
ESTADO DO GROSSO
PREFETruRA DE PEDRA PRETA

DEPARTAMENTI) DE CONTABILIDADE

AUDIÊNCrA púnr,rcA rARA BLABonLçÃo DA LDo rARA o
ExBRCÍcto DE 2020.

Av. Fernando Correa da Costa, n" 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEP 78795-000

Fone: (66) 3486-4400Fax: (6ó) 348G4401 gabinete@pedranreta.mt.sov.br



INDICE GERAL

1 - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA AUDIÊNCh PUBLICA (MURAT) E (E}N/IADO A CÂMARA)

2 - PROTOCOLO DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA AUDrÊNCIA PUBLTCA NA CÂMARA..

3 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE DWI'LGAÇÃO NA AMM...

4 - ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADoRES DIA Lo-o7-2olg

5 - FOTOS DA ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADoRES DIA lo.o7.2ol9.,,..,...,,

6 - PUBLICAÇÃO DA ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADoRES DIA lo-o7-2o19 NA AMM..

8 - FOTOS DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA NA VILA GARÇA BRANCA DIA 11-07-2019

9 - PUBLICAÇÃO ATA DA AUDIÊNCh REALIZADA NA VIIÁ GARÇA BRANCA DIA 11-07-2019 NA AMM...

10 - ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA EM SÃO JOSE DO PLANALTO DIA I2-O7-2O19.

I1 - FOTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM SÃO JOSÉ DO PIÁNALTO DIA 12.07.2019.

12 - PUBLICAÇÃO ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM SÃO JOSÉ DO PI,ANALTO DTA I2-O7-2OI9 NA AMM......

Av. Fernando Correa da Costa, n" 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEP 78795-000

Fone: (66) 3486-4400Fax: (66) 3486'4401 sabinete@nedraoreta.mt.qov.br

03

04

05

06

09

10

11

L4

15

16

19

20

7 - ATA DA AUDrÊNCIA PÚBLTCA REALTZADA NA VrLA GARÇA BRANCA DrA 11-07-2019.................



ESTADO DE MATO GROSSO
PREF'EITt'RA DE PEDRA PRETA

GAE}INETE DO PREFEITO

EDITALOO4 ^O19

EDITALN.OO4 ^O19

-g!2020,

o sro. JUVENAL PERETRA BRTTO, prefeito do município de Pedra

Preta Estado de Mato Grosso, em atendimento ao que determina o Parágrafo

único, do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 0410512000' convoca para

as Audiência Pública, Dia tO/07/zOLg, no Plenário da Câmara Municipal de

pedra Preta, sito à Rua: Noda Guenko,33B às 15:00h' no dia tt/0712019 na

Vila Garça Branca e no dia 12 no São losé do Planalto' para tratarmos da

elaboração Lei de Diretrizes orçamentárias- (LDo), referente ao ano de 2O2O'

Pedra Preta - MT, 01 de junho de 2019'

JUVENAL RA BRITO

refeito
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C.T.M. DE CARVALHO EIRELI

CNPJ : 3í.433.936/000í -30

Fornecedor Registrado

3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUçÕeS etReU

CNPJ: 29.51 6.527/0001 -55

Fornecedor Registrado

COX]PÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 26.579.029/0001 -63

Fornecedor Registrado

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRrcOS LTDA- EPP

CNPJ : 37.227.550/0001 -58

Fornecedor Registrado

PORTARIA N'284/2019 . FÉRhS REGULARES .ISADORA TEIXEIRA
MARTINS

PORTARTA N.284/2019

DE 28 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre FÉRIAS REGULARES da Servidora Pública Municipal e dá

outras providências;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA

PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribui@es legais.

CONSIDERANDO o recebimento requerimento de FÉRIAS REGULARES

protocolado pelo Departamênto de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO que a servidora Íazius a referida, adquirida no período

aquisitivo de O1lOZl2018 à O1|OZI2O1S.

RESOLVE:

ART. 10 - Conceder FERIAS regulares a servidora ISADORA TEIXEIRA

MARTINS, lotada na Secretaria de Saúde Pedra Preta - MT, ocupante do

cargo fisioterapeuta, a serem usufruídas no período de 0110712019 à 301

07/12019.

ART.2" - Esta portaria entra em vigor na data dê sua publicação'

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICTPAL DE PEDRA PRETA. MT.

AOS VINTE E OITO DIAS MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2Oí9.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

E D I T A L OO4/20I9 - AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDtTAL004/2019

ED1TALN.004/2019

AudiênciaPública-ElaboraçãodaLeideDiretrizesorçamentárias.
LDO/2020.

O Sr'. JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito do município de Pedra Preta

Estado de Mato Grosso, em atendimento ao que determina o Parágrafo

Único, do artigo 48 da Lei Complementar 1O1 de 0410512000, convoca para

as Audiência Pública, Dia 10t0712019, no Plenário da Câmara Municipal de

Pedra Preta, sito à Rua: Noda Guenko, 338 às 15:00h, no dia 1110712019

na Vila Garça Branca e no dia 12 no São José do Planalto, para tratarmos

da elaboração Lei de Diretrizes Orçamentárias- (LDO), referente ao ano

de2O2O.

Pedra Preta - MT, 01 de iunho de 2019.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

PORTARTA N'285/2019 . FÉRNS REGULARES 'THAMYRES XAVIER
DA SILVA

PORTARIA No 285/2019

DE 28 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre FÉRAS REGULARES da Servidora Pública Municipal e dá

oulras providências;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO ÍVIUNICÍPIO DE PEDRA

PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuiçóes legais'

CoNSIDERANDO o recebimento requerimento de FÉRIAS REGULARES

protocolado pelo Departamento de Recursos Humanos'

CONSIDERANDO que a servidora faz jus a reíerida, adquirida no período

aquisitivo de í6/09/20í8 à 1610S12017.

