
Vasilhame para gás liquefeito P45 com controle de segurança testado, aprovado e lacrado para garantia de peso
certo e qualidade. Demais condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NBR- 13794
ABNT para padrão das válvulas. MARCA: SUPERGASBRAS
MODELO: V P 45

05

Item exclusivo para ME/EPP
Carga de gás GLP acondicionado em cilindro P45 retornável com controle de segurança testado, aprovado e la-
crado para garantia de peso certo e qualidade. Demais condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de
24/03/99 ANP, NBR- 13794 ABNT para padrão das válvulas. MARCA: SUPERGASBRAS
MODELO: GLP P 45

UNIDADE 205 R$
350,00

R$ 71.
750,00

06

Cota principal em 75,24%
Carga de gás GPL acondicionado em cilindro P 90 retornável com controle de segurança testado, aprovado e la-
crado para garantia de peso certo e qualidade. Demais condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de
24/03/99 ANP. NBR- 14024 ANBT e NBR 8614 ANBT para padrão das válvulas. MARCA: COPAGAZ
MODELO: GLP P90

UNIDADE 158 R$
747,00

R$
118.
026,00

07

Cota reservada para ME/EPP em 24,76%
Carga de gás GPL acondicionado em cilindro P 90 retornável com controle de segurança testado, aprovado e la-
crado para garantia de peso certo e qualidade. Demais condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de
24/03/99 ANP. NBR- 14024 ANBT e NBR 8614 ANBT para padrão das válvulas. MARCA: COPAGAZ
MODELO: GLP P 90

UNIDADE 52 R$
747,00

R$ 38.
844,00

Valor Total R$ 366.257,00 (Trezentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais)

Várzea Grande – MT 27 de fevereiro de 2019

CONTRATANTE:

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de

Flávia Luiza Coelho Lannes Omar

Secretária Municipal de

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP

CNPJ 03.401.442/0001-38

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processo n° 463039/2017

AIMM n° 006/ISSQN/2017

Assunto : NOTAS FISCAIS TRIBUTADAS FORA - ISSQN NÃO RECOLHI-
DO

Recorrente: KLM Florestal LTDA

Recorrida : Fazenda Publica Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

Dos fatos:

A recorrente contesta auto de infração n°006/ISSQN/2017 , bem como a
obrigação de recolher o Imposto Municipal no local onde está estabelido
em seu contrato social. Argumenta que foi contratada pelas empresas
Bunge Alimentos S.A e Agropecuária Santa Maria, para realizar os Ser-
viços de “coleta de dados em campo e levantamento para Inventário
Florestal” ,conforme descrito nos Contratos de Prestação de Serviços re-
alizados entre a requerente e contratante em anexo.

Interpôs recurso relatando os fatos, fazendo variosesclarecimentos sobre
os serviços prestados entendendo estar amparada pelo que determina a
Lei Complementar 116/2003, que dispõe sobre os Impostos sobre os Ser-
viços de Qualquer Natureza – ISSQN, e ainda de acordo com o que deter-
mina em seu art .3°,caput, inciso XII, que estabelece que o Imposto dos
Serviços descritos no subitem 7.16 (Plantio de mudas, reflorestamento e
serviços congêneres serão devidos no local da execução dos Serviços. Di-
ante do exposto, pleiteia a impugnação do auto de infração já mencionado
e entende que o ISSQN é devido no local da prestação do serviço.Anexou
também alguns entendimentos de cortes superiores como TJ/MT e STF.

Pede a anulação “ab initio” (nulo desde o inicio) do Auto de Infração, por
entender que não existe fundamento legal para a cobrança do ISSQN
no domicilio do prestador, incidente na prestação de serviços de Con-
sultoria Florestal- especificamente da Execução e Levantamento de In-
ventário Florestal , conforme descritos nas Notas Fiscais Nrs. 602,
607,654,690,697,704,716, sendo o imposto devido tão somente no local
da execução do referido serviço.

