
Presidente

Homologo:

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº.041/2017

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição a Sra. SEBASTIANA MARTINS DE CAMPOS.”

O Presidente do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servi-
dores Municipais de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o que consta no Processo n° 2016.04.11677P e;

Considerando o preenchimento dos requisitos nos termos do art. 6°, I, II,
III, e IV da E.C. nº 41/2003; c/c art. 12, inciso III, alínea “a” e §3º da Lei
n° 2.719/2004, que rege a previdência municipal; c/c o artigo 195, inciso
III, alínea “b” da Lei Complementar n° 1.164/91, que dispõe sobre Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande c/c art. 71, I da Lei
Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Car-
reira dos Trabalhadores da Educação com redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 4.007/2014, c/c Lei Complementar nº4189/2017, que autoriza a
recomposição salarial de 7,64% e dispõe sobre a tabela salarial dos Pro-
fessores da Rede Pública Municipal de Ensino;

Resolve:

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribui-
ção, com proventos integrais e direito a paridade, a Sra. SEBASTIANA
MARTINS DE CAMPOS, brasileira, casada, portadora da cédula de iden-
tidade RG n° 0438891-7 SEJUSP/MT e inscrita no CPF sob o n°172.648.
981-72, servidora efetiva no cargo de Professora I a IV, Classe ‘’C’’, Nível
‘’10’, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e La-
zer, devidamente matriculada sob o nº 42673.

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

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

Várzea Grande - MT, 09 de março de 2017.

Juarez Toledo Pizza

Presidente

Homologo:

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

REFERENTE AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DE VIZINHANÇA
– EIV E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV

“RESIDENCIAL BURITIS”

No dia 2 de março de 2.017, às 9h00min, reuniram-se em Audiência Públi-
ca para apresentar à população o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
– e Relatório de Impacto de Vizinhança –RIV, referente ao Residencial Bu-
ritis, situado na Rodovia dos Imigrantes, Bairro São Mateus, em consonân-
cia com a Lei nº 3680/2011 e art. 37 da Constituição Federal, realizado no
Centro de Convenções Hits Pantanal, localizado na Rua Hercílio Luz, s/nº,
bairro: Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT. Realizada a abertura da Au-
diência pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turis-
mo, o Sr. Kalil Sarat Baracat de Arruda, que realizou a leitura do Regimen-
to Interno da Audiência Pública. Iniciando-se a apresentação do Referido
Estudo pela equipe técnica do empreendimento, na pessoa do Arquiteto e
Urbanista, o Sr. José da Costa Marques, que iniciou sua explanação es-
clarecendo que a obra ainda não foi iniciada e possui tão somente a apro-

vação de projeto. Após, apresentou relatório de impacto de vizinhança do
Residencial Buritis e sua importância para cidade de Várzea Grande/MT,
uma vez que proporciona a sociedade conhecer o projeto e discutir seus
impactos. Em sequência, expôs acerca do empreendedor Conenge Cons-
trução Civil Ltda, que está no mercado brasileiro desde 1979, atuando em
empreendimentos particulares e públicos, além de obras de infraestrutura
e serviços sociais, tais como os Programas Saúde Bucal e Cozinha Brasil,
em parceria com o SESI implantados nos canteiros de obra. Ato contínuo
apresentou os documentos que antecederam a apresentação: declaração
de possibilidade para abastecimento de esgoto emitido pelo DAE/VG, ma-
trícula do imóvel, consulta prévia na SMDUET, sendo que através deste vê
a possibilidades urbanísticas, as taxas de ocupação para poder empreen-
der; disponibilidade de energia elétrica, licença de instalação, licença pré-
via e um relatório de impacto ambiental com parecer técnico. Explicou que
todo processo de EIV/RIV começa com o termo de referência, sendo este
um documento expedido pela prefeitura o qual elenca os pontos que de-
vem ser analisados na elaboração do EIV/RIV.