RESOLVE:

ART. 1o - Conceder FERIAS regulares a servidora THAMYRES XAVIER

DA SILVA, lotada na Secretaria de Saúde Pedra Preta - MT' ocupante do

cargo Contínua/Merendeira, a serem usufruídas no período de 0110712O19

à3010712019-

ART.2" -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação'

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICTPAL DE PEDRA PRETA - MT'

AOS VINTE E OITO DIAS MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019'

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito MuniciPal

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM
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ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PREIA

ATA DA RELATIVA A DAS
DIRETRIZES PARA

Data: LOíOT l20t9

Horário: 15:OO:OO

Aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove (10/07/2019\,

atendendo convocação reafizada pelo Exmo. Senhor: Juvenal Pereira Brito,
prefeito do Municipio de Pedra Preta, no passo da Câmara Municipal de Pedra

preta - MT, iniciou se a aberLura da Audiência o Sr. Contador Municipal Ricardo

Moreira de Oliveira, dando boas vindas aos presentes, e ini-ciando a leitura do

material das intenÇões para o próximo exercicio.
Inicialmente, foi destacado pelo contador da obrigatoriedade lega1 das

audiências públi-cas, a importância das mesmas para a transparência e

participação da sociedade de maneira efeLiva citando a Lei de Responsabilidade

Fiscal, especificamente os artigos 48, ainda a Lei de Àcesso à Informação,

Federaf e Municipal e demonstrando aos presentes os princípios básicos

obrigatórios e da Constituição Federal e citou o artigo 165 SS 2", e ainda, a

Lei 4.320/Lg64 no que tange a Contabilidade Púb1ica, anotado todos os

questionamentos, e apresentado às ideias iniciais o Contador, abriu uma

apresentação, onde inicialmente demonstrou e sistematizou uma breve

apresentação do que se trata o PPA- Plano Pl-urianual, a LDO - Lei das Diretrizes

Orçamentárias, e a LOA - Lei orÇamentária anual, após essa explicação, comeÇou

a fazer a 1eitura inicial dos componentes da LDO - dos principais projetos e

do que esLa destacado no PPA vigência 2018 a 202L '

Após essa explanação, o S.r. Ricardo apresentou um esboço das contas para

que os presenLes o que já consta de acordo com o Plano Plurianual.

A senhora Àndreia solicitou a palavra e mencionou sobre o proleto - 2189

implantar e manter o programa fique 1egal querendo saber o que serj-a esse

proj eto .

Av. Fernando Correa da Costa, n" 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEP 78795-000

Fone: (66) 3486-4400Fax: (66) 34864401 sabinete(anedrapreta.mt.sov.br
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ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PREIA

À vereadora Iraci solicitou a palavra e fal-ou sobre aLguns projetos que

os mesmos apesar de serem solicitados não acontecem, como exemplo, o projeto
mãos talentosas, salientando t.ambém a necessidade de que os verdadeiros
presentes que deveriam estar na audiência seri-a os secretários das pastas que

executam o orÇamento, e a criação de um distrito industrial.
O vereador Nem quis constar que deveria trocar as fuminárias da cidade,

suporte a arrecadaÇão, novamente dispôs a necessi-dade de os secretários estarem
presentes com o intui_to de terem planejamento.

O vereador Lenildo solicitou que se constasse em ata a solicitação tapar
buracos, aquisição de caminhôes pipas e maquinários para as estradas rurais e

após isso foram lidos os projetos gue compõe o órgão de Obras.
A vereadora Nancy quis constar a necessidade de reforma de prédios

abandonados, aquisição de ambulância semi-uti equipada.
O vereador Laudir quis constar o equipamento de l-aboratório municipal

para evitar gastos, foi solicitado para que se faLasse os projetos da saúde que

foi lido peJ-o Contador. A cidadã Marinete juntamente com a vereadora Iraci
sol-icitou que consLasse o plano de cargo e carreira d.a saúde. Â cidadã El-aine
sol-icitou a execução de infraestrutura do hospital em especial a cozinha. O

vereador Valteir Nem dispôs sobre o atendimento a zona rural pelos médicos e

atendimento básico e através dessa fal-a alguns cidadãos afirmaram essa
necessidade.

Passando para o órgão Agricultura e demais secretarias, onde após,l-ido o

esboço, foi- solicitado pela vereadora lraci que colocasse a Festa da Agricultura
Familiar - Feira e o incentivo do pró leite. O vereador Valteir Nem solici-tou
a ligação em abertura de estradas do assentamento do Vale do Prata ao Furnas e

a construção de mais um abatedouro de frangos.
Após todas as fa1as, o contador mencionou que a maioria destas intenções

estão contidos, e gue )â existem pro;etos para os mesmos, mesmo assim foi
mencionado da importância da participação de todos, para que sejas repassado a

administração.
Não havendo mais dúvidas ou questionamentos o Contador entendendo ter

sanado as os questionamentos e solicitado para que fossem lavrados em ata,
encerra a presente audiência publica e eu Renato de Oliveira, servidor publico
do Departamento de Contabilidade, encerro essa presente ata, as: L6:44 horas,
e recoLho a assj-natura dos presentes:

Av. Fernando Correâ da Costa, n' 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEP 78795-000
Fone: (66) 348ó*4400Fax: (66) 3486-4401 sabinete@.oedrapreta.mt.sov.br
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CONSIDERANDO o cumprimento do estágio probatório;

CONSIDERANDO o regulamento do Concurso Público;

CONSIDERANDO o contido na Constituição Federativa do Brasil.

