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Art. 3º.Designar como Fiscal Substituto os servidores: Eng°
ULISSES UBIRAJARA NÉSPOLI - Matrícula n° 81470 (Substituto 1) e
o servidor Eng.° ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - Matrícula
n° 82199 (Substituto 2), com a missão de exercerem a função de Fiscal
de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe
todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.
Art. 4º.Designar como Gestor do Contrato os servidores: LUCAS
GONÇALVES VILA (COORDENADOR SUEF II), MARIANA RACHID
JAUDY (SUB.I) e JÚLIA TORRES MULLER-(SUB II) para em conjunto
ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos
processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar
pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.

CONSIDERANDO a necessidade de modificar os procedimentos adotados
no âmbito do Conselho Pleno, com vistas a sistematizá-los, tornando-os
lógicos, previsíveis, razoáveis e modernos, para que acompanhem os
avanços tecnológicos e legislativos.

Cuiabá, 29 de Julho de 2021.

Art. 3º A alínea “c” do inciso I do art. 3º passa a vigorar com a seguinte
redação:
c) 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - SEPLAG.

<END:1267945:16>
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Eng° Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

Resolução nº 03/2021 do Conselho Deliberativo Metropolitano da
Região do Vale do Rio Cuiabá - CODEM/VRC
Aprova a alteração e revogação de
dispositivos do RICODEM - Regimento
Interno do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá
- CODEM/VRC, publicado no Anexo I do
Decreto nº 2.153, de 14 de fevereiro de
2014.

O Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá
- CODEM/VRC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13 do
RICODEM/VRC, resolve:
Art. 1º A alínea “a” do inciso I do art. 3º passa a vigorar com a seguinte
redação:
a) 01 (um) representante da Secretaria Adjunta de Cidades - SACID;
Art. 2º A alínea “b” do inciso I do art. 3º passa a vigorar com a seguinte
redação:
b) 01 (um) representante da Secretaria Adjunto de Gestão e
Planejamento Metropolitano - SAGPM;

Art. 4º Ficam revogadas as alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 3º.
Art. 5º A alínea “b” do inciso III do art. 3º passa a vigorar com a seguinte
redação:
a) (...)
b) 08 (oito) pelo Poder Público Municipal;
Art. 6º Revoga-se o §2º do art. 3º.
Art. 7º O “caput” do art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º Os mandatos dos Conselheiros terão a duração de 02 (dois)
anos, podendo ser reconduzidos quantas vezes forem necessárias.

CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar o Regimento Interno
em aspectos imprescindíveis para a realização de reuniões extraordinários do CODEM, até que a Comissão Temática de Reforma do Regimento
Interno faça um estudo mais profundo sobre o tema e aprove um Projeto de
Resolução de Consolidação destas e das novas reformas;

Art. 8º O parágrafo único do art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único. Os membros titulares e suplentes poderão ser
substituídos pelo tempo restante do mandato, em caso de necessidade
ou de conveniência, desde que atendido o interesse público metropolitano ou local, ou por indicação dos Poderes Públicos, Municipal e
Estadual.

CONSIDERANDO que o CODEM esteve com suas atividades paralisadas e
desarticuladas até meados de abril deste ano devido em parte às dificuldades
causadas pela pandemia gerada pelo COVID-19, razão pela qual não foram
realizadas reuniões desde março de 2020, e em parte pela mudança, a
partir das eleições municipais de 2020, de diversos membros dos Poderes
Executivos e Legislativos que estavam indicados como Conselheiros;

Art. 9º O art. 11 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 11 A Secretaria Executiva do CODEM/VRC será coordenada pelo
Secretário Adjunto da SAGPM e exercida por um servidor público
estadual, com nível superior, indicado pelo Presidente do CODEM/
VRC.

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder à adaptação do Regimento
Interno às mudanças trazidas pela aprovação da Lei Complementar nº
609/2018, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - PDDI/ RMVRC, e dá outras
providências;

Art. 10 O inciso VIII do art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:
VIII - propor as pautas das reuniões para serem aprovadas, bem
como compartilhar com os Conselheiros as sugestões de pautas
da Presidência ou de Membro(s) do Conselho, além de elaborar as
resoluções, proposições, recomendações e moções deliberadas pelo
Conselho Pleno.

CONSIDERANDO a necessidade de que as normas de nomeação e
substituição de membros sejam mais flexíveis e prevejam a possibilidade de
substituição de qualquer membro, em caso de necessidade ou conveniência
do ponto de vista do interesse público metropolitano ou local, para que se
possam preencher esses cargos vagos com celeridade e efetividade;

Art. 11 O inciso III do art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação.
III - deliberar sobre proposta de exclusão de Membro titular ou
suplente, nos termos do art. 15 deste Regimento;

CONSIDERANDO a necessidade de se fazerem cumprir as leis que regem
a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá em sua sequência temporal
e lógica, que introduziram dois municípios em sua composição, garantindo
a todos eles, bem como a uma instituição de ensino e pesquisa, representatividade no Conselho;
CONSIDERANDO as modificações trazidas pelo art. 42 da Lei
Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que extinguiu a Agência de
Desenvolvimento Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/
VRC e que cometeu as suas atividades à SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logística;
CONSIDERANDO que nenhuma indicação de membro necessita da
deliberação do Conselho, não havendo motivo para que a substituição o
requeira;
CONSIDERANDO a necessidade de revogação ou modificação de normas
com caráter meramente burocrático, que não contenham justificativa
jurídica, fática ou finalística;

Art. 12 O art. 18 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 18 Os Conselheiros manter-se-ão nos cargos até a posse de seus
substitutos, exceto nas hipóteses previstas neste Regimento.
Art. 13 O §3º do art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:
§3º O Presidente designará membro para substituir o membro
excluído nos termos do §2º.
Art. 14 O §1º do art. 25 passa a vigorar com a seguinte redação:
§1º Ocorrendo insuficiência de quórum, haverá nova convocação
decorridos 15 (quinze) minutos, realizando-se a reunião com a
presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Art. 15 O inciso II do art. 27 passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
II - Indicação: quando se tratar de solicitação de proposta de alteração
normativa a ser encaminhada ao Poder Executivo para a produção
de projeto de lei, de lei complementar ou de emenda à constituição, a
ser encaminhado à Assembleia Legislativa, ou de norma regulamentadora;
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Art. 16 O inciso II do art. 31 passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
II - por solicitação do Secretário Adjunto da SAGPM - Secretaria
Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano;

Art. 17 Os parágrafos do art. 31 passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
§ 1º O calendário anual de reuniões será estabelecido ou consolidado
preferencialmente na última sessão do ano;
§ 2º A convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias deverá
ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis e, em caso