Voto do relator:

O processo tramitou normalmente, sendo garantido ao recorrente a ampla
defesa e o contraditório, não havendo qualquer irregularidade processual.
a matéria é simples, sendo desnecessário alongar-se a debates . O Re-
corrente alega em sua defesa que o ISSQN é devido nos locais das
prestações dos serviços, classificando-os como item 7.16 da Lista de
Serviços anexa a Lei Complementar n°116/2003- Florestamento, reflo-
restamento, semeadura, adubação,reparação de so-
lo,plantio,silagem,colheita,corte e descascamento de árvo-
res,silvicultura,exploração florestal e dos serviços congêneres indis-
sociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para qual-
quer fins e por quaisquer meios -, hipótese prevista no inciso XII, Art.3°
da mesma Lei, que estabelece regras e determina que a nota seja emitida
onde foi executado o servido, uma exceção a regra.

Entretanto, a atividade desenvolvida difere da declinada pelo recorrente.
ou seja, classificou as notas fiscais em analise no item 7.01, do art. 70 da
lei Municipal 1.178/91, onde considera devido no local de estabelecimento
do prestador (sede fiscal) , nos termos art.72 da mesma lei, é obrigação
do Recorrente prestar informações corretas sobre os fatos geradores e re-
colher antecipadamente o tributo.
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Não se trata de mero erro formal, numa hipótese de erro de digitação, mas,
são duas atividades diferentes e divergentes, o serviço executado e sua
tipificação esta em conformidade com o contrato acostado aos autos.

Diante da analise do caso em tela NÃO RESTA DUVIDA que o auto de in-
fração É legal. Ademais, em sua defesa o próprio RECORRENTE faz men-
ção a exceção a regra não podendo argumentar desconhecimento, onde
ele próprio fez o lançamento com o código 7.01, atividade tributada no do-
micilio fiscal (Várzea Grande),serviço de coleta de dados para inventá-
rio florestal e a elaboração de projeto de plano de corte, serviços téc-
nicos especializados de engenharia florestal.

No caso, não houve a execução do serviço previsto no item 7.16, mas,
de fato o serviço previsto no item 7.01, hipótese que o ISSQN deve
ser recolhido na sede do prestador – fato.

Ante o exposto,dou conhecimento ao recurso interposto por preencher os
pressupostos legais, mas, nego provimento e voto pela manutenção do
auto de infraçãonos termos confeccionados pela autoridade fiscal,
mantendo a exigência do recolhimento do tributo apurado, devendo
ser recolhido para o Município de Várzea Grande.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal
de Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer a remessa e negar-
lhe provimento, mantendo-seo auto de infração nos termos confecciona-
dos pela autoridade fiscal, a exigência do recolhimento do tributo apurado,
devendo ser recolhido para o Município de Várzea Grande.

.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Mário Cezar de Lima, representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Representante
do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 22 de Fevereiro de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo CRF/VG n. 05/2018 (Marcia Barba da Silva - Antony Multi Servi-
ce Park x Fisco Municipal – ISSQN) - Processo Gespro n° 510404/18

Assunto: Reexame Necessário/Recurso de Ofício

Relator: Conselheiro Daniel da Silva Martins Neto

EMENTA

ISSQN. REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE OFÍCIO. CONFUSÃO
ACERCA DO SUJEITO PASSIVO DA AÇÃO FISCAL. REMESSA NECES-
SÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Constatada verdadeira confusão acerca do sujeito passivo da ação fis-
cal, impedindo a caracterização da relação jurídica tributária, bem como,
do período de apuração do suposto fato gerador da obrigação tributária e
ausente a caracterização da situação prevista no art. 132 da Lei n. 5.172/
1966 (Código Tributário Nacional), relacionada a responsabilidade tributá-
ria por sucessão empresarial é cabível o cancelamento do crédito tributário
respectivo.

2 – Remessa Necessária conhecida e desprovida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário/Recurso de Ofício, fundamentado no
art. 40 da Lei Municipal n. 2.113/1.999, em razão da decisão de 1º grau
exarada em 15/09/2014 de fls. 34/39.

