... R$       15.000,00
              Receita de Serviços .................................. R$         3.000,00
             Transferências Correntes ......................... R$   7.207.400,00
             Outras Receitas Correntes ........................ R$       19.000,00

02 – RECEITAS DE CAPITAL ................................ R$     300.000,00

            Alienações de Bens .................................   R$       10.000,00
        Transferências de Capital .............................. R$     290.000,00

         S O M A........................................... R$  7.639.400,00

    REDUTOR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF ........... R$    1.069.400,00

T O T A L . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$   6.570.000,00
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Artigo 3º - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo

a discriminação dos quadros  Funções do Governo, “Programa de
Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei.

1 – POR FUNÇÕES DO GOVERNO

      Legislativo............................................R$         405.000,00
      Essencial a Justiça ................................ ......R$           66.000,00
       Administração ........................................ R$      1.356.000,00
      Assistência Social ..................................      R$         445.000,00
      Previdência Social ...............................   .R$           95.000,00
      Saúde ...............................................  R$      1.280.000,00
      Trabalho ............................................... R$           33.000,00
      Educação ..............................................  R$      2.071.000,00
      Cultura ......................................................... .R$           21.000,00
      Urbanismo..............................................R$         126.000,00
      Habitação .......................................  . R$            50.000,00
Saneamento ...............................................   R$           10.000,00
Gestão Ambiental ..........................  R$            30.000,00
Agricultura..............................      R$              8.000,00
Comercio e Serviços ...................................    R$             39.000,00
       Energia  ........................................    R$           16.000,00
      Transporte ........................................R$           92.000,00
      Desporto e Lazer ............................................ .R$           88.000,00
      Encargos Especiais.....................................R$           39.000,00
      Reserva de Contingência  ........................................     R$

300.000,00

TOTAL.......................................................  R$      6.570.000,00

2 – POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA .....R$          405.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
........................................ R$      3.156.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ................. R$      1.280.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL... R$
281.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO................ R$         1.148.000,00

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA   ...................... R$          300.000,00

01 – Câmara Municipal de São Pedro da Cipa ....... R$         405.000,00
        01 – Gabinete ...........................         R$        190.000,00
        02 – Secretaria da Câmara ..................... R$         215.000,00

02 – Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa .............. R$      3.156.000,00
       10 – Gabinete do Prefeito ........... R$         181.000,00
       15 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças ...... R$
964.000,00
       20 – Secretaria Municipal de Obras Públicas................ R$
756.000,00
       25 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura ..... R$         944.000,00
       30 – Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social
............................................ R$         223.000,00
       35 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  ..... R$           88.000,00

03 – Secretária Municipal de Saúde ....................... R$      1.280000,00
       40 – Fundo Municipal de Saúde ............ R$       1.280.000,00

04 – Secretária Municipal de Assistência Social ... R$           281.000,00
       45 – Fundo Municipal de Assistência  Social .... . R$           281.000,00

05 – Secretária Municipal de Educação ............... R$         1.148.000,00
       50 – Fundo do Desenv. do Ensino Básico – FUNDEB....... R$

1.100.000,00
       55 – Fundo Municipal do Salário Educação ....... R$              48.000,00

99 – Reserva de Contingência ...................  R$          300.000,00

  TOTAL ..................    R$       6.570.000,00

03 – POR PROGRAMA

        1010 – Processo Legislativo  .........  R$    405.000,00
        2010 – Administração Superior  ............................  R$

181.000,00

        3010 – Gestão do Sistema de Administração  .... R$    703.000,00
        3020 – Controle Financeiro  ....................... R$    109.000,00
        3030 – Representação Jurídica do Município......... R$    66.000,00
        3040 – Encargos Especiais .............................  R$     39.000,00
        3050 – Desenvolvimento Agrícola e Pecuário  ......  R$       8.000,00
        3060 – Desenvolvimento do Turismo ......   R$      39.000,00
        4010 – Cidade Limpa  ...........................  R$      48.000,00
        4020 – Cidade Bonita  .................................  R$     33.000,00
        4030 – Malha Viária Urbana  .........................  R$     51.000,00
4040 – Gestão do Sistema de Infra-Estrutura Urbana    R$   571.000,00
        4050 – Malha Viária Rural  ....................   R$     53.000,00
        5010 – Manutenção e Revitalização do Ensino