DECRETA;

ARTIGO 1o -Nomear o abaixo relacionado pera exeroer o respectivo
cargo:

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO - LUCÁS GABRIEL SILVA
FRANçA,

ARTIGO 20 - A efetivação do funcionário estará sujeito ao cumprimento
das normas e disciplinas exigidas por Lei em vigor, bem como aquelas que

vierem a ser instituídas no que tangem direitos e deveres.

ARTIGO 50 -Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação,revogando-se as disposiçóes em contrário.

Publique-se. Registre-se. Gumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT

AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.

Juvenal Pereira Brito

Prefeito

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial.

PORTARIA No 305/2019 - ALTERAçÃO DA PORTARIA N'208/2019

PORTARIA NO 305/2019.1 1 DE JULHO DE 2.019.

Dispõe sobre ALTERAÇÃO do art. ío da Portaria no 20812019 de 27 de

maio de 2019;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA

PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuiçóes lêgais.

RESOLVE:

ART. 10 - Fica ALTERADO q art. 1o da Portaria 208//2019, ondeo Ser-

vidor Público Municipal o SenhorRENATO OLIVEIRA, passa a ocupar o

cargo, em comissão de Chefe do Departamento de Contabilidade, do Mu-

nicípio de Pedra Preta - MT.

ART.2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposiçôes ao contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpraee.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MATO

GROSSO.

AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2.0í9.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário OÍicial

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVA A LDO PARA 2O2O

ATA DA AUD|ÊNCIA PÚBLICA RELATIVA A LDO (LEl DAS DIRETRI-

zES ORçAMENTÁRh) PARA 2020

Data:10/07/2019

Horário: í5:00:00

Aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove (1010712019),

atendendo convocação realizada pelo Exmo. Senhor: Juvenal Pereira Bri-

to,Prefeito do Município de Pedra Preta, no passo da Câmara Municipal

de Pedra Preta - MT, iniciou se a abertura da Audiência o Sr. Contador

Municipal Ricardo Moreira de Oliveira, dando boas vindas aos presentes,

e iniciando a leitura do material das intenções para o próximo exercício.

lnicialmente, foi destracado pelo contador da obrigatoriedade legal das au-

diências públicas, a importância das mesmas para a transparência e par-

ticipação da sociedade de maneira efetiva citando a Lei de Responsabili-

dade Fiscal, especificamente os artigos 48, ainda a Lei de Acesso à lnfor-

mação, Federal e Municipal e demonstrando aos presentes os princípios

básicos obrigatórios e da Constituição Federal e citou o artigo 165 §§ 2", e

ainda, a Lei 4.320/1964 no que tange a Contabilidade Pública, anotado to-

dos os questionamentos, e apresentado às ideias iniciais o Contador, abriu

uma aprêsentação, onde inicialmente demonstrou e sistematizou uma bre-

ve apresentação do que se trata o PPA- Plano Plurianual, a LDO - Lei das

Diretrizes Orçamentárias, e a LOA - Lei orçamentária anual, após essa

explicação, começou a lazer a leitura inicial dos componentes da LDO -
dos principais projetos e do que esta destacado no PPA vigência 2018 a

2021.

Após essa explanação, o S.r. Ricardo apresentou um esboço das contas

para que os presentes o que já consta de acordo com o Plano Plurianual.

A senhora Andreia solicitou a palavra e mencionou sobre o projeto - 2189

implantar e manter o programa Íique legal querendo saber o que seria esse

projeto.

A vereadora lraci solicitou a palavra e falou sobre alguns projetos que os

mesmos apesar de serem solicitados não acontêcem, como exemplo, o

p§eto mãos talentosas, salientando também a necessidade de que os

verdadeiros presentes que deveriam estar na audiência seria os secretá-

rios das pastas que executam o orçamento, e a criação de um distrito in-

dustrial.

O vereador Nem quis constar que deveria trocar as luminárias da cidade,

suporte a anecadação, novamente dispôs a necessidade de os secretários

estarem presentes com o intuito de terem planejamento'

O vereador Lenildo solicitou quê se constasse em ata a solicitação tapar

buracos, aquisição de caminhões pipas e maquinários para as estradas

rurais e após isso foram lidos os projetos que compõe o órgão de Obras.

A vereadora Nancy quis constar a necessidade de reforma de prédios

abandonados, aquisição de ambulância semi-uti equipada.

O vereador Laudir quis constar o equipamento de laboratório municipal pa-

ra evitar gastos, foi solicitado para que se falasse os projetos da saúde

que foi lido pelo Contador. A cidadã Marinete juntamente com a vereadora

lraci solicitou que constasse o plano de cargo e carreira da saúde. A cida-

dã Elaine solicitou a execução de infraestrutura do hospital em especial a

cozinha. O vereador Valteir Nem dispôs sobre o atendimento a zona rural

pelos médicos e atendimento básico e através dessa fala alguns cidadãos

afirmaram essa necessidade.

Passando para o órgão Agricultura e demais secretarias, onde após lido o

esboço, foi solicitado pela vereadora lraci que colocasse a Festa da Agri-

cultura Familiar - Feira e o incentivo do pró leite. O vereador Valteir Nem

solicitou a ligação em abertura de estradas do assenlamento do Valê do

Prata ao Fumas e â construção de mais um abatedouro de frangos.

