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MESA DIRETORA & MEMBROS PARLAMENTARES - 19ª LEGISLATURA

Mesa Diretora
• Presidente: Eduardo Botelho (José Eduardo Botelho) DEM
• 1º Vice Presidente: Janaina Riva (Janaina Greyce Riva) MDB
• 2º Vice Presidente: João Batista do SINDSPEN (João Batista Pereira de Souza) - PROS
• 1º Secretário: Max Russi (Max Joel Russi) - PSB
• 2º Secretário: Valdir Barranco (Valdir Mendes Barranco) PT
• 3º Secretário: Valmir Moretto (Valmir Luiz Moretto) - PRB
• 4º Secretário: Paulo Araújo (Paulo Roberto Araújo) - PP
Membros Parlamentares
• Carlos Avallone (Carlos Avallone Júnior) - PSDB
• Delegado Claudinei (Claudinei de Souza Lopes) - PSL
• Dilmar Dal Bosco - DEM
• Dr. Eugênio (José Eugênio de Paiva) - PSB
• Dr. Gimenez (Luis Amilton Gimenez) - PV
• Dr. João (João José de Matos) - MDB
• Elizeu Nascimento (Elizeu Francisco do Nascimento) - DC
• Faissal (Faissal Jorge Calil Filho) - PV
• Lúdio Cabral (Lúdio Frank Mendes Cabral) - PT
• Nininho (Ondanir Bortolini) - PSD
• Prof. Allan Kardec (Allan Kardec Pinto Acosta Benitez) PDT
• Sebastião Rezende (Sebastião Machado Rezende) - PSC
• Silvio Fávero (Silvio Antonio Fávero) - PSL
• Thiago Silva (Thiago Alexandre Rodrigues da Silva) - MDB
• Ulysses Moraes (Ulysses Lacerda Moraes) - PSL
• Wilson Santos (Wilson Pereira dos Santos) - PSDB
• Xuxu Dal Molin (Ederson Dal Molin) - PSC
Membros Parlamentares Suplentes:
• Romoaldo Júnior (Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior) MDB
• Pedro Inacio Wiegert (Pedro Satelite) - PSD.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ATO Nº 656/2020
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe confere o Regimento Interno,
RESOLVE:
Conceder ao servidor FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI, matrícula n.º 40936, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo de Nível Médio, função: Repórter Fotográfico, Classe A, Referência MA1, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR pelo período de 02 (dois) anos a contar do dia 16/07/2020, nos termos do art. 114 da Lei Complementar n.º 04, de 15.10.1990,conforme consta no Processo n°. 202065800, de 15/07/2020.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala das Reuniões, em Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Dep. João Batista do SINDSPEN Deputado MAX RUSSI
Presidente 1º Secretário
ATO Nº 657/2020
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe confere o Regimento Interno,
RESOLVE:
Retificar, em parte, o Ato nº 476/2020, publicado no DOALMT em 09/07/2020, que declarou a vacância, a partir de 28 de
junho de 2020, do cargo em comissão de Assistente de Serviços Gerais - Garçom, símbolo ASI-III, em decorrência do
falecimento do servidor ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA, matrícula n° 26822, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
“... a partir de 28 de junho de 2020...”
LEIA-SE:
“... a partir de 28 de maio de 2020
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala das Reuniões, em Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Dep. João Batista do SINDSPEN Deputado MAX RUSSI
Presidente 1º Secretário
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÃO Nº 802, DE 2020.
Autor: Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária
Autoriza a regularização de ocupação fundiária de área de terra no Município de União do Sul.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõem os arts. 323, § 2º, e 327
da Constituição Estadual, combinados com o art. 369, V, “a” e “d”, do Regimento Interno, resolve:
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Art. 1º Autorizar a regularização de ocupação fundiária de área de terra, localizada no Município de União do Sul - MT,
denominada Sítio São Gabriel, com área de 97,7625 ha (noventa e sete hectares, setenta e seis ares e vinte e cinco centiares), conforme processo específico do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) sob nº 23882/2007, em nome
de Ovanil Polak de Oliveirae de sua esposaIsabel Cardozo Nunes de Oliveira.
Parágrafo único O imóvel descrito acima possui as seguintes confrontações:
I - a norte: divisa com o Rio São Francisco, nos marcos AU3-M-1090 a AU3-M-1091;
II - a sul: divisa com a Estrada Vicinal 02, nos marcos ATP-M-0578 a ATP-M-0579;
III - a leste: divisa com o Sítio Sonho Verde, tendo como possuidor o Senhor Valdomiro José Gottardo, nos marcos
AU3-M-1090 a AU3-M-1089, divisa com a Estância Cochilha I, tendo como possuidora a Senhora Isabel Cardozo Nunes,
nos marcos AU3-M-1089 a AU3-M-1088, divisa com a Chácara Oelke, tendo como possuidora a Senhora Rosângela Oelke, nos marcos AU3-M-1088 a AU3-M-1086, divisa com o Sítio Vista Alegre, tendo como possuidora a Senhora Ivanir
Lorenzato, nos marcos AU3-M-1086 a AU3-M-1085, divisa com o Sítio Três Cabeças, tendo como possuidor o Senhor
João Bartholomeu, nos marcos AU3-M-1085 a AU3-M-1084, e divisa com a Estância Cochilha II, tendo como possuidora
a Senhora Isabel Cardozo Nunes, nos marcos AU3-M-1084 a ATP-M-0579;
IV - a oeste: divisa com o Sítio Pato Bragado, tendo como possuidores os Senhores João Batista Borelli e Luis Boreli, nos
marcos ATP-M-0578 a AU3-M-1091.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Original assinado: Dep. João Batista do SINDSPEN - Presidente em exercício
Dep. Max Russi - 1º Secretário
Dep. Valdir Barranco - 2º Secretário
RESOLUÇÃO Nº 6.842, DE 2020.
Autor: Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária
Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública no Município de Nova Lacerda.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual e no art. 171 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Fica reconhecido, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o estado
de calamidade pública no Município de Nova Lacerda, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus - covid-19,
nos termos do Decreto Municipal nº 1.550/2020.
Art. 2º Ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de calamidade pública.
Art. 3º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a proceder, mediante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos
termos previstos nos arts. 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como às movimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência,
dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspondente.
Art. 4º A contratação emergencial de pessoal e a autorização de despesas extraordinárias devem observar os termos
dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente à situação de calamidade pública.