Fundamenta..................................................  R$   586.000,00
 5020 – Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil  R$     56.000,00
        5030 – Apoio Educacional  ............................  R$    194.000,00
        5040 – Gestão do Sistema de Educação  ............. R$       87.000,00
        5050 – Difusão Cultural  ................. R$      21.000,00
        5060 – Gestão do Sistema de Desporto  ..........  R$      88.000,00
        6070 – Desenvolvimento do Ensino Básico ......  R$  1.100.000,00
        7010 – Atenção Básica à Saúde  .........  R$    556.000,00
        7020 – Atenção a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e

Hospitalar............................  R$  .  414.000,00
        7030 – Assistência Farmacêutica  .....R$      110.000,00
        7040 – Vigilância em Saúde.................. R$       39.000,00
        7050 – Gestão do SUS ...............  R$     161.000,00
        8010 – Atenção a Criança e ao Adolescente  ...     R$       83.000,00
        8030 – Assistência e Idoso  ..........    R$       24.000,00
        8040 – Enfrentamento a Pobreza  .......    R$      15.000,00
 8050 – Gestão do Sistema de Assistência Social     R$      299.000,00
        8060 – Morar Melhor  ..................     R$        50.000,00
        8070 – Apoio à Família ..........     R$       33.000,00
        9100 – Programa do Transporte Escolar .......    R$       48.000,00
        9999 – Reserva de Contingência    ............    R$      300.000,00

TOTAL .......................        R$    6.570.000,00

04 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

- Despesas Correntes ................... R$ 5.884.000,00
- Despesas de Capital ....................... R$    386.000,00
- Reserva de Contingência....................... R$    300.000,00

TOTAL ................................. R$   6.570.000,00

Artigo 4º - O Orçamento de Seguridade Social do Município,
abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e
fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 1.820.000,00 (um
milhão e oitocentos e vinte mil reais ), assim discriminadas:

08 – Assistência Social ........................... R$      445.000,00
09 – Previdência Social ........................... R$        95.000,00
10 – Saúde ..........................  ... R$   1.280.000,00

TOTAL ............................ R$   1.820.000,00

  Artigo 5º - De acordo com o art. 42 da Lei nº 4320/64, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITOS SUPLEMENTARES até o
limite de 30% (trinta por cento) do montante da Despesa Fixada através do
art. 1º desta Lei, para atender o reforço de dotações insuficientes,
considerando-se recursos para fins deste artigo, desde que não
comprometidos, os previstos no artigo 43 e seus incisos, da Lei nº 4320/64.

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.009.

Artigo 7º - Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de
Mato Grosso.

Em, 11 de Dezembro de 2008.

S
  A
    N
      C
        I
          O
            N
              O    Daniel Francisco Farias

- Prefeito Municipal –

REGISTRADO E PUBLICADO DE CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM A FIXAÇÃO NOS LUGARES DE COSTUME
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Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº.

23/2008

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de mato Grosso,
através de sua Comissão Permanente de Licitações – CPL, em cumprimento
aos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna publico resultado
da Licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 23/2008, cujo o objeto
trata da Execução de obras de rede de galerias de águas pluviais,
compostas de tubos de concreto, poços de visita, bocas de lobo e
dissipadores, na cidade de Terra Nova do Norte, divididas em dois lotes de
acordo com as planilhas em anexo ao Edital da Tomada de Preço 23/2008,
sagrou-se vencedora  do certame a empresa Pontual Construtora Ltda.

Terra Nova do Norte - MT, 19 de dezembro de 2008.

Gizela Garcia Soares da Silva
Presidente da C.P.L

Prefeitura Municipal de União do Sul
DECRETO Nº 525, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.

Nomeia Comissão de Transmissão de Governo, em atendimento à Resolução
Normativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso, e dá outras providências.

ENIO ALVES DA SILVA, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de
Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art.
69 da Lei Orgânica Municipal; e tendo em vista o disposto na Resolução nº
7/2008, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Transmissão de Governo da
Prefeitura Municipal de União do Sul, em atendimento à Resolução Normativa
n° 7/2008 do Tribunal de Contas de Mato Grosso, tendo por objetivo
assegurar a plena continuidade administrativa do Poder Executivo, a qual
ficará assim composta:

I – Representantes da Administração atual:
1) ERINEU DIESEL – Secretário Municipal de Administração –

Controlador Interno em exercício;
2) ANTONIO SÉRGIO FIORÍLLIO – Diretor do Deptº. de Tributação e

Fiscalização;
3) ELIZANDRA ANDREOLLA – Contadora responsável pela

Contabilidade Pública da Prefeitura.
II – Representantes do Prefeito Eleito:
1) CLÓVIS JOSÉ DUTRA;
2) ALMIR MINATTI;
3) LEVI ZANARDI.