Após todas as falas, o @ntiador mencionou que a maioria destas intenções

estão contidos, e que já existem projetos para os mesmos, mesmo assim

foi mencionado da importância da participação de todos, para que sejas

repassado a administração.

Náo havendo mais dúvidas ou questionamentos o Contador entendendo

ter sanado os questionamentos e solicitado para que fossem lavrados em

ata, encerra a presente audiência publica e eu Renato de Oliveira, servidor

publico do Departamento de Contabilidade, encerro essa presente atia, as:

16:44 horas, e recolho a assinatura dos presentes:

Assinado Digitalmentediariomunicipal.org/mUamm . www.amm.org.br 369
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ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RELATIVA A
DIRETRIZWS I PARA 2O2O

Horário: 15:OO:OO

Aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove
(1'l/0'7 /2079) , atendendo convocação realizada pelo Exmo. Senhor:
Juvenal Pereira Brito, Prefeito do Município de Pedra Pretar Íro

passo da Escola Municipal Ari Grj-esang ]ocal-i zad.a na Vila Garça

Branca, municipio de Pedra Preta MT, iniciou se a abertura da

Audiência o Sr. Contador Municipal Ri-cardo Moreira de Oliveira,
dando boas-vindas aos presentes, e iniciando a leitura do material
das intenções para o próximo exercício. O contador destacou a

obrigatoriedade legaI das audiências púbIicas, a importância das
mesmas para a transparência e participação da sociedade de maneira
efetiva citando a Lei de Responsabil-idade Fiscal, especificamente
os artigos 48, ainda a Lei de Acesso à rnformação, Eederal e

Municipal e demonstrando aos presentes os principios básicos
obrigatórios e da constituição Federal e citou o artigo 165 sS 2o,
e alnda, a Lei 4.320/7964 no que tange a Contabilídade Pública,
demonstrou e sistematizou uma breve apresentação do que se trata
o PPA- Plano Plurianual, a LDO - Lei das Diretrizes Orçamentárias,
e a LoA - Lei orçamentária anual, após essa explicação, comeÇou a

fazer a leitura inicial dos componentes da LDO dos principai-s
projetos e do que está destacado no PPA vigência 2OlB a 202L. Foi
destacado pelo contador, os projetos, e J-ido um esboço da LDo para
o exercicio de 2020 e passando a palavra para os munici_pes foi
solicitado o asfaltamento da Vila, como também investimento na

Av. Fernando Correa da Costa, n' 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEp 78795-000
Fone: (66) 3486-4400Fax: (66) 3486-4401 sabinete@pedrapreta.mt.sov.br
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ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

área da saúde, tanto em Prédio quanto a aumento de profissionais
para fazer acompanhamento dos moradores, também foi sol-icitado a

reforma de carteiras escolares e aquisição de uniformes, foi
solicitado maj-or investimento na limpeza e conservação da vi1a,
falta de fiscafização e a construção de uma Creche escol-ar. Outro
Uma moradora solicitou a manutenção da academia que se encontra na
praÇa da vil-a como também a reposição de novos aparerhos. A

moradora Jusciella mostrou a situação de alunos que moram perto do
municipio de Alto Garças sendo a Fazenda Brigida, Fazenda Bambu,

Eazenda Santa Maria, Fazenda da Mata e Fazenda Ari zona e que foram
cortados o transporte. Esses al-unos ficaram desassistidos do

transporte e ficando assim prej udicados com o ensino. Foi
sol-icitado que contenha se nas estruturas orçamentárias
investimentos em esportes para homens e mulher. Os moradores
solicitam também investimentos na área de transporte púbIico e

investimento na frota existente. A Professora cobrou maior
patrulhamento policial para dar seguranÇa aos morad.ores, como

também não há porteiro na escola nem guarda noturno.
Após ouvir atentamente a comunidade, o contador destacou que

a maioria dos projetos ora mencionados estarão contidos, e jâ
pertencem até no orçamento vigente, contudo, foi sol_icitado por
el-es que constassem em ata, para que aproveitando a oportunidade,
fosse transmitido seus anseios a administração Municipal.

Não havendo mais dúvidas ou questionamentos o Contador
entendendo ter sanado as os questionamentos e solici-tado para que

fossem lavrados em ata, encerra a presente audiência púb1ica e eu

Renato de oliveira, servidor púb1ico do Departamento de

contabiridade, encerro essa presente ata, as: 15:51 horas, e

reco]ho a assinatura dos presentes que vai em anexo desta.

Av. Fernando correa da costa, no 940 - centro - Pedra Preta - MT cEp 78795-000
Fone: (66) 3486-4400Fax: (66) 3486-4401 gabinete@pedrapreta.mt.sov.br
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Audiência Pública - Vila Garça Branca
Dia: 1 1lO7l2O19
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informações poderáo ser obtidas pelo e-mail licitacao@pedrapreta.mt.gov.

br , junto à Comissão Permanente de Licitação.

Pedra Preta - MT, í2 de Julho de 2019.

