














Encontra fundamentação legal na Lei 8666/93 e suas alterações, no Edital
do Pregão Presencial n.50.2013, no Termo de Referencia 10.2013 da Se-
cretaria de Viação, Obras e Urbanismo. OBJETO: Retificar o Item 4.2 da
Cláusula Quarta – Dos Prazos e suas prorrogações, referente a prestação
de serviços para execução de manutenção e melhorias do sistema viário
urbano, com recapeamento, binder (reperfilamento), tapa buraco, lama as-
fáltica, micro revestimento e micro fresagem de pavimentação asfáltica de
diversas vias do Município de Várzea Grande-MT. VIGÊNCIA: 720 (sete-
centos e vinte dias) meses.

DATA DE ASSINATURA: 12.03.2015.

SIGNATÁRIOS: WALACE SANTOS GUIMARÃES

Prefeito Municipal de Várzea Grande-MT

GONÇALO APARECIDO DE BARROS LTDA

Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo – PMVG/MT

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA

Contratada

Visto pela

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ATO N.º 104/2015

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1.º - Exonerar do cargo em comissão BARTULINA VIEIRA DA CU-
NHA, Auxiliar de Gabinete da 1ª Secretaria.

Art. 2.º - Este ato entra em vigor a partir desta data.

Gabinete da Presidência, 17 de Março de 2015.

Vereador CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

Presidente

Vereador PEDRO PAULO TOLARES

1ºSecretário

PORTARIA 082/CPSPAD/SAD/2015

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe
são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/
2010 e pelo que consta no Processo Administrativo Disciplinar 121/2014,
cujo Juízo Prévio adota;

Resolve:

Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Ad-
ministrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria 585/2014, com
sede na Secretaria Municipal de Administração - Paço Municipal - Av. Cas-
telo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa - Várzea Grande – MT instaure Pro-
cesso Administrativo Disciplinar nº 121/2014 e apure em prazo de 60 (ses-
senta) dias, possível enquadramento à figura prevista nos artigos 148 e
149 em conjunto com o artigo 126, I, II, III, IX, X e artigo 127, I, XIV da Lei
Municipal 1.164/91 e que prevê as penalidades elencadas nos artigos 137,
III e V; 142, II, III; todos da mesma Lei Municipal, atribuídas ao servidor C.
A. F. J., lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Várzea Grande-MT, 11 de março de 2015

Celso Alves Barreto Albuquerque

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 081/CPSPAD/SAD/2015

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe
são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/
2010 e considerando o contido na Portaria 871/CPSPAD/SAD/2014 que
determina a Instauração do Processo Administrativo Disciplinar 103/2014
que investiga possível enquadramento da servidora F. R. X., nos artigos
126, I, II, III, VIII, IX, e 127, XIV e 142, VIII, X todos da Lei Municipal 1.164/
91;

Resolve:

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 05 de
março de 2015, o prazo para conclusão dos trabalhos do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar 103/2014, Instaurado para apurar as supostas infra-
ções estatutárias, relacionadas à mesma servidora.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 05 de março de 2015.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 05 de março de 2015

Celso Alves Barreto Albuquerque

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 092/CPSPAD/SAD/2015

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe
são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/
2010 e pelo que consta no Processo Administrativo Disciplinar 101/2014,
cujo Juízo Prévio adota;

Resolve:

Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Ad-
ministrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria 585/2014, com
sede na Secretaria Municipal de Administração - Paço Municipal - Av. Cas-
telo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa - Várzea Grande – MT instaure Pro-
cesso Administrativo Disciplinar e apure em prazo de 60 (sessenta) dias,
possível enquadramento à figura prevista no artigo, 126, I, II, III, IX, 127,
XIV, 128, § 1º e § 2º da Lei Municipal 1.164/91 e que prevê as penalidades
elencadas no artigo 137, III, 142, XII, 143, § 1º da mesma Lei Municipal,
atribuído à servidora M. R. G. P., lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos
trabalhos.

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

Várzea Grande-MT, 27 de fevereiro de 2015.

Celso Alves Barreto Albuquerque

Secretário Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CMAE/
VÁRZEA GRANDE/MT REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Várzea Grande/
MT, criado pela Lei Municipal nº 1.571/1995, de 23 de maio de 1.995,
reger-se-á pelo presente Regimento Interno, observada a sua constituição,
atribuições, as normas e disposições fixadas em Lei.