Adoto o relatório da decisão de 1º grau (fls. 34/36), por correto, e acres-
cento que o i. julgado de 1º grau julgou totalmente improcedente a ação
fiscal, com a consequente anulação do respectivo Auto de Infração e Im-
posição de Multa, em razão da contradição quanto a identificação do sujei-
to passivo da obrigação tributária e período de apuração do fato gerador.

A decisão foi submetida ao Reexame Necessário/Recurso de

Ofício, não havendo interposição de recurso voluntário.

Às fls. 41/42 consta manifestação do órgão encarregado do lançamento do
tributo pela confirmação da decisão de 1º grau, em reexame necessário.

VOTO

O Reexame Necessário/Recurso de Ofício tem previsão no art. 40 da Lei
Municipal n. 2.113/1.999, o qual impõe aos litígios superiores a 40 (qua-
renta) UPG/VG com decisões contrárias ao Fisco Municipal a submissão a
análise do órgão julgador de 2ª instância.

Da detida análise dos autos do processo em epígrafe, constato que houve
verdadeira confusão acerca do sujeito passivo da ação fiscal, impedindo
a caracterização da relação jurídica tributária, bem como, do período de
apuração do suposto fato gerador da obrigação tributária.

Nesse ponto, destaco que no endereço fiscalizado havia supostamente 02
(duas) empresas em funcionamento, conforme Comprovante de Inscrição
e de Situação Cadastral de fls. 16/17, sendo que a empresa objeto de au-
tuação fiscal foi constituída em 23/10/2013.

Ocorre que o Auto de Infração e Imposição de Multa n. 002/2014 teve por
objeto cominação de penalidades relacionadas ao ISSQN de período an-
terior à constituição da empresa, qual seja, 2009 a 2013.

Ademais, registro que não houve a caracterização da situação prevista no
art. 132 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), relacionada a
responsabilidade tributária por sucessão empresarial.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, mas para negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau de fls. 34/36.

Várzea Grande/MT, 07 de Dezembro de 2018.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Conselheiro Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal
de Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer a remessa necessária
e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Mário Cezar de Lima, representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Representante
do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 26 de Janeiro de 2019.
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DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Conselheiro Relator

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos n° 369345/2016,394476/2019,455473/2017,455492/2017 e
492553/2017

Assunto :CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS POR SER SUBSTITU-
TO TIBUTÁRIO E ALIQUOTA DE 3%

Recorrente: BRF S.A

Recorrida : Fazenda Publica Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

Dos fatos:

A recorrente solicita o calculo do Issqn de obras sobre reforma e ampliação
descritas no RRT Simples n°0000001577750 e na planta gerando um lan-
çamento no valor de R$ 4.520,10, utilizando uma área especificada na
planta/projeto de arquitetura de 352,17m2.

Interpôs recurso relatando que já teria feito o recolhimento do ISSQN na
condição de tomador dos serviços ( Substituto Tributário) através da re-
tenção do imposto efetuada sobre as notas fiscais emitidas pelo prestador
dos serviços, anexando cópias das notas fiscais n°s 03,05,10,18,19,24 e
34.

Pede a anulação do lançamento, juntando no processo notas que compro-
vam o pagamento das competências fiscais da obra, objeto do lançamento
tributário, entretanto não apresenta documentos que levou a reter a alíquo-
ta de 3% mesmo ela não sendo integrante do Simples Nacional.

Voto do relator:

O processo tramitou normalmente, sendo garantido ao recorrente a ampla
defesa e o contraditório, não havendo qualquer irregularidade processual.
A recorrente apresentou o custo total da obra no valor de R$ 680.000,00
gerando uma base de serviços a serem tributados no valor de R$135.
999,93, correspondente a 20% do custo total da obra. A recorrente valeu-
se da alíquota de 3% comprovando o recolhimento por Substituição Tribu-
tária no valor de R$ 4.079,99.

Não foi anexada nenhum documento sobre por quê o recorrente, sendo
substituto utilizou-se da alíquota de 3%, sendo que as atividades executa-
das pelo prestador enquadram-se no item 7.02, parágrafo 1° do artigo 70
do Código Tributário Municipal , sendo que nesse caso a alíquota aplicada
é de 5% descrita no inciso I do artigo 84. Mesmo o tomador sendo pres-
tador domiciliado fora do município não o abstém a aplicação das alíquo-
tas prevista para sua atividade na legislação do município onde ocorreu a
prestação do serviço.