diariooficial.al.mt.gov.br • www.al.mt.gov.br

4

Assinado Digitalmente

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020 • ANO V | N° 796
Art. 5º A contratação de bens ou serviços com dispensa de licitação deve observar os termos previstos nos arts. 4º a 4º-I
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020, destinada aos serviços públicos e atividades essenciais definidas nos termos do Decreto Federal nº 10.282, de 20
de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de preços comprovada por documentos idôneos.
Art. 6º Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 7º Cabe ao Tribunal de Contas o controle e a fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela
demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos, da despesa e sua execução.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020.
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Dep. João Batista do SINDSPEN - Presidente em exercício
Dep. Max Russi - 1º Secretário
Dep. Valdir Barranco - 2º Secretário
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATOS
ATO Nº 643/2020
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Regimento Interno;
E considerando as disposições do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo elencados para atuarem junto à fiscalização do Contrato nº 017/2020/SCCC/ALMT,
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
CONTRATO CONTRATADA OBJETO

017/2020

FISCAL

SUPLENTE
Suen Baron Grapeg-

Laboratório

Serviços especializados para realização de

Ivana Mara Mat-

Carlos Chagas

testes RT – PCR, para detecção do novo

tos Mello – Matrí- gia Rodrigues – Ma-

Ltda

Corona Vírus – COVID-19

cula nº 20067

trícula nº 41618

Art. 2º Caberá à fiscalização do contrato, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com
a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e nas Instruções Normativas SCCC-01/2014 e SCCC-02/
2014, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade;
II – Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade e, quando da necessidade de prorrogação da
vigência, dar início ao processo com prazo mínimo de 90 (noventa) dias;
IV – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
diariooficial.al.mt.gov.br • www.al.mt.gov.br