LUCAS CALDEIRA DE ABREU

PRESIDENTE INTERINO CPL

ATA DA AUDIÊ]{CIA pÚeLICA RELATTVA A LDO (LEr DAS
DIRETRTZES ORçAMENTÁRIA) PARA 2O2O

ATA DA AUDIÊNCA PÚBLICA RELATIVA A LDO (LEI DAS DIRETRI.

zES ORçAMENTÁRn) PARA 2020

Data;1110712019

Horário: 15:00:00

Aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove (111071

2019), atendendo convocação realizada pelo Exmo. Senhor: Juvenal Pe-

reira Brito,Prefeito do Município de Pedra Preta, no passo da Escola Mu-

nicipal Ari Griesang localizada na Vila Garça Branca, municÍpio de Pedra

Preta - MT, iniciou se a abertura da Audiência o Sr. Contador Municipal Ri-

cardo Moreira de Oliveira, dando boas-vindas aos presentes, e iniciando a

leitura do material das intençôes para o próximo exercício. O contador des-

tacou a obrigatoriedade legal das audiências públicas, a importância das

mêsmas para a transparência e participação da sociedade de maneira êfe-

tiva citando a Lei de Responsabilidade Fiscal, especiÍicamente os artigos

48, ainda a Lei de Acesso à lnformação, Federal e Àíunicipal e demons-

trando aos presentes os princÍpios básicos obrigatórios e da Constituição

Federal e citou o artigo 165 §§ 2o, e ainda, a Lei 4.320/1964 no que tange

a Contabilidade Pública, demonstrou e sistematizou uma breve apresenta-

çáo do que se trata o PPA- Plano Plurianual, a LDO - Lei das Diretrizes

Orçamentárias, e a LOA - Lei orçamentária anual, após essa explicaçáo,

começou a Íazer a leitura inicial dos componentes da LDO - dos princi-

pais projetos e do que está destacado no PPA vigência 2A18 a2021. Foi

destacado pelo Contador, os projetos, e lido um esboço da LDO para o

exercício de2020 e passando a palavra para os munícipes foi solicitado o

asfaltamento da Vila, como também investimento na área da saúde, tanto

em Prédio quanto o aumento de profissionais para Íazer acompanhamen-

to dos moradores, também foi solicitado a reÍorma de carteiras escolares

e aquisiçáo de uniformes, foi solicitado maior invêstimento na limpeza e

conservação da vila, falta de fiscalização e a construção de uma Creche

escolar. Outro Uma moradora solicitou a manutenção da academia que

se encontra na praça da vila como também a reposição de novos apare-

lhos. A moradora Jusciella mostrou a situação de alunos quê moram perto

do município de Alto Garças sendo a Fazenda Brigida, Fazenda Bambu,

Fazenda Santa Maria, Fazenda da Matâ e Fazenda Arizona e que foram

cortados o transporte. Esses alunos ficaram desassistidos do transporte e

ficando assim prejudicados com o ensino. Foi solicitado que contenha se

nas estruturas orçamentárias investimentos em esportes para homens e

mulher. Os moradores solicitam também investimentos na área de trans-

porte público e investimento na frota existente. A Professora cobrou maior

patrulhamento policial para dar segurança aos moradores, como também

não há porteiro na escola nem guarda noturno.

Após ouvir atentamente a comunidade, o contador destacou que a maioria

dos projetos ora mencionados estarão contidos, e já pertencem até no or-

çamento vigente, contudo, foi solicitado por eles que crnstassem em ata,

para que aproveitando a oportunidade, fosse transmitido seus anseios a

administração Municipal.

Náo havendo mais dúvidas ou questionamentos o Contador entendendo

ter sanado os questionamentos e solicitado para que fossem lavrados em

ata, encerra a presente audiência pública e eu Renato de Oliveira, servidor

público do Departamento de Contabilidade, encerro essa presente ata, as:

diariomunicipal.org/mUamm' www.amm.org.br 372
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15:5'l horas, e recolho a assinatura dos presentes que vai em anexo des-

ta.

AVTSO DE LTCTTAÇÃO PROCESSO ADMTNTSTRATwO 0í1/20í9
PREGÃO PRESENCIAL SRP N". 028//2019

O departamento de Licitação da PreÍeitura Municipal de Pedra Preta, no

uso de suas atribui@es legais, toma público que Íará realizar a licitação a

seguir caracterizada:

MOdAIidAdE: PREGÁO PRESENCIAL

ObiEtO: REGISTRO DE PREçO PARA A CONTRATAçÃO DE EMPRE-

sA PARA AAUlsçÃO DE MATERIAL BETUMINOSO DO TIPO MASSA

ASFALTICA CBUO A FRIO ADITIVO P 90 E EMULSÃO ASFÁLflCA
RL - íC, PARA A APLICAçÃO EM DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO

URBANO O MUNICíPIO DE PEDRA PRETA - MT. CONFORME CON.

DIçÔES E ESPECIFICAçôES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS

ANEXOS.

Data da Abertura: Dia2910712019 às 09h30min.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n' 10.520/

2OO2,Lei Federal no 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe fo-

ram introduzidas. O Edital completo encontra-se à disposição dos interes-

sados na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, localizada na Av.

Femando Conea da Costa, 940, Centro, no hoÉrio de expediente (13:00h

às 17:00h) e no site da Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, www.

pedrapreta.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail li-

citacao@pedrapreta. mt. gov. br.

Pedra Preta - MT, 12 de julho de 20'Í9.