Em sequência, passou a apresentação do empreendimento “Residencial
Buritis”, sua localização e implantação do projeto. Informou que o empre-
endimento é composto por casas e lotes, sendo 120 lotes vazios e 625 uni-
dades residenciais, totalizando 745 unidades. Do quadro de área do em-
preendimento: área total 298.922,53 m², área comunitária total 14.956,44
m², área verde 30.688,22 m², área total do sistema viário 98.791,83 m²,
área total privativa 154.485,33 m². Em seguida, apresentou a fachada ar-
tística da unidade residencial e planta baixa.

Da Tipologia dos apartamentos: o empreendimento possui residências
com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e hall de entrada, tratando-
se de unidades compactas visando o atendimento da população de baixa
renda, estando enquadrada na faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha
Vida, dentro dos parâmetros estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.
Quanto ao abastecimento de água potável, esclarecem que o DAE/VG ma-
nifestou parecer favorável, no que tange o esgotamento sanitário, 100%
do esgoto será tratado sendo que já houve a execução do emissário que
irá conduzir o esgoto até a estação de tratamento. Há ainda, a realização
de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo, via de pedes-
tre e rede interna de energia.

Da análise da área de influência: o empreendimento tem uma particulari-
dade por ter sido implantado dentro do perímetro urbano, com isso fora
realizado um estudo de influência, totalizando um raio de 3.000 (três mil)
metros entre área de influência direta e indireta, ou seja, este estudo tinha
como objetivo fazer um levantamento da estrutura que está em torno do
empreendimento, obtendo-se, assim, os pontos positivos e os pontos ne-
gativos. Apresentou os aspectos Urbanísticos: dentro do estudo fora iden-
tificado os bairros que estão próximos do empreendimento. Foi apresen-
tado, também, estudo sobre a densidade demográfica e a renda familiar.
Fora apontado, ainda, em torno do empreendimento, instituição de ensi-
no, esporte e lazer, creche, praças, delegacia, bancos, empresas, correi-
os, mercados, igrejas, posto de gasolina e instituição de saúde. No que
diz respeito ao uso do solo, foi apresentado as zonas e as áreas que es-
tão próximas ao empreendimento. Analisando, também, as vias que dão
suporte e que serão utilizadas em torno do empreendimento. Foi apresen-
tado as principais vias no entorno do empreendimento.

Da mobilidade Urbana: é o estudo que tem o maior impacto entre as pes-
soas, pois vemos como uma obra pode mudar a sua vida. Esse estudo é
realizado em cima do HCM 2000, que é um manual americano de estudo
da mobilidade, onde se aplica e chega as conclusões técnicas. Nesse es-
tudo de mobilidade urbana analisa, através do nível de serviço, como de-
terminada via esta funcionando. Caso seja detectado um problema, deve
ser encontrada uma opção para solucionar este problema. Qual o nível
de oferta necessária para que um determinado nível de demanda veicu-
lar possa ser satisfatoriamente atendida? As faixas de tráfegos são neces-
sárias para atender o fluxo diário? E um quarto ponto a ser analisado é

20 de Março de 2017 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XII | N° 2.691

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 285 Assinado Digitalmente



















que tipo de via atende, de forma adequada, a demanda gerada pelo em-
preendimento? De acordo com o apresentado por meio de fichas técnicas,
chegou-se a conclusão que a malha viária existente tem capacidade de
absorver o aumento do fluxo produzido pelo condomínio.

Demanda por transporte público: Foram demonstradas as linhas de ônibus
utilizadas com ligação a diversos bairros. Conforme dados obtidos na As-
sociação Mato-grossense de Transportes Urbanos – MTU e União Trans-
porte, a rede de transporte coletivo atual apresenta linhas na região do
Cristo Rei, Aeroporto, Hospital São Luiz, região do Supermercado Big Lar,
Av. Getúlio Vargas em Cuiabá.