Art. 2° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar/CMAE/VG é um
órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de as-
sessoramento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar no municí-
pio de Várzea Grande e desenvolverá suas atividades de acordo com os
seguintes princípios:

I - reconhecimento da alimentação escolar como direito do educando;
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II - atendimento a todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Edu-
cação Básica; e os Programas federais;

III - atendimento aos alunos da educação básica das entidades filantrópi-
cas ou mantidas pelo poder público, inclusive as de educação especial e
confessionais;

IV - atendimento aos alunos da educação básica das entidades comunitá-
rias, conveniadas com o poder público;

V - emprego da alimentação saudável e adequada a todos os alunos, in-
clusive os que necessitam de atenção específica;

VI - estímulo à participação da comunidade no controle social para orientar
suas decisões;

VII - articulação de suas ações com as políticas sociais vigentes.

Parágrafo único - Os alunos matriculados na educação básica de que trata
o inciso III e IV deste artigo, serão atendidos pelo PNAE, mediante a com-
provação da certificação da entidade como beneficente de assistência so-
cial da área de educação, conforme dispõe o art. 24 do Decreto nº 7.237,
de 20 de julho de 2010 e declaração no censo escolar, do interesse de
oferecer a alimentação gratuita.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO

Art. 3º - OConselho Municipal de Alimentação Escolar/CMAE/VG será
constituído de:

I – um representante indicado pelo Poder Executivo;

II – dois representantes das entidades de trabalhadores da educação e de
discentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação, a serem
escolhidos por meio de assembléia específica para tal fim, registrada em
ata;

III – dois representantes de pais de alunos matriculados na rede pública
municipal de ensino, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações
de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assem-
bléia específica para tal fim, registrada em ata;

IV – dois representantes indicados por entidades civis organizadas, esco-
lhidos em assembléia específica para tal fim, registrada em ata.

§ 1º - Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem mai-
ores de 18 (dezoito) anos ou emancipados, devidamente comprovados.

§ 2º - Cada membro titular do Conselho Municipal de Alimentação Escolar/
CMAE terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção
dos membros titulares do inciso II deste artigo, os quais poderão ter como
suplentes qualquer uma das entidades referidas no inciso.

§ 3º - A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar/CMAE será feita por Portaria ou Decreto Executivo, de acordo com
a Lei Orgânica do Município, observadas as disposições previstas neste
artigo, obrigando-se a Entidade Executora a acatar todas as indicações
dos segmentos representados.

§ 4º - Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas da Entidade
Executora para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar/
CMAE.

§ 5º - O CMAE terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos dentre
os membros titulares, por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros
titulares, em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o
mandato coincidente com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma única
vez consecutiva;

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO CMAE

Art. 4° - São atribuições do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de
Várzea Grande:

I - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimen-
tação escolar;

II - exigir a divulgação dos recursos financeiros do PNAE transferidos à
Entidade Executora e as normas de sua destinação para a comunidade
escolar;

III - acompanhar a execução físico-financeira do Programa, zelando pela
sua melhor aplicabilidade;

IV - zelar pela qualidade dos gêneros alimentícios, em especial quanto às
condições higiênicas e sanitárias, bem como à aceitabilidade dos cardápi-
os oferecidos;

V - acompanhar a elaboração do cardápio da alimentação escolar, de mo-
do que o mesmo seja programado para suprir as necessidades diárias nu-
tricionais dos alunos matriculados durante a sua permanência na escola;

VI – elaborar, anualmente, o plano de ação do CMAE;

VII - fiscalizar, por meio de instrumentos técnicos padronizados, o cumpri-
mento dos cardápios pelas escolas;

VIII – receber e analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do
PNAE, emitido pela Entidade Executora/EEx. contido no Sistema de Ges-
tão de Conselhos – SIGECON Online antes do envio do Parecer Conclusi-
vo;

IX - realizar reunião específica para analisar a prestação de contas do ges-
tor e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGE-
CON Online com a participação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos conse-
lheiros titulares;

XI - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanha-
mento da execução do PNAE, sempre que solicitado;

XII - comunicar ao FNDE, ao Tribunal de Contas, à Controladoria Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle, qualquer ir-
regularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CMAE, sob pena de responsabilidade soli-
dária de seus membros;