Lucas Caldeira de Abreu

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PRORROGAçÃO Oe PRAZO PARA APRESENTAçÃO DE
AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL N'. 02212019

Face medida administrativa, atendendo ao interesse pÚblico e razões tec-

nicas. Fica prorrogado a apresentação das amostras solicitada para os li-

citantes participantes do Pregão Presencial SRP 022l20t9 que tem como

objeto: REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-

SçÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE'

CRETARIA MUNICTPAL DE SAÚDE DO MUNrcÍPIO DE PEDRA PRE-

TA/MT, CONFORME ESPECIFICAçÔES E QUANTITATIVOS ESTABE'

LECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, para o dia 171O712019 até as

í7hrs00min. A Análise e a decisão das Propostas de Preços dos Licitan-

tes ClassiÍicados serão publicadas no site da Prefeitura www.pedrapreta'

mt.gov.br, após sua publicação as empresas terão o prazo de 3 (três) di-

as uteis para interposição de recursos, os mesmos poderáo ser protocola-

dos no protocolo oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Preta localizada

na Av. Fernando Correa da Costa, 940, Centro, no horário de expediente

(13:00h às 17:00h) e no e-mail oÍicial do Departamento de Licitação licita-

cao@pedrapreta.mt.gov.br .

Pedra Preta -MÍ,12de julhode20l9'

Lucas Caldeira de Abreu

Pregoeiro

PORTARIA NO 308/2019 - DESIGNAçÃO.RESPONSÁVEIS TÉCNICAS
DE AVALIAçAO.

PORTARIA NO 308'20í9. t2 DE JULHO DE 2.0í9.

Assinado Digitalmente

15 de Julho de 2019. Jomal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso . ANO XIV I N' 3.269



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PREIA

ATA DA DIRETRIZES
PARA

Data: l2lO7l2O19

Horário: 15:OO:OO

Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove
(72/07 /2079) , atendendo convocação realizada pelo Exmo. Senhor:

Juvenal Pereira Brj-to, Prefej-to do Municipio de Pedra Pretar Do

passo da Escola de São José do Planal-to, município de Pedra Preta

- MT, iniciou se a abertura da Audiênci-a o Sr. Contador Municipal
Ricardo Moreira de Ol-iveira, dando boas-vindas aos presentes, e

inicj-ando a leitura do material das intenções para o próximo
exercicio. O contador destacou a obrigatoriedade legal das

audiências públicas, a importância das mesmas para a transparêncj-a
e participação da sociedade de maneira efetiva citando a Lei de

Responsabilidade Fiscal, especificamente os artigos 48, ainda a

Lei de Acesso à Informação, Eederal e Municipal e demonstrando aos

presentes os principios básj-cos obrigatórios e da ConstÍtuição
Federal e citou o artigo 165 §§ 2o, e ainda, a Lei 4.320/L964 no

que tange a Contabilidade Pública, demonstrou e si-stematizou uma

breve apresentação do que se trata o PPA- Plano Plurianual, a LDO

Lei das Diretrizes Orçamentárias, e a LOA Lei orçamentária
anual-, após essa explicação, comeÇou a fazer a l-ej-tura inicial dos

Av. Fernando Correa da Costa, n' 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400Fax: (66) 3486-4401 sabinete@pedrapreta.mt.sov.br
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ES"IADO DO ITIAT'O GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA

componentes da LDO dos princJ_pais projetos e do que está
destacado no PPA vigência 20l-8.
Passando a palavra para os presentes, os mesmos sol-icitaram a

implantação de um poÇo artesiano devido a fal-ta de água suficiente
para a Vila. Solicitaram também a reforma ou construção da quadra
poliesportiva da escola. A lluminação da Vila foi outra
reinvindicação trazida na pauta, como também a colocação de câmeras

nas escolas para seguranÇa. Outra solicitação foi a manutenção da

casa dos professores. Foram feitas reclamações por falta de médicos

na ViIa, como também a reforma do posto de saúde. A construção do

l-aboratório de informática também se faz necessária. Foi
solicitado a l-ama asfál-tica para a rua principal da Vila e a

manutenção das estradas, aIém das sinal-izações. Com a reforma da

escol-a faz necessário a instalação de condiclonadores de ar.
Ampliação do transporte escolar. Outra solicitação foi a reforma

do campo de futebol como também a iluminação do mesmo. Foi

sol-icitado também a construção de casas populares para os municipes
que tenham a necessidade, como também a regularlzação dos terrenos
da Vila. Após ouvir a comunidade, o Contador Pez as menções que a
maioria dos projetos são contidos na LDO e fez a leitura do esboço

da lej- das dj-retrizes orçamentárias e seus principais projetos,
l-endo secretaria por secretaria.
Não havendo mais dúvidas ou questionamentos o Contador entendendo

ter sanado as os questionamentos e solicitado para que fossem

Iavrados em ata, encerra a present.e audiência púb1ica e eu Renato

de Oliveira, servidor púbIico do Departamento de Contabilidade,
encerro essa presente ata, as: 15:47 horas, e recolho a assínatura
dos presentes:

Av. Fernando Correa da Costa, no 940 - Centro - Pedra Preta - MT CEP 78795-000
Fone: (66) 3486-4400Fax: (66) 3486-4401 sabinete@pedrapreta.mt.sov.br
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Audiência Pública - São José do Planalto
Dia: 1 110712019
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ponsabilidade Fiscal, especiÍicamente os artigos 48, ainda a Lei de Acesso

à lnformação, Federal e Municipal e demonstrando âos prêsêntes os prin-

cípios básicos obrigatórios e da Constituição Federal e citou o artigo 165

§§ 2", e ainda, a Lei 4.32011964 no que tange a Contabilidade Pública, de-

monstrou e sistematizou uma breve apresentação do que se trata o PPA-

Plano Plurianual, a LDO - Lei das Diretrizes Orçamentárias, e a LOA - Lei

Orçamentária Anual, após essa explicação, começou a fazer a leitura ini-

cial dos

componentês da LDO - dos principais p§etos e do que está destacado

no PPA vigência 2018.