Art. 2º. Os membros da Comissão elegerão entre si o
Presidente e o Relator.

Art. 3º. Compete à Comissão de Transmissão de Governo
da Prefeitura Municipal providenciar os seguintes documentos:

I – Plano Plurianual, Lei do Orçamento Anual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009, esta última
acompanhada dos anexos de metas e de riscos fiscais, nos termos da
Lei Complementar n° 101/2000.

II - Demonstrativos dos saldos disponíveis transferidos
do exercício findo (2008) para o exercício seguinte (2009),
correspondentes a:

a) termo de conferência do saldo em caixa;
b) termo de conferência de saldo em bancos relativo a todas as

contas correntes e respectiva conciliação bancária;
c) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente

confiados à guarda da Tesouraria (ex.: caução, seguro-garantia, cautelas,
etc.).

III - Demonstrativo dos restos a pagar referentes aos
exercícios anteriores e ao exercício findo, discriminando processados e
não-processados, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, a
classificação funcional-programática, as respectivas dotações, valores,
datas e beneficiários.

IV - Demonstrativo das dívidas fundada e flutuante em
31/12/08, conforme anexos 16 e 17 da Lei n° 4.320/64, respectivamente.

V - Relação dos compromissos financeiros de longo prazo
decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, convênios
e outros, discriminando o número do instrumento, data, credor, objeto,
valor e vigência.

VI - Inventário atualizado dos bens móveis e imóveis em
31/12/08, de acordo com os artigos 94 a 96 da Lei n° 4.320/64.

VII - Relação do quadro de Servidores em 31/12/08,
discriminando nome, cargo/função e lotação, abrangendo:

a) servidores estáveis (artigo 19, ADCT/CF);
b) servidores pertencentes ao quadro suplementar, por força do

não enquadramento no dispositivo citado na alínea anterior;
c) servidores admitidos mediante concurso público;
d) servidores contratados por prazo determinado.

VIII - Relação de folhas de pagamento não-quitadas no
exercício, se houver.

IX - Relação dos informes mensais dos Sistemas LRF –
Cidadão e APLIC, bem como balancetes e contas anuais pendentes de
encaminhamento ao TCE/MT.

X - Comprovante de que a administração encontra-se
regular quanto aos repasses devidos ao regime geral de previdência
social (INSS).

XI - Declaração do Prefeito, informando que:
a) não concedeu aumento de despesa de pessoal nos 180 dias

anteriores ao final do mandato (§ único, art. 21, LRF);
b) não efetuou operações de crédito por antecipação de receita no

último ano de mandato (alínea “B”, inc. IV, Art. 38, LRF);
c) não contraiu obrigações de despesas sem disponibilidade

financeira para seu pagamento nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato (art. 42, LRF);

d) não realizou despesas sem prévio empenho.
Parágrafo Único – Ainda, a Comissão de Transmissão

de Governo poderá disponibilizar aos novos gestores:
I - a Legislação básica do município:
a) Lei Orgânica Municipal;
b) Leis Complementares à Lei Orgânica;
c) Lei da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal
d) Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais;
e) Leis  de  Organização  dos  Quadros  de  Pessoal  do  Executivo

e  do  Magistério
    Municipal;
f) Lei delimitadora do Perímetro Urbano;
g) Código Tributário Municipal;
h) Código de Posturas;
i) Código Sanitário.

II - a identificação dos projetos de lei em tramitação na
Câmara Municipal, se houver.

Art. 4°. A Comissão de Transmissão de Governo da
Prefeitura Municipal deverá elaborar relatório conclusivo sobre as
informações constantes dos documentos elencados no artigo 3°, dele
dando ciência ao ex-Prefeito e ao Prefeito eleito.

Art. 5°. Todos os documentos mencionados no artigo 3°
deverão ser apresentados em papel timbrado e assinados pelo Prefeito e
Secretário da área respectiva e pelo Tesoureiro.
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§ 1°. Após as providências referidas no caput deste artigo, os

documentos mencionados e o relatório conclusivo da Comissão de
Transmissão de Governo da Prefeitura Municipal deverão ser
encaminhados ao Prefeito eleito, até o 5° (quinto) dia útil após a posse.