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso interposto por preencher
os pressupostos legais,reconhecendo a requerente como substituto, man-
tendo a decisão em primeira instância em sua integra de cancelar o
valor retido R$ 4.079,99 e gerar um credito a compensar com o valor cor-
reto da alíquota, 5% R$ 6.800,00 gerando um ISSQN residual de R$ 2.
720,01.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do co-
legiado, por unanimidade de votos, em conhecer a remessa mantendo-se
integralmente a decisão de 1º grau.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Mário Cezar de Lima, representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Representante
do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 22 de Fevereiro de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos 25 dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezenove, no Gabinete
da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço Couto
Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Grande, Es-
tado de Mato Grosso, às 09:00 horas, o Presidente do Conselho Munici-
pal de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Neto, conferiu o
quórum e deu início às atividades declarando aberta a 4ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. O Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos, fez a leitura da Ata da 3ª Sessão Ordinária do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprova-
da por todos os Conselheiros, bem como, procedeu a leitura da pauta da
sessão, devidamente publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípi-
os do Estado de Mato Grosso em 21/01/2019. Em seguida foi realizada
a leitura e apreciação do acórdão referente ao Processo CRF/VG n. 02/
2018 (Petroluz Distribuidora Ltda. x Fisco Municipal – Taxa de Limpe-
za Urbana) Conselheiro Relator Sr. MÁRIO CEZAR DE LIMA (Recurso
Voluntário), o qual foi objeto de conferência e assinatura dos demais Con-
selheiros.Passou-se à apreciação da ordem do dia, sendo que o Sr. Presi-
dente pontuou que foi encaminhado por meio de endereço eletrônico indi-
cado nos autos Pauta de Julgamento da 4ª Sessão Ordinária do Conselho
Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande para os contribuintes/re-
presentantes legais que possuem processos a serem julgados na presente
Sessão. 1) Processo CRF/VG n. 06 (Cardoso & Pinheiro x Fisco Muni-
cipal – ISQQN) Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER (Re-
curso Voluntário): ausente o contribuinte ou seu representante legal, a
Sra. Conselheira Relatora procedeu a exposição do relatório e apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao recurso apresentado pelo recorrente,
mas negando provimento, mantendo integralmente a decisão de 1ª instân-
cia. O voto da Sra. Conselheira Relatora foi acompanhado pelos demais
Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada
entre os Representantes classistas e os servidores do município, votando
por último oConselheiro que presidiu o julgamento.2) Processo CRF/VG
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n. 08 (BRF S.A. x Fisco Municipal – ISSQN) Conselheiro Relator Sr.
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO (Reexame Necessário): ausente o
contribuinte ou seu representante legal, o Sr. Conselheiro Relator proce-
deu a exposição do relatório e apresentação do voto, dando conhecimen-
to ao recurso interposto por preencher os pressupostos legais,mantendo a
decisão em primeira instância em sua integra. O voto do Sr. Conselheiro
Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros, os quais foram pro-
feridos verbalmente, de forma alternada entre os Representantes classis-
tas e os servidores do município, votando por último oConselheiro que pre-
sidiu o julgamento. Após a apreciação da ordem do dia, o Sr. Presidente
mencionou que o acórdão será lavrado pelo Relator ou, se vencido, pelo
Conselheiro que proferiu o primeiro voto no sentido que prevaleceu até a
próxima sessão de julgamento, para conferência e assinatura dos demais
Conselheiros.Na sequência, o Sr. Presidente apontou a existência de ca-
so omisso no RegimentoInterno, a saber, impedimento legal para o exer-
cício da função de julgamento de membro titular e suplente do Conselho,
sendo que na forma prevista no Regimento Interno foi deliberada entre os
Conselheiros a seguinte ordem de convocação de Conselheiro Suplente,
quando o impedimento ou suspeição para o exercício da função de julga-
mento recair sobre membro titular e suplente do Conselho, representan-
tes dos servidores públicos: I – Suplente da Presidência do Conselho;II –
Suplente do servidor efetivo do Município, vinculado à Secretaria respon-
sável pela administração tributária (Secretaria de Gestão Fazendária); III -
Suplente da Vice-Presidência do Conselho. Ainda, ficou estabelecido que
a deliberação tomada será instrumentalizada por meio de Portaria, a ser
publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Ma-
to Grosso, conforme previsto no Regimento Interno. Em seguida, proce-
deu a distribuição dos processos na seguinte ordem: 1) Processo CRF/
VG n. 11 (Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. x Fisco Municipal –
ISQQN)Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER (Recurso Vo-
luntário); 2) Processo CRF/VG n. 12 (Claudia Auxiliadora de Moraes
Costa – Cartório de Paz e Notas do Capão Grande x Fisco Munici-
pal – ISQQN)Conselheiro Relator Sr.MÁRIO CEZAR DE LIMA(Recurso
Voluntário). Após isso, oSr. Presidente pontou que os Processos CRF/
VG ns. 13 (Aconcágua Empreendimentos Imobiliários x Fisco Municipal -
IPTU), 14 (Davi Pintor x Fisco Municipal -IPTU) e 15 (Davi Pintor x Fis-
co Municipal -IPTU)foram objeto de revisão de ofício pela autoridade fiscal
municipal encarregada do lançamento do tributo, no momento de apresen-
tação de contrarrazões, sendo por essa razão retirados da atribuição jul-
gadora do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, bem como, indagou