Passando a palavra para os presentes, os mesmos solicitaram a implan-

tação de um poço artesiano devido a falta de água suficiente para a Vila.

Solicitaram também a reforma ou construção da quadra poliesportiva da

êscola. A lluminação da Vila foi outra reinvindicação trazida na pauta, co-

mo também a colocação de câmeras nas escolas para segurança. Outra

solicitação foi a manutenção da casa dos professores. Foram feitas recla-

mações por falta de médicos na Vila, como também a reforma do posto

de saúde. A construção do laboratório de informática também se faz ne-

cessária. Foi solicitado a lama asfáltica paÊ a rua principal da Vila e a
manutenção das estradas, além das sinalizações. Com a reforma da es-

colaÍaz necessário a instalação de condicionadores de ar. Ampliação do

transporte escolar. Outra solicitação foi a reforma do campo de futebol co-

mo também a iluminação do mesmo. Foi solicitado também a construção

de casas populares para os munícipes que tenham a necessidade, como

também a regularização dos tenenos da Vila. Após ouvir a comunidade,

o Contador Fez as menções que a maioria dos projetos sáo contidos na

LDO e fez a leitura do esboço da lei das diretrizes orçamentárias e seus

principais projetos, lendo secretaria por secretaria.

Não havendo mais dúvidas ou questionamentos o Contador entendendo

ter sanado os questionamentos e solicitado para que fossem lavrados em

ata, encerra a presente audiência pública e eu Renato de Oliveira, servidor

público do Dêpartamento de Contabilidade, encerro essa presente ata, âs:

15:47 horas, e recolho a assinatura dos presentes:

PREGÃO ELETRÔNICO§RP N" O'I8/2019 - RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT toma Público que na licitação em

epigrafe, cujo objeto éREGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVEN'

TUAL AQUISIçÃO Oe UeOIcAMENTOS E MATERIAIS DA ASSISTÊN-

CtA FARMACÊUTICA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA

SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS (ATENçÃO BÁ.

stcA A SAÚDE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA' Ocorrida em

31l}5t2}1g às 14:00hs, Sagrou-se vencedoras as empresas: CIENTIFICA

MEDICA HOSPITALAR LTDA, com o valortotal de R$ 3.725,00 (Três mil'

setecentqs e vinte e cinco reais); DIMASTER COMERCIO PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, com o valor total de R$ 107'108'00 (Cento e se'

te mil, cento e oito reais); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BAC'

KES EIRELI ME, com o valor total de R$ 2.474'00 (Dois mil' quatrocen'

tos ê setenta e quatro reais); FERNAMED LTDA, com o valor total de R$

24.655,40 (Vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e

quarênta centavos); GOLDENPLUS'CoMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor totial de R$ 40'375,00

(Quarenta mil, trezentos e setênta e cinco reais); GREEN FARMACEU'

TICA EIRELI EPP, com o valor total de R$ 5.920,00 (Cinco mil, nove-

centos e vinte reais); HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA' com o valor

total de R$ 64.972,60 (Sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e

dois reais ê sessenta centavos); HIPERDENTAL GOMERCIO E REP'

DE PROD. ODONTO E MED HOSP. LTDA EPP, com o valor total de R$

6.003,20 (Seis mil, três reais e vinte centavos); INOVAMED COMER-

CIO DE MEDICAMENTO LTDA -ME, com o valor total de R$ 71'420'08

(Sêtenta e um mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos); J D DE

ANDRADE DROGARIA, com o valor total de R$ 32.780,00 (frinta e dois

diariomunicipal.orgimt/amm' www.amm.org.br 225
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mil, setecentos e oatenta reals); MED VTTTA COMERCIO DE PRODU-

TOS HOSPTTALARES LTDA ME, com o valor total de R$ 3.385'00 (Três

mit, trezentos e oitenta e cinco reais); NACIONAL COMERCIAL HOS-

PITALAR LTDA, com o valor total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais);

NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA' c,om o

valor total de R$ 9.775,00 (Nove mil, setecentos e setenta e cinco re'
ais); RINALDI E COGO LTDA, com o valor total de RS 52.712,00 (Cin-

quenta e dois mil, setecentos e doze reais); SALVI E LOPES E CIA LT'

DA, com o valor total de R$ 3,599,tO (Três mll, quinhentos e noventa e

nove reais e quarenta centavos); VITALSUL DISTRIBUIDORA DE ME'

DICAMENTOS - EtRELt, com o valor total de R$'14.í25'00 (Quarenta e

quatro mit, cento e vinte e cinco reais). Na fase de habilitação as con-

correntes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações

contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 1 1 de Julho de 2019'

EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO/DEPARTAMENTO DE
CONTRATOS

AVTSO DE PRORROGAçÃO LICITAçÃO PREGÃO PRESENCIAL N'
31 2019

AV|SO DE PRORROGAÇÃO e trRuo DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N". 3í/2019 REGISTRO DE PREÇOS

A Prefêitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, comunica aos inte-

ressados que prorrogara a licitação na modalidade de Pregão Presencial

no 31/2019 - Registro de Preço - do tipo menor preço OBJETO: Contra-

tação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

COM MOTORISTA - VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE PORTO

ALEGRE DO NORTE/MT. Data de Abertura/Recebimento das Propostas/

credenciamento/julgamento: para 31tO7t2019 as 15h00min, local: Rua To-

cantins no 1.173, Setor Três lrmãos,- Centro, CEP 78'655-000, Porto Ale-

gre do Norte/MT. O Edital completo estará à disposição dos interessados

gratuitamentenasededaPrefeituraMunicipaldePoíoAlegredoNorte
/t\ÁT, no site da prefeitura, www.portoalegredonorte'mt'gov'br e no e-mail

licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br Telefone: (66) 3569 12261 1210.

