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VIII - outros, de acordo e na forma como previstos na legislação vigente.
§ 1.º As rescisões previstas neste artigo não geram indenizações para
os contratados, exceto no caso do inciso III, deste artigo, cuja indenização deverá ser no montante
da metade do saldo devedor apurado do ato da rescisão até o termo final de vigência do contrato.
§ 2.º Nas rescisões e contratações sucessivas para substituir servidores,
licenciados ou afastados em decorrência da lei, deverá ser observada a ordem de classificações
dos candidatos para provimento do cargo.
§ 3.º Nos casos dos incisos III, IV, V e VII, do presente artigo, deverão
ser rescindidos, em ordem sequencial, os contratos celebrados com os candidatos que estiver em
posição menos favorecida na ordem de classificação para o provimento do cargo.
Art. 61. Nos casos de rescisão do contrato, deverão ser encaminhar
para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT, eletronicamente via sistema
APLIC na carga mensal, com os seguintes documentos:
I - ofício de encaminhamento;
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Art. 70. Havendo dúvida quanto à legalidade ou regularidade das
normas que regulam o Processo Seletivo Simplificado e os contratos administrativos temporários,
prevalecem às disposições editalícias sobre as contratuais - salvo se de forma diversa for,
expressamente, disposto no Edital do PSS - e as dispostas nesta Lei sobre aquelas.
Art. 71. Os casos omissos nesta Lei serão solucionados pela Comissão
Especial e pela Autoridade Competente, sempre ouvida a Assessoria Jurídica Municipal ou
Procuradoria Geral do Município, conforme o caso, e a deliberação objeto de Decreto do Executivo.
Art. 72. O número de vagas autorizadas para contratação temporária
pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, são as constantes dos ANEXOS, da Lei Municipal
n.º 1.092, de 12 de Junho de 2009 - que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX, do
art. 37, da Constituição Federal, com suas modificações posteriores.
§ 1.º O Prefeito Municipal por Decreto do Executivo deverá unificar o
número de vagas dos ANEXOS, e suas modificações posteriores, da Lei Municipal n.º 1.092/2009.
§ 2.º A autorização de novas vagas para contratação temporária,
dependerá de Lei Municipal.

II – termo de rescisão;
III - cópia da publicação do termo de rescisão, na Imprensa Oficial;
IV - parecer da unidade de controle interno, o qual pode ser enviado de
forma individual ou conjunta, desde que sejam relacionados todos os atos admissionais do período;
e,
V - justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme
ANEXO, do Manual de Orientações Para Remessa de Documentos, do TCE-MT, firmada pela
Autoridade Competente e pelo responsável superior do Setor de Recursos Humanos do respectivo
Poder realizador.
CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES, TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 62. Na contagem dos prazos previstos nesta Lei exclui-se o dia em
que o ato se realizar ou for publicado e inclui-se o do seu término, exceto quanto o prazo for
estabelecido em horas, em que a contagem deverá ser efetuada hora após hora, e será
considerado em dias úteis quando houver disposição expressa neste sentido.

Art. 73. As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial,
bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts.
43 e 46, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos
pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 74. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações
necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos
pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária
Anual - LOA.
Art. 75. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto bem como baixar os atos
regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.
Art. 76. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo Único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil
subsequente, se o seu término recair em dia em que não houver expediente ou que o expediente
for encerrado antes da hora normal, principalmente, em feriados, sábados e domingos.

Art. 77. Revogam-se as disposições em contrário.
Juína-MT, 13 de março de 2017.

Art. 63. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da sua homologação.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal

Art. 64. As folhas dos documentos que integram os autos do PPS
deverão ser numeradas e rubricadas, na ordem cronológica dos atos, inicialmente, pelo secretário
da Comissão Especial e, posteriormente, pelo responsável pelo Setor de Recursos Humanos do
respectivo Poder realizador.
Art. 65. Os seguintes modelos e formulários de documentos a serem
utilizados na realização do Processo Seletivo Simplificado deverão ser elaborados e aprovados por
Decreto do Executivo:
I – especificações dos cargos e vagas;
II – formulário da ficha de inscrição;
III – cronograma de realização das provas;
IV – formulário de recursos diversos;
V - minuta do contrato administrativo temporário;
VI – termo de aditamento ao contrato;
VII - aqueles pertinentes ao PSS e estabelecido nos ANEXOS do
Manual de Orientações Para Remessa de Documentos, aprovado pelo TCE-MT; e,

LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 78/2017, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE INFORMATIZAÇÃO, NECESSÁRIO À AUTOMAÇÃO E À GESTÃO DA
INFORMAÇÃO ON-LINE E INTEGRADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUAS (SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUINA – MT,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL., estando a sessão pública para o dia 04
de Abril de 2017 às 08:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Administração do
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido
no endereço acima, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 as 17:30 horas de segunda a sexta-feira ou
pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 20 de Março de 2017.
MARCIO ANTONIO DA SILVA - Pregoeiro Designado - Poder Executivo – Juína-MT.

VIII – qualquer outro que for entendido como necessário tanto para o
Processo Seletivo Simplificado quanto para o Contrato Administrativo Temporário.
Art. 66. Aplica-se aos servidores públicos contratados com base na
presente Lei o regime disciplinar constante no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Juína-MT.
Art. 67. Os autos do Processo Seletivo Simplificado poderão ser
incinerados após 3 (anos) anos, a contar do término do seu prazo de vigência.
Art. 68. Fica admitida a contratação temporária para o emprego público
de Agentes Comunitários de Saúde até decisão final da Ação de Declaração de
Inconstitucionalidade n.º 2.135, em tramitação no Supremo Tribunal Federal - STF, conforme
Resolução de Consulta n.º 20/2008, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT.
Art. 69. Quando não for possível a remessa dos documentos,
eletronicamente via Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC, deverá ser
protocolado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT, no prazo de 05 (cinco)
dias, a justificativa contendo todos os documentos por meio físico, firmada pela Autoridade
Competente e pelo responsável superior do Setor de Recursos Humanos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 78/2017, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS NA
ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA PARA
ACOMPANHAMENTO DOS MUNICIPES QUE RECEBEM ATENDIMENTO NO CAPS E HOSPITAL
MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUÍNA,
ESTADO DE MATO GROSSO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL., estando
a sessão pública para o dia 04 de Abril de 2017 às 10:00 horas, na sala do Departamento de
Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N,
Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 as 17:30
horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda
de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.
Juína-MT, 20 de Março de 2017. MARCIO ANTONIO DA SILVA - Pregoeiro Designado - Poder
Executivo – Juína-MT.
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