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LEI N.º1.595/2015

LEI N.º 1.589/2015
 
 
Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  promover  a  alienação  áreas 

rurais de sua propriedade, ocupadas ou não por terceiros denominados, Loteamento “CHÁCARA 
DE  RECREIO  –  SETOR  SUL”,  situada  no  distrito  de  Fontanillas,  no  município  de  Juína-MT, 
Chácara “A” a “P”, e dá outras providências.

  
 
HERMES  LOURENÇO  BERGAMIM,  Prefeito  Municipal  de  Juína, 

Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
ART. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a 

alienação dos imóveis rurais a título de regularizações fundiárias rurais denominados, Loteamento 
“CHÁCARAS DO SETOR RURAL”, situado no distrito de Fontanillas no município de Juína-MT, 
chácaras 01 a 124 e Loteamento “CHÁCARA DE RECREIO – SETOR SUL”, situada no distrito de 
Fontanillas, no município de Juína - MT, Chácara “A” a “P” constantes do ANEXO IV, que fará parte 
integrante da presente Lei.

 
Art. 2º O valor da venda de cada terreno foi apurado pela Comissão de 

Avaliação, instituída pelo Decreto Municipal de nº 481/2015 e lavrado na Ata de nº 001/2015, que 
constam na presente lei como ANEXO I e II.

 
Parágrafo  Único:  As  matrículas  dos  imóveis  respectivos  são  as 

constantes no ANEXO IV.
 
Art. 3.º O imóvel que por ventura estiver edificado e ocupado, ou por 

qualquer tipo de melhoria, terá seu ocupante os benefícios seguintes:
 
I – preferência em sua aquisição em detrimento de qualquer outro a qual 

deverá ser manifestada por escrito, junto ao Departamento de Controle Urbano, em prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, o qual será contado a partir da publicação do Edital e listagem dos imóveis, em  
jornal de circulação local ou regional;

 
II – aquisição direta junto à municipalidade, portanto livre de trâmite de 

processo licitatório;
 
III  –  os valores para alienação, constantes de avaliação constante no 

ANEXO III, são: 
 
a) trata-se dos imóveis Loteamento “CHÁCARA DO SETOR RURAL”, 

situado no distrito de Fontanillas, no município de Juína-MT, chácaras 01 a 124, avaliado o hectare  
de terra no valor de R$189,74/há (Cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos por  
hectares); e

 
b) loteamento  “CHÁCARA DE RECREIO  –  SETOR SUL,  situada  no 

distrito de Fontanillas, no município de Juína – MT, chácaras “A” a “P”, avaliado o hectare de terra 
no valor de R$189,74/há (Cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos/há).

 
 
IV –  Sobre os valores das alienações será cobrado o preço avaliado, 

mais  um porcentual  de  15% (quinze  por  cento)  a  titulo  de  reembolso  das  despesas  junto  ao 
município, que deverá ser recolhido em guia própria.

 
V –  O imóvel poderá ser  alienado em 06 (seis)  parcelas  atualizadas 

pelos índices oficiais.
 
Parágrafo Único: Aquele que comprovar a compra do lote, nos termos 

desta Lei, mediante comprovante hábil de pagamento junto ao Município de Aripuanã, à época, 
ser-lhe-á expedido o título sem ônus, à exceção do disposto no inciso III do Artigo 4º desta Lei.

 
Art. 4.º Os imóveis ocupados por terceiro, e não tendo este manifestado 

seu interesse em sua aquisição, será igualmente posto à venda, quando então “in casu” havendo 
adquirente, terá este, em seu favor, a respectiva documentação hábil a lhe conceder propriedade,  
possibilitando-o a manejar o que de direito desejar. 

 
Art.  5.º Todos  os  imóveis  postos  à  venda  estarão  livres  de  dividas 

municipais até o presente exercício, sendo que doravante já estarão inscritos em nome de seus  
adquirentes. 

 
Art. 6.º Os imóveis desocupados posto à venda, terão que obedecer a 

todos os requisitos do processo de licitação constante da Lei n.º 8666 de 21.06.1993, onde se  
buscará a maior oferta de preço. 

 
Art.  7.º Os valores dos lotes ocupados e dos lotes vagos, formas de 

pagamento,  descontos  para pagamento à vista e demais atos  necessários  à concretização do 
processo licitatório, serão regulamentados por Decreto do Poder Executivo. 

 
Art. 8.º As demais condições da venda deverão constar em instrumento 

contratual que deverá ser firmado entre a municipalidade e cada particular adquirente. 
 
Art. 9.º Ficam as áreas constantes no ANEXO III desta Lei desafetadas 

de sua destinação original, passando a categoria de bem dominial.
 
Art.  10º. Os  recursos  oriundos  das  alienações  destinar-se-ão  à 

construção de salas de aula nas creches do município de Juína-MT.
 
Art. 11º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Juína, em 31 de agosto de 2015.
  

 
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal 

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
REFITIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO  DO AVISO DE ABERTURA DO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 089/2015
O Município  de Juína,  Estado de Mato Grosso,  através do Pregoeiro 

Substituto, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria 6.234/2015,  TORNA PÚBLICO 
que,  RETIFICA  o aviso de abertura do Pregão Presencial  – SRP nº 089/2015,  ONDE SE LÊ: 
“JHONI MICHAEL FREISLEBEN - Pregoeiro Substituto - Poder Executivo – Juína/MT”, PASSA A 
LER-SE: “Antonio Francisco do Nascimento – Pregoeiro Substituto - Poder Executivo – Juína/MT”. 
Juína/MT, 18 de Setembro de 2015. Antonio Francisco do Nascimento – Pregoeiro Substituto -  
Poder Executivo – Juína/MT.