Relatório de Impacto de Vizinhança: apresentação das soluções dos pro-
blemas detectados. Foi apresentado o Plano de Gerenciamento de Resí-
duos. Apresentou, ainda, a respeito da Matriz de Impactos na Fase de Pla-
nejamento, Fase de Execução e na Fase de Operação. Os impactos na
fase de implantação, ou seja, durante a execução da obra foi identificado
impactos negativos, temporários de curta duração: 1) como a produção de
poeira movimentação de terra e aumento de tráfego de caminhões e má-
quinas. Sendo adotada como medida mitigadora manter os locais de tráfe-
go sempre úmidos durante todo o período da obra. 2) Geração de ruído e
vibrações provenientes da operação de máquinas e equipamentos do em-
preendimento. Sendo adotada como medida mitigadora respeitar a regula-
mentação da secretaria do meio ambiente. 3) Risco de acidentes entre os
veículos de usuários que transitam pela via, como também com os equipa-
mentos do empreendimento. Sendo adotado com medida mitigadora sina-
lização adequada ao longo das vias públicas atendendo as normas e pa-
drões exigidos pela prefeitura. 4) Risco de instalações de erosões devido
à modificação do uso do solo ou a sua fragilidade estrutural. Sendo adota-
do como medida mitigadora proteção por talude de contenção. 5) Risco de
contaminação do lençol freático. A medida mitigadora seria a manutenção
preventiva do veículo, através de troca de óleo fora do local da obra. Os
impactos na fase de operação: são impactos após a fase de construção.
1) impactos da coleta de lixo: o bairro conta com coleta regular de lixo.
O projeto contempla com local hermético específico para armazenagem e
coleta dentro dos padrões técnicos do município. 2) impacto sobre os ser-
viços de educação e saúde: a área de influência conta com a maior rede
de saúde e educação da macrozona. O aumento da demanda representa
0,6% sobre a estrutura existente o que está bem abaixo do crescimento
médio de 4,8 % registrado nos últimos anos. 3) Impacto sobre o consumo
de água tratada: A demanda por água tratada é absorvida pela rede públi-
ca, conforme declaração de possibilidade de água emitida pelo DAE/VG.
4) Impacto sobre o consumo de energia elétrica: A demanda por energia
elétrica é absorvida pela rede pública, conforme declaração de possibili-
dade expedida pela Energisa. 5) Impacto sobre o consumo de telefonia: A
demanda por telefonia é absorvida conforme declaração da OI. 6) Impacto
do Transporte Público: A alameda Julio Muller é servida por quatro linhas
regulares de ônibus para todas as regiões da Macrozona. O impacto é ab-
sorvido pela rede existente. 7) Impacto na produção de Efluentes: 100%
do esgoto tratado sendo que a construção do emissário para condução do
esgoto já foi concluída.

Abordou os aspectos positivos do empreendimento: No que diz respeito
aos aspectos positivos advindos do projeto é a importância social do em-
preendimento, com a conquista da casa própria com qualidade, seguran-
ça, conforto e sobretudo a dignidade da pessoa em morar bem. Na análise
das medidas compensatórias não foi detectado impacto negativo que pu-
desse causar algum problema. Os impactos que foram analisados são de
curta duração durante a implantação do projeto.

Aberta a palavra para os questionamentos do público, a Sra. Rosana,
membro do Conselho da Cidade e servidora lotada na Secretaria de Edu-
cação, levantou os seguintes questionamentos: 1) recolhimento de lixo,
frente às dificuldades de acesso encontradas pelos caminhões de coleta,
2) Informou que as escolas apresentadas no projeto não atendem a re-
gião onde se encontra o empreendimento, sendo que possui apenas uma

escola na Região do Capão do Pequi, que encontra-se em estado crítico
e super lotada, questionando como ficará com o aumento significativo de
pessoas morando naquela região; 3) Questionou o transporte público que
segundo informado é precário. 4) Levantou a existência de gás na região
do Capão do Pequi, alegando que com a implantação do empreendimento
mais pessoas estariam expostas aos perigos do gás existente 5) Levantou
a questão da demanda por telefonia que segundo informação é de baixa
qualidade; 6) Suscitou a questão da prostituição, devido a ociosidade da
população mais jovens que irá habitar o novo empreendimento.