XIII - orientar sobre a aquisição de insumos para o programa de alimenta-
ção escolar, dando prioridade aos produtos da região;

XIV - comunicar à Entidade Executora/EEx. a ocorrência de irregularidade
no programa para que sejam tomadas as devidas providências;

XV – apresentar relatório de atividades ao FNDE, quando solicitado;

XVI - elaborar o Regimento Interno em conformidade com a legislação vi-
gente a ser aprovado pelo CMAE e homologado pelo Executivo Municipal;

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 5º - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar/CMAE/VG terá a
seguinte estrutura:

I – Direção Executiva - Presidente e Vice Presidente

II – Secretaria Administrativa;

III – Membros Titulares e Suplentes.

IV – Reunião Ordinária/Extraordinária

SEÇÃO I

Da Direção Executiva

Art. 6º – A Direção Executiva do Conselho de Alimentação Escolar/CMAE
será composta de Presidente e Vice-Presidente.

Art. 7º - O Presidente, e o Vice-Presidente serão eleitos em escrutínio se-
creto e /ou por aclamação de acordo com a decisão dos conselheiros em
reunião específica para esse fim.

Art. 8º - O Presidente e o Vice-Presidente terão mandato de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução por igual período para o mesmo cargo.
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Art. 9º - Ao Presidente, na função de coordenador das ações político-
administrativas do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, compete:

I – ser eleito pelos seus pares em reunião específica;

II - dispor sobre as normas e atos relativos ao funcionamento administrati-
vo do Conselho;

III - observar e fazer cumprir este Regimento Interno;

IV - elaborar, em conjunto com a Secretaria Administrativa, a pauta das
reuniões;

V - apreciar excepcionalmente matéria de urgência;

VI - tomar decisão em caráter de urgência e submetê-la posteriormente à
reunião dos conselheiros;

VII - cumprir e zelar pelo cumprimento das deliberações do Conselho Mu-
nicipal de Alimentação Escolar;

VIII - representar judicial e extrajudicialmente o Conselho Municipal de Ali-
mentação Escolar;

IX - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento de suas
atividades;

X - praticar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas,
assim como os que resultam de deliberação dos conselheiros;

XI - convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar;

XII - submeter à pauta a aprovação dos conselheiros;

XIII - participar das discussões das reuniões nas mesmas condições dos
demais membros;

XIV - decidir sobre questões de ordem;

XV- divulgar para os demais membros as informações relevantes para
Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

XVI - delegar competências, desde que previamente submetidas à apro-
vação dos conselheiros;

XVII – colocar em apreciação dos conselheiros o nome do membro para
representar o CMAE em eventos externos, quando não puder participar;

XVIII - divulgar as resoluções, deliberações, recomendações e pareceres
do CMAE-VG.

XIX - Solicitar estudos ou pareceres sobre assuntos de interesse dos
CMAE-VG.

XX - assinar correspondências endereçadas a autoridades e outros inte-
ressados.

XXI - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.

Art. 10 - Ao Vice-Presidente compete:

I - substituir o Presidente em caso de impedimentos, ausências e vacânci-
as, completando o tempo de mandato neste último caso;

II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;

III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo CMAE-VG.

SEÇÃO II

DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

Art. 11 - Compete aos membros titulares do Conselho Municipal de Ali-
mentação Escolar:

I – comparecer as reuniões para as quais forem convocados (a);

II - exercer seu mandato com lealdade, isenção e princípios éticos;

III - exercer o direito de votar, vetar e retificar;

IV - justificar por escrito suas faltas a reuniões do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar;

V – assinar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, sua presen-
ça nas reuniões;

VI - solicitar ao Presidente a inclusão, na agenda dos trabalhos, dos as-
suntos que deseja discutir;

VII - propor a realização de reuniões extraordinárias;

VIII - apresentar, parecer proposta ou recomendação sobre assuntos dis-
cutidos no Conselho

IV - Municipal de Alimentação Escolar;

X - propor alterações no Regimento Interno;

XI - eleger os candidatos e candidatar-se aos cargos do Conselho Munici-
pal de Alimentação Escolar;

XII - requisitar à Secretaria Administrativa, à Presidência e aos demais
membros, informações que julgarem necessárias para o desempenho de
suas atribuições;

XIII - fornecer à Secretaria Administrativa os dados e informações a que
tenha acesso ou que se situem na área de sua competência quando julgar
importantes para o trabalho do Conselho, ou quando solicitados pelos de-
mais membros.

Fazer visitas de inspeção nas cozinhas das unidades escolares.

§ 1º Os conselheiros que ocupam cargo publico nos dias de reunião e vi-
sitas terão suas faltas abonadas.

§2º No caso especifico dos professores a Gestão da Escola, deve receber
o plano de aula do professor (a) e providenciar substituição.

Art. 12 – Os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar se-
rão substituídos somente nos seguintes casos:

I – mediante renúncia expressa do conselheiro;

II – por deliberação do segmento representado; e

III – pelo descumprimento das disposições previstas neste Regimento In-
terno, desde que aprovada em reunião convocada para discutir esta pauta
específica.

§ 1º - Nas hipóteses previstas no artigo anterior, a cópia do termo de re-
núncia ou da ata da sessão plenária do Conselho ou ainda da reunião do
segmento, em que se deliberou pela substituição do membro deverá ser
encaminhada ao FNDE pela Entidade Executora.

Art. 13 – O Suplente substituirá o titular nos seguintes termos:

I - em caso de ausência do titular;

II - em caso de vacância para completar o mandato do titular;

III - em caso de nova indicação do Poder Executivo ou das entidades de
representação dos professores, pais de alunos e da sociedade civil;

IV - após ausência em 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) reuniões
alternadas sem justificativa.

§1º - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar comunicará o desliga-
mento do membro do Conselho solicitando novo membro para preenchi-
mento do cargo, mantida a exigência de nomeação pelo chefe do executi-
vo municipal.

§2º - No caso de substituição de conselheiro o período do seu mandato
será complementar ao tempo restante daquele que foi substituído.

SEÇÃO III

DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art. 14 - A Secretaria Administrativa é uma unidade de apoio técnico e ad-
ministrativo do Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

Art. 15 - A Secretaria Administrativa será composta por um Técnico Admi-
nistrativo na função de Secretário (a) Executivo (a), auxiliado por equipe
técnica, se necessário.
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Art. 16 - Compete ao Servidor na função de Secretário (a) Executivo (a):

I - executar as funções administrativas auxiliares necessárias ao desem-
penho das atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

II - auxiliar o Presidente na organização das pautas das reuniões do Con-
selho;

III - redigir as atas e secretariar as reuniões do Conselho;

IV - minutar as resoluções concernentes aos assuntos relatados em ses-
são;

V - agendar as reuniões do Conselho e encaminhar a seus membros os
documentos necessários;

VI - expedir ato de convocação para reunião ordinária ou extraordinária,
por determinação do Presidente do Conselho;

VII - coordenar, supervisionar e controlar as atividades pertinentes à Se-
cretaria Administrativa;

VIII - assessorar o Presidente do Conselho nos assuntos pertinentes à sua
competência;

IX - encaminhar aos membros cópias as atas das reuniões ordinárias e ex-
traordinárias do Conselho, bem como ler a ata na reunião seguinte para
aprovação pelos conselheiros;

X - dar suporte técnico-operacional ao CMAE/VG, com vistas a subsidiar
suas deliberações, recomendações e pareceres;

XI - protocolizar documentos dirigidos ao Conselho Municipal de Alimenta-
ção Escolar;

XII - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho
Municipal de Alimentação Escolar;

XIII - responsabilizar-se pelas Atas das reuniões, mantendo-as em arqui-
vo;

XIV - manter arquivo das súmulas das reuniões dos conselheiros, bem
como das deliberações, recomendações, e outros documentos do CMAE/
VG;

XV - levantar e sistematizar as informações que permitam ao CMAE/VG
desenvolver suas atividades;

XVI - exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelo Pre-
sidente e Vice-Presidente ou pela Plenária;

XVII - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.

SESSÃO IV

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 17 – O Conselho Municipal de Alimentação Escolar funcionará em ho-
rário comercial, no período matutino das 08h00 as 12h00, vespertino das
14h00 as 18h00 com estrutura e local definidos pela Entidade Executora.