§ 2°. Uma vez recebidos os documentos e relatório mencionados no
parágrafo anterior, o novo Prefeito Municipal deverá emitir recibo aos ex-
gestores e providenciar a alteração imediata dos cartões de assinatura nos
estabelecimentos bancários em que a administração mantém conta-corrente.

Art. 6°. O Prefeito Municipal empossado deverá remeter ao TCE/MT,
juntamente com as contas anuais referentes ao último ano do mandato anterior,
cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo.

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul - MT, em 22 de dezembro de 2008.

ENIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo

Espécie: II Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra, por Preço
Global, sob nº 024/2008.
Vínculo Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/
0001-59.
Contratada: A. L. Galadinovic Construtora - ME. - CNPJ: 06.942.954/
0001-08.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra, constante na
cláusula quarta do contrato original, para até a data de 20 de
fevereiro de 2009.
Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original
sob nº 024/2008, de 02/06/2008, e do I Termo Aditivo de 30/10/2008, que
não conflitarem com o presente termo aditivo.
Data de assinatura: 19/12/2008.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Antonio Lima
Galadinovic – pela Contratada.

Extrato de Termo Aditivo

Espécie: I Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra de Construção
de Centro de Múltiplo Uso, sob nº 025/2008.
Vínculo Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/
0001-59.
Contratada: Construtora Rocha Ltda. - CNPJ: 06.105.049/0001-95.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para 26 de
fevereiro de 2009.
Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original
sob nº 025/2008, de 27/06/2008, que não conflitarem com o presente
termo aditivo.
Data de assinatura: 22/12/2008.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Clarice Maria
da Rocha – pela Contratada.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2008

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, através de seus
Pregoeiros, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com critério
de julgamento de menor preço global, tendo como objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,
com realização prevista para o dia 07 de Janeiro de 2009, às 14h00min
(horário de Mato Grosso). O Edital completo está à disposição dos
interessados, gratuitamente, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande -
Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis das 14h00min às
17h30min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT e no
site: www.varzeagrande.mt.gov.br . Várzea Grande-MT, 18 de Dezembro
de 2008. Luciano Raci de Lima      Pregoeiro - Rachid Herbert Pereira
Mamed - Secretário Municipal de Fazenda
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS

Processo nº 017/2008

Processada: GESLÂNI DE FÁTIMA LIMA COLI CARDOSO
Fatos Investigados: abandono de cargo desde 15/08/2003 a 06/06/

2007 – Incidência Legal: Art. 148 e art. 142, II da Lei Municipal n.º 1164/91.

TERMO DE ARQUIVAMENTO
Vistos.

Tendo em vista que a servidora processada ainda não foi encontrada
para ser citada e tendo em vista a existência de contradição de
informações no presente feito, no que tange às fls. 08 e 09 do processo,
relatamos e decidimos o seguinte:

1) Fls. 08 – Comunicação Interna n° 372/2007/Departamento
Pessoal/SAD, a qual informa o não comparecimento da servidora
GESLÂNI DE FÁTIMA LIMA COLI CARDOSO desde 01/07/2003 até
06/06/2007 (data da CI);

2) Fls. 09 - Histórico Funcional da servidora supracitada informando
que: “conforme a CI n° 190/03, a servidora retorna às suas atividades,
na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 09/07/2003”;

Assim, se a servidora retornou do afastamento sem ônus em 09/07/2003,
a mesma não poderia ter incidido em abandono de cargo em 15/08/2003.

Ora, a servidora processada não pode ser responsabilizada por
equívoco da própria Administração Pública.

Além disso, chegou às mãos dessa Comissão a cópia do documento
de fls. 41-42, segundo o qual o ilustre Vereador, Wanderley Cerqueira,
informa que a servidora processada foi colocada à disposição da Câmara
Municipal de Várzea Grande, desde janeiro de 2005, junto ao Gabinete
do Vereador WANDERLEY CERQUEIRA – PR, sem qualquer ônus para o
erário Municipal.

Portanto, tendo em vista a nulidade da Portaria Instauradora, que foi
baseada em informação errada, fazemos uso do presente expediente
para ARQUIVAR O PRESENTE FEITO pelo motivo acima declinado.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2008.

Silvia Martins Rocha Marques
Presidente da Comissão

Paula Regina Gama Martins
Secretária

Carolina C. Gamballi de Mello
Membro

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA
Secretário de Administração