Monica Pereira da Silva

Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO
PORTARIA No 168/20í9 EXONERAçAO

PORTARIA N'168/2019

1510712019

O Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso' no

uso de suas atribuições conferidas pelos incisos: Vl e lX, do artigo 44o da

Lei Orgânica do MunicíPio,

RESOLVE:
Art. 1o. - Exonerar a Senhora MARLENE LUIZA DE BARROS RIBEIRO'

portadora da CIRG 1272056 SSP/GO, CPF 263'995'121-15' Matricula

Funcionalno'126T,docargocomissionadodeENCARREGADAADM|NlS-
TRATIVA, com lotação na Secretaria Municipal de Administração do mu-

nicípio de Porto Alegre do Norte - MT, anteriormente nomeada através da

Portaria no 01212017 de 03 de janeiro de 2019'

Art.20. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixa-

ção, revogando as disposições em contrário'

Gabinete do Prefeito Municipal - Porto Alegre do Norte - MT' 15 de julho

de 2019.

Assinado Digitalmente

16 de Julho de 2019. Jornal Oficial Eletrônico dos MunicÍpios do Estado de Mato Grosso . ANO XIV I N" 3.270
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Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial.

DECRETO No í06/20í9 - RETIFICAçÃO DECRETO N'097/20í9.

15 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a retificação do Decreto Municipal n'097/2019 bem como sobre a progressão funcional conforme o disposto do artigo 55 da Lei Municipal

079/98 e dá outras providências.

JUVENAL PERETRA BRITO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-MT, no uso de suas atrlbuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 55 da Lei Municipal n" 075/98 regulamentado pela Lei 351/2003 e artigos 11 e seguintes da Lei Municipal 079/

98, que tralam da Progressão Funcional;

CONSIDERANDO o Art. 34" do PCCS (Plano de Cargo, Caneira e Salário);

CONSTDERANDO o aniversário de posse conespondente ao mês de julho/20'19;

DECRETA:
AÉ. 10 - Fica concedida Progressão FuncionalNertical aos servidores, cujo aniversário de posse é JULHO/20í9.

RELAçÃo DoS SERVIDoRES COi, DIREITO A PRocRESSÃo VennCal, MÊS DE JULHo/2019:

Art. 20 - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFETTO DE PEDRA PRETA - MATO GROSSO

AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial.

A}ARGO ICLASSE/NIVEL ATUAL

ilotorista IDnz D/íElAonaldo José Soares loilo7l2o02
cr06Aq. Admlnlstrãtivolc/054E20 lLuzane Franclsca Gomer lolro7/2014

Motorista [at cl18I 563 lValdemar Furtado Borges l0í/07/2002

DECRETO No í05/20í9 - RETIFICAçÂO DO DECRETO N'í04/20í9.

DE í5 DE JULHO DE 2Oí9.

Dispóe sobre a retificaçáo do Decreto Municipal n" '10412019 bem como

sobre a efetivação no serviço público municipal de servidor aprovado no

Concurso Público no 001/2016.

JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado

de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO a aprovação em Concurso Público;

CONSIDERANDO as avaliaçôes funcionais em que constataram a aptidão

para o exercÍcio de cargo público;

CONSIDERANDO o cumprimento do estágio probatório;

CONSIDERANDO o regulamento do Concurso Público;

CONSIDERANDO o contido na Constituição Federaliva do Brasil.

DECRETA;

ARTIGO 1o - Fica retificado o Art. 1" do Decreto Municipal n" 104/2019 de

1í de Julho de 2019 publicado na ediÉo do dia 12 de Julho de 20'19 do

Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, que passa a

viger com a seguinte redação:

"Fica efetivado o Servidor Público Municipal relacionado no ANEXO I, por

ter sido avaliado e aprovado no estágio probatório."

ARTIGO 20 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publica-

çáo, revogando as disposiçôes em contrário.

Gabinete do Prefeito Munlcipal de Pedra Preta, Estado de Mato Gros-

so, Edifício Sede do Poder Executivo, aos 15 dias do mês de Julho de

2019.

Juvenal Pereira Brito

Prefeito

ANEXO I

H;l-"* CARGO ADÍrllSSÃo

1
h-ucls GABRTEL
lrnmçl

SILVA Procurador
Sede

Jurídico - 11
20

toTl
ll6

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLEA RELATIVA A LDO PARA 2O2O

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVA A LDO (LEl DAS DIRETRI'

ZES ORçAMENTÁRIA) PARA 2O2O

Dala: 12lO7l2O'19

Horário: í5:00:00

Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove (12lo7l

2019), atendendo convocação realizada pelo Exmo' Senhor: Juvenal Pe-

reira Brito,Prefeito do Município de Pedra Preta, no passo da Escola de

São José do Planalto, município de Pedra Preta - MT, iniciou se a abertura

da Audiência o Sr. Contador Municipal Ricardo Moreira de Oliveira, dan-

do boas-vindas aos presentes, e iniciando a leitura do material das inten-

ções para o próximo exercício. O contador destacou a obrigatoriedade le-

gal das audiências públicas, a importância das mesmas para a transparên-

cia e participação da sociedade de maneira efetiva ciiando a Lei de Res-

Assinado Digitalmentediariomunicipal.org/mt/amm . www.amm.org.br 224

0 c 0.c:t :

16 de Jutho de 2019. Jomal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. ANO XIV I N' 3.270