Art. 18 – O atendimento externo será realizado pelo (a) Secretário (a) Ad-
ministrativo (a) do Conselho Municipal de Alimentação Escolar/CMAE.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Art. 19 – O Conselho Municipal de Alimentação Escolar reunir-se-á ordina-
riamente uma vez por mês, por convocação do Presidente ou extraordina-
riamente, ou de um terço de seus membros titulares e suplentes.

§ 1º - As convocações para as reuniões serão entregues aos membros ti-
tulares e suplentes em mãos ou por e-mail com 3 (três) dias úteis de ante-
cedência da data da reunião, haja visto haver calendário prévio aprovados
pelos conselheiros com o agendamento das reuniões.

§ 2º - As reuniões ordinárias do Conselho ocorrerão de acordo com o ca-
lendário próprio e terão a duração mínima de 2 (duas) horas, podendo ser
prorrogadas no mesmo dia.

§3º - Caso a reunião ordinária não seja convocada pelo Presidente, cabe
ao Vice Presidente fazê-lo, desde que transcorridos quinze dias do prazo
previsto no calendário.

§4º - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão deliberativas em pri-
meira convocação quando instaladas e iniciadas com a presença da me-
tade mais um de seus membros;

§5º - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão iniciadas com tolerân-
cia de quinze minutos em primeira convocação;

§6º - As assinaturas dos membros presentes em cada reunião serão colhi-
das em livro próprio.

Art. 20 - A reuniões do Conselho serão presididas pelo Presidente do Con-
selho, sendo substituído pelo Vice-Presidente nos casos previstos regi-
mentalmente.

Art. 21 - A cada reunião lavrar-se-á Ata contendo exposição resumida dos
trabalhos, conclusões e deliberações, a ser, após aprovação, arquivada
pelo (a) Secretario (a) Administrativo (a).

Art. 22 - O Presidente, auxiliado pela Secretario (a) Administrativo (a), or-
ganizará a pauta de cada reunião e comunicará seu teor a todos os con-
selheiros no ato da convocação.

Parágrafo único - Em caso de urgência ou relevância, o Pleno poderá al-
terar a pauta do dia.

Art. 23 – As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:

I - verificação do quórum para a instalação dos trabalhos;

II - discussão, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior pelos
membros votantes presentes na data de sua realização;

III - apresentação das justificativas de ausências;

IV - aprovação da pauta do dia;

V - informes;

VI - apresentação de relatórios de visita técnica às Unidades Escolares;

VII - deliberações e encaminhamentos.

Art. 24 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples
dos votos, com quorum mínimo de metade mais um de seus membros sal-
vo nos casos de alteração do Regimento Interno e Análise da Prestação
de Contas, em que serão tomadas as decisões pela maioria absoluta dos
membros votantes.

§ 1º - Na impossibilidade de comparecimento do titular, este deverá ser
substituído pelo seu respectivo suplente com direito a voz e voto, em todas
as deliberações do Conselho.

§ 2º - A votação será aberta ou secreta, conforme decisão dos Conselhei-
ros, e cada membro terão direito a um voto, em caso de empate caberá ao
Presidente o voto de qualidade.

§ 3º - Os votos divergentes da deliberação tomada poderão ser expressos
na Ata da reunião a pedido do membro que o proferiu.

§ 4º - O voto, na reunião, será facultado ao suplente na ausência do titular
que substitui.

§ 5º - A matéria constante na pauta e não apreciada conclusivamente
constará da pauta das reuniões subseqüentes até a sua apreciação.

Art. 25 - O membro do Conselho que não se julgar suficientemente escla-
recido sobre determinado assunto poderá pedir vista da matéria.

§ 1º - O prazo de vista se encerrará na data da reunião subseqüente, mes-
mo que mais de um conselheiro a solicite.

§ 2º - Vencido, o prazo de vista poderá ser prorrogado, por uma vez, até a
data da reunião subseqüente.
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Art. 26 - É facultado a qualquer Conselheiro, interessado o pedido de ree-
xame de Parecer exarado na reunião anterior, para sanar possível ilegali-
dade, incorreção e inadequação técnica, administrativa ou financeira.

Art. 27 - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar poderá promover,
periodicamente, reuniões ampliadas e/ou descentralizadas, com o objetivo
de buscar a participação de entidades e órgãos envolvidos na área de ali-
mentação escolar.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 28 - O Poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação
deve garantir ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar de acordo
com a legislação em vigor toda a infraestrutura necessária à plena execu-
ção das atividades de sua competência.

Art. 29 - Qualquer entidade civil ou órgãos públicos poderão participar das
reuniões do Conselho com direito a voz e não a voto.

Art. 30 – Os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, não
receberão qualquer remuneração por sua participação no colegiado, pois
o exercício de seu mandato é considerado serviço público relevante e não
será remunerado.

Art. 31 - Os conselheiros farão parte das comissões de visitas nas Unida-
des Escolares sempre que necessário.

Art. 32 - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar funcionará em ca-
ráter permanente, salvo durante o recesso anual, em período a ser fixado
pelo Presidente do Conselho.

Art. 33 - Perderá o mandato, o conselheiro que, sem justificar a ausência,
faltar três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas e não se fizer repre-
sentar pelo seu suplente.

Art. 34 - Os membros do Conselho serão nomeados através de ato do Po-
der Executivo Municipal.

Art. 35 – O presente Regimento Interno poderá ser alterado parcial ou to-
talmente através de proposta expressa de qualquer membro do Conselho,
encaminhado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da
reunião que irá aprecia - lá.

Parágrafo Único – A aprovação ou alterações no Regimento Interno do
Conselho somente poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois ter-
ços) dos Conselheiros Titulares.

Art. 36 - Os casos omissos não previstos no presente Regimento Interno
serão resolvidos, na reunião ordinária ou extraordinária do Conselho.

Art. 37 – Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

Várzea Grande, 12 de março de 2015.

_________________________ _________________________

Júlio Cesar Costa dos Santos Francisco de Oliveira Bezerra

Presidente Vice-Presidente

Demais Conselheiros:

Adelis Luiza da Silva e Silva (titular):

Gezoino Espirito Santo da Silva Arruda (titular):

Taiça Lopes de Arruda (titular):

Judith da Cruz França (suplente):

Wilma Gonçalves da Silva Custódio (suplente):

PORTARIA 090/CPSPAD/SAD/2015

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe
são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/
2010 e pelo que consta no Processo Administrativo Disciplinar 010/2015,
cujo Juízo Prévio adota;

Resolve:

Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Ad-
ministrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria 585/2014, com
sede na Secretaria Municipal de Administração - Paço Municipal - Av. Cas-
telo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa - Várzea Grande – MT instaure Pro-
cesso Administrativo Disciplinar nº 010/2015 e apure em prazo de 60 (ses-
senta) dias, possível enquadramento à figura prevista nos artigos 148 e
149 em conjunto com o artigo 126, I, II, III, IX, X e artigo 127, I, XIV da Lei
Municipal 1.164/91 e que prevê as penalidades elencadas nos artigo 142,
II, III; todos da mesma Lei Municipal, atribuídas ao servidor L. M. M. de L.,
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, bem como as demais in-
frações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Várzea Grande-MT, 11 de março de 2015

Celso Alves Barreto Albuquerque

Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ATO N.º 103/2015

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1.º Nomear no cargo em comissão INGRIT DOS ANJOS GOMES, As-
sessora Técnica Legislativo.

Art. 2.º - Este ato entra em vigor a partir desta data.

Gabinete da Presidência, 12 de Março de 2015.

Vereador CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

Presidente

Vereador PEDRO PAULO TOLARES

1ºSecretário

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
ATO DE NOMEAÇÃO

ATO DE NOMEAÇÃO Nº 003/2.015

Zelandes Santiago dos Santos, Diretor Presidente do DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei 1.733/1.998 e alterada pela Lei nº 1.866/1.998,
resolve NOMEIA, com efeito, a partir de 16/03/2015, no cargo em comis-
são DGA, o servidor abaixo relacionado lotado no Departamento de Água
e Esgoto de Várzea Grande.

JOÃO LUIZ FIRMINO DE
AZEVEDO

ASSESSOR DE GESTÃO – ADM. E
FINANCEIRO

DGA
- 2

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de março de 2015

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

DIRETOR PRESIDENTE DAE/VG

ATO Nº 199/2015

Walace Santos Guimarães, Prefeito Municipal de Várzea Grande, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
e o que consta no processo nº 295700/15;

RESOLVE:
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