5

Assinado Digitalmente

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020 • ANO V | N° 796
V – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
VI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
VII – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato
não seja ultrapassado;
VIII – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
IX – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
X – Autorizar formalmente, salvo não houver pendências/irregularidades, quando do término da vigência do contrato, a
liberação da garantia contratual em favor da contratada;
XI – Encaminhar, após análise e Manifestação Técnica, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no
cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
XII – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário, após análise e Manifestação Técnica;
Art. 3º O descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos à fiscalização implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade administrativa, civil e/ou penal.
Art. 4º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º Esta Portaria passa a vigorar e ter validade retroativa a data de 14/05/2020, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala de Reuniões, Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Dep. João Batista do SINDSPEN ____________________Presidente
Dep. Max Russi__________________________1º Secretário
ATO Nº 644/2020
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Regimento Interno;
E considerando as disposições do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo elencados para atuarem junto à fiscalização do Contrato nº 029/2020/SCCC/ALMT,
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
CONTRATO CONTRATADA OBJETO

029/2020

Laboratório

Serviços especializados para realização de tes-

Carlos Chagas

tes RT –PCR e Sorologia IgM e IgG, para de-

Ltda

tecção do novo Corona Vírus – COVID-19.

FISCAL

SUPLENTE

Ivana Mara

Suen Baron Gra-

Mattos Mello –

peggia Rodrigues

Matrícula nº

– Matrícula nº

20067

41618

Art. 2º Caberá à fiscalização do contrato, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com
a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e nas Instruções Normativas SCCC-01/2014 e SCCC-02/
2014, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, no que for compatível com o contrato em execução:
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I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade;
II – Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade e, quando da necessidade de prorrogação da
vigência, dar início ao processo com prazo mínimo de 90 (noventa) dias;
IV – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
V – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
VI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
VII – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato
não seja ultrapassado;
VIII – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
IX – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
X – Autorizar formalmente, salvo não houver pendências/irregularidades, quando do término da vigência do contrato, a
liberação da garantia contratual em favor da contratada;
XI – Encaminhar, após análise e Manifestação Técnica, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no
cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
XII – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário, após análise e Manifestação Técnica;
Art. 3º O descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos à fiscalização implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade administrativa, civil e/ou penal.
Art. 4º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º Esta Portaria passa a vigorar e ter validade retroativa a data de 19/06/2020, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala de Reuniões, Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Dep. João Batista do SINDSPEN ____________________Presidente
Dep. Max Russi__________________________1º Secretário
ATO Nº 645/2020
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Regimento Interno;
E considerando as disposições do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo elencados para atuarem junto à fiscalização do Contrato nº 032/2020/SCCC/ALMT,
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
CONTRATO CONTRATADA

OBJETO
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032/2020

INAC - Instituto

Serviços especializados para realização de

Ivana Mara Mat-

Suen Baron Grapeg-

de Análise Clíni-

testes RT – PCR, para detecção do Novo

tos Mello – Ma-

gia Rodrigues – Ma-

cas Ltda - ME

Corona Vírus – COVID-19

trícula nº 20067

trícula nº 41618

Art. 2º Caberá à fiscalização do contrato, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com
a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e nas Instruções Normativas SCCC-01/2014 e SCCC-02/
2014, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade;
II – Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade e, quando da necessidade de prorrogação da
vigência, dar início ao processo com prazo mínimo de 90 (noventa) dias;
IV – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
V – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
VI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
VII – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato
não seja ultrapassado;
VIII – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
IX – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
X – Autorizar formalmente, salvo não houver pendências/irregularidades, quando do término da vigência do contrato, a
liberação da garantia contratual em favor da contratada;
XI – Encaminhar, após análise e Manifestação Técnica, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no
cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
XII – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário, após análise e Manifestação Técnica;
Art. 3º O descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos à fiscalização implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade administrativa, civil e/ou penal.
Art. 4º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º Esta Portaria passa a vigorar e ter validade retroativa a data de 27/07/2020, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala de Reuniões, Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Dep. João Batista do SINDSPEN ____________________Presidente
Dep. Max Russi__________________________1º Secretário
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