D E C L A R A Ç Ã O
 
Declaro que o  Relatório Resumido da Execução Orçamentária  do 

Município de Juina, Estado de Mato Grosso, relativo ao 3.º Bimestre do ano de 2015 (dois mil e 
quinze), em atendimento ao disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar 101, de 04 de maio 
de 2000, estão publicados no site Oficial da Prefeitura Municipal www.juina.mt.gov.br. 

E por ser verdade, dato e assino a presente.
Prefeitura Municipal de Juina, 18 de Setembro de 2015.
 
 
Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ATO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 
nove horas, na sede do Hospital Regional de Sinop, localizado na avenida das Caviúnas, 1759,  
Sinop, Estado de Mato Grosso, teve início a Assembleia Geral Extraordinária para Constituição e  
Fundação do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, que foi iniciada e presidida pelo 
Senhor  Otaviano  Olavo  Pivetta. Foi  comprovada  a  presença  dos  seguintes  Prefeitos  dos 
Municípios integrantes do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, sendo os seguintes 
entes:  Município de Claudia, prefeito João Batista Moares de Oliveira; Município de  Feliz Natal: 
prefeito Jose Antonio Dubiella; Município de Lucas do Rio Verde: prefeito Otaviano Olavo Pivetta; 
Município de Nova Mutum: prefeito Adriano Xavier Pivetta; Município de Nova Maringá, prefeito 
João Braga Neto; Município de  Nova Ubiratã,  prefeito  Valdenir  Jose dos Santos;  Município de 
Santa Rita do Trivelatto: prefeito  Hugo Garcia Sobrinho;  Município de  Sorriso: prefeito Dilceu 
Rossato; Município de Tapurah, prefeito Luiz Umberto Eickhoff; 

Município de Vera, prefeito Nilso Jose Vígolo; Município de Sinop, vice-
prefeita em exercício Rosana Tereza Martinelli; Município de Santa Carmem, Secretaria municipal 
de Saúde Fatima Aparecida Malinski, com procuração especifica do prefeito Alessandro Nicoli; 

Município de Ipiranga do Norte, prefeito Pedro Ferronatto; Município de 
prefeito Itanhangá, prefeito João Antonio Vieira; Representante da Secretaria Estadual de Saúde 
Secretário Marcos Aurelio Bertulio Neves. A Assembleia Geral Extraordinária tem a seguinte pauta: 
1º) Proposta da Estrutura Administrativa, Lotacionograma e Plano de Cargos e Salários do 
Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires; 2º) Aprovação dos nomes indicados para 
diretores  dos  Hospitais  Regionais  de  Sinop  e  Sorriso  e  do  Secretário  Executivo  do 
Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires; 3º) Proposta de orçamento do Consórcio 
Público de Saúde Vale do Teles Pires para 2015; 4º)  Deliberações para encerramento do 
Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde da Região do  Teles  Pires;  5º)  Deliberação sobre  as 
funções  do  Consórcio  Público  de  Saúde  Vale  do  Teles  Pires;  6º)  Deliberação  sobre 
planejamento das demandas de serviços para os municípios, considerando a logísticas dos 
prestadores de serviços e usuários; 7º)  Aprovação do contrato de rateio dos Municípios 
para o Consorcio Público de Saúde Vale do Teles Pires; 8º) Assuntos Gerais.  Inicialmente o 
presidente Otaviano Olavo Pivetta, convidou à frente o presidente do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Teles Pires Valdenir Jose e a sua Secretaria Executiva Maristela Dallagnol,  
sendo informado que haverá prestação de contas da situação atual  deste consórcio e que os 
municípios pretendem fazer um processo de transição entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Teles  Pires  para o  Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires,  e que nos 
próximos dias serão apresentados às diretorias os procedimentos que devem ser adotados. Foi  
destacado  pelo  presidente  Otaviano  que  o  Consórcio  Público  de  Saúde  Vale  do  Teles  Pires  
pretende ter uma estrutura enxuta. Na sequência, foi informado pelo presidente Otaviano Pivetta 
que o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires firmou convenio com a Secretaria Estadual  
de Saúde, no valor de R$ 90.940.967,35 (noventa milhões, novecentos e quarenta mil, novecentos 
e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), tendo por finalidade o repasse de recursos para 
o custeio e investimento dos Hospitais Regionais de Sorriso e Sinop, gerenciamento dos serviços  
oferecidos por unidades de saúde da região, considerados essenciais à saúde da população da 
macro região nos atendimentos ambulatoriais, hospitalares, de apoio diagnóstico e terapêutico de 
natureza especializada. Sendo informado pelo Secretário de Estado Marco Bertulio que a primeira 
parcela será paga ainda na corrente semana. Em seguida passou-se a pauta da Assembleia Geral 
Extraordinária,  passando  a  deliberar:  1º)  Proposta  da  Estrutura  Administrativa, 
Lotacionograma e Plano de Cargos e Salários do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles 
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