acerca da existência de impedimento para o exercício da função de julga-
mento relacionado aos 02 (dois) processos distribuídos, oportunidade em
que o mesmo declarou-se impedido para julgar oProcesso CRF/VG n. 12
(Claudia Auxiliadora de Moraes Costa – Cartório de Paz e Notas do Capão
Grande x Fisco Municipal – ISQQN), em razão de ter exercido a função
judicante em 1º grau.Em razão do impedimento mencionado será neces-
sário proceder aconvocação de Conselheiro Suplente Sr. JOSÉ CARLOS
CALEGARI FILHO, conforme Decreto n. 41/2018. Por último, foi designa-
da para o dia 28/02/2019, às 09:00 horas, a 5ª sessão ordinária e facultada
a palavra aos demais Conselheiros.Nada a mais havendo a tratarfoi encer-
rada a reunião às 10:30 horas e, eu, Daniel da Silva Martins Neto, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada pelo Pleno do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais será assinada por todos os presentes. Várzea
Grande-MT, 25 de Janeiro de 2019.

CONSELHEIRO ASSINATURA
DANIEL DA SILVA MARTINS NETO
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO
ADRIANA SCHLITTER
MÁRIO CEZAR DE LIMA
CÁSSIA REGIS LOPES

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 36, DE FEVEREIRO DE JULHO DE 2.019.

Designar Responsabilidade Técnica pelo Programa de Hiperdia e Saúde
do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o arti-
go 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Designar Responsabilidade Técnica do Programa de Hipertensão,
Diabetes e Saúde do Idoso, pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea
Grande, a servidora Saskia Eduarda Lorenzete Alves, a partir de 11 de fe-
vereiro de 2.019.

Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2.019.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº033/2019

PORTARIA Nº033/2019

Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto - DAE-VG, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Complementar
n°1.164/91, que dispõe em seu art. 85;

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares, referente ao mês de Março de 2019, ao servidor abaixo relacionado, a vigorar a partir de:

MATR. SERVIDOR VÍNCULO CARGO PERÍODO AQUISI-
TIVO PERÍODO DO GOZO

578 VILMAR AMARAL DOS
SANTOS EFETIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2017/2018 01/03/2019 a 30/03/2019 (30

dias)
1916 MÁRIO CEZAR DE CARVA-

LHO COMISSIONADO GERENTE PADRONIZAÇÃO E CPBRANÇA -
DGA - 6 2016/2017 01/03/2019 a 30/03/2019 (30

dias)

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Várzea Grande, 01 de Março de 2019.

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO

Diretor Presidente DAE/VG.
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