O arquiteto José da Costa Marques, por sua vez, defendeu que a ideia
central do empreendimento é trazer planejamento e urbanização, além de
lazer e maior estrutura para a população de toda região. Ressalvou ainda
que dentro do próprio empreendimento terá área destinado ao uso social
onde poderia ser construída uma escola ou creche, para dar maior estru-
tura à população.

Em seguida, o Sr. Osmar Capilé, membro do Conselho da Cidade e Pro-
curador da Câmara de Vereadores fez o uso da palavra para esclarecer al-
guns pontos ressaltados pela Sra. Rosana, questionando a exata localiza-
ção do empreendimento, uma vez que a localização influencia diretamente
no impacto causado pelo empreendimento. Ressalvou que o maior impac-
to se dará mais para a população que mora na região do Capão Grande e
Capão do Pequi, tendo em vista que tratam-se de povoações centenárias
e rurais. Solicitou ao Arquiteto José da Costa Marques que esclarecesse
a exata localização do empreendimento. O Sr. Rafael fez o uso da pala-
vra para explicar que o empreendimento está voltado para o bairro São
Matheus e para a Rodovia dos Imigrantes, sendo que o fluxo está voltado
para região urbana e não para região rural. Ato contínuo, o Arquiteto Jo-
sé da Costa Marques informou que o Capão do Pequi encontra-se fora da
zona de influência do empreendimento, reafirmando que a implantação do
Residencial dará à população da área rural oportunidade de migrar para
área urbana com maior infraestrutura.

Passada a palavra para a Sra. Vilma, que levantou que o questionamento
feito pela Sra. Rosana acerca do impacto na educação ficará voltado para
a região do bairro São Mateus, Parque Sabiá e outros. Porém, ressaltou
que a questão da população centenária envolve o problema de coabitação
e são essas famílias antigas de Várzea Grande, onde filhos e netos vão
se casando e precisam de casas, logo, entende que esse empreendimen-
to não causará impacto ao Capão do Pequi, o qual possui sério problema
de coabitação, igualmente os bairros Souza Lima e 24 de dezembro, re-
latando casos reais encontrados nesses bairros. Ressaltou que vislumbra
que o maior impacto do empreendimento será no bairro São Mateus, não
visualizando um impacto negativo tão grande, mas sim impactos positivos
futuros.

Em seguida, o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turis-
mo fez o uso da palavra para questionar o empreendedor acerca do valor
médio de venda das unidades habitacionais, a fim de determinar a renda
média dos moradores que irão habitar o conjunto, tendo em vista que a
preocupação maior vislumbrada seria o aumento de fluxo na Rodovia dos
Imigrantes, além de ressaltar os questionamentos feitos acerca do trans-
porte público, bem como, educação e coleta de lixo. Na oportunidade, o
Sr. Luiz, proprietário da empresa Conenge, responsável pelo empreendi-
mento, fez o uso da palavra para informar que as residências terão o custo
médio de venda no valor de 90 a 100 mil reais, contando com o subsídio
da Caixa Econômica Federal no valor de 30.000,00 (trinta mil reais). Quan-
to ao acesso, ressaltou que já existe a Rodovia que dá acesso a região do
Formigueiro, ressaltando que Construtora Odebrecht, dentro do plano de
ação, deverá contemplar a saída para a região do Formigueiro, através de
uma Avenida paralela à rodovia que ira atingir o trevo do Capão. Ressal-
tou que possui outro acesso que seria pelo Residencial São Benedito, um
acesso interno pelo empreendimento.

Por fim, o Superintendente de Desenvolvimento Urbano José Roberto de
Castro Pinto, questionou acerca do estudo realizado acerca do fluxo de
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veículos na Rodovia dos Imigrantes. Em seguida, o Arquiteto José de Cos-
ta Marques respondeu ao questionamento informando que o referido estu-
do se utilizou do momento atual e que a via está ocupando apenas 25%
da capacidade total, sendo que uma vez implantada a duplicação da refe-
rida Rodovia a capacidade da mesma irá triplicar, quadruplicar e melhor a
situação atual.

Não havendo mais nada a tratar, declarou por encerrada a Audiência Pú-
blica, as 10:20h. A presente Ata para fins de direito vai assinada por mim,
Juliane Destri Negretti, Assessora Jurídica da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, Econômico e Turismo que a lavrei e pelos demais mem-
bros envolvidos, a saber:

Juliane Destri Negretti

OAB/MT 20028

Assessora Jurídica – SMDUET/VG

José da Costa Marques

Arquiteto responsável pelo EIV/RIV

José Roberto de Castro Pinto

Superintendente de Desenvolvimento Urbano – SMDUET/VG

Kalil Sarat Baracat de Arruda

Secretário de Desenvolvimento urbano, Econômico e Turismo

PORTARIA Nº 027/PMVG/2017

Dispõe sobre a designação de Servidor para acompanhar e fiscalizar a
execução do objeto do contrato 092/2014 firmado pelo Município de Vár-
zea Grande - MT.

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES, Procuradora Geral do Município
de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, e considerando
o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e a Orientação Técnica nº 35/
CGM/2015 expedida pela Controladoria Geral do Município.

RESOLVE:

1º. Fica designada o Senhor CARLOS MAGNO OTÁCIO DE OLIVEIRA,
servidor Público, no cargo de Gerente, portador da Cédula de Identidade
RG nº 064210-4 SSP/MT e inscrito no CPF nº 395.367.261-49, Matrícula
nº 109149, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto oitavo ter-
mo de apostilamento ao contrato 092/2014, firmado com a esta Municipa-
lidade e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, con-
tratação da empresa, para operacionalização de programas de estágio no
âmbito do Poder Executivo do Município de Várzea Grande para atender a
demanda da Procuradoria Geral e Procon, em beneficio de estudantes, re-
gularmente matriculados e efetivamente freqüentando cursos do nível su-
perior e nível médio, em instituições de ensino conveniados com a entida-
de, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

2º. Caberá ao Fiscal do Contrato, ora designado, o acompanhamento, fis-
calização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:

I – ZELAR pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio
todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos
seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapas-
sarem a sua competência, nos termos da lei;

II – AVALIAR, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela
contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

III – ATESTAR, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento
ao financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e
conferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantida-
de e exigir a garantia do serviço durante toda a contratação;

IV – OBSERVAR se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao ser-
viço e todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e ha-
vendo duvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para
efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – SOLUCIONAR problemas que afetem a relação contratual, propondo
a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando
necessário;

VI – ELABORAR, relatório de fiscalização, referente a cada período de
execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados,
devendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminha-
mento ao financeiro;

VII – ADOTAR outras medidas legalmente previstas para o integral acom-
panhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º. O servidor ora designado declara ter pleno conhecimento do objeto
contratado pelo Município de Várzea Grande.

Art. 4º. Dê ciência formal ao servidor designado.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo.

Paço Municipal “Couto Magalhães, Várzea Grande – MT, 17 de Março
2017.

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES

Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE

PORTARIA N.131/2017

“NOMEIA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
QUE ESPECIFICA”.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA, prefeito municipal de Vila Bela da
Santíssima Trindade,Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, em especial as consignadas no artigo 63, incisos VI, IX, XV e XXIV,
da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, residente e
domiciliado a Travessa do Palácio s/nº, Centro, município de Vila Bela da
Ssª Trindade – MT, portador da Cédula de Identidade nº 1448219-3 SSP/
MT e CPF nº 962.900.481-04, do cargo de provimento em comissão de DI-
RETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS, a contar do dia 01 de março de
2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo
seus efeitos retroativos ao dia 01 de março de 2017, revogadas disposi-
ções em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDA-
DE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE
MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA PREFEITO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2016

O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT, torna
público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro
de Preços N. 019/2016, pregão presencial n. 020/2016, através do PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N. 019/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 016/2016, realiza-
do pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, tendo como
fornecedor registrado, a empresa: TOYOTA DO BRASIL LTDA, CNPJ/
MF sob nº 59.104.760/0005-15 , aquisição de Veiculo automotor novo ze-
ro quilometro, tipo caminhonete, com valor total aderido de R$ 160.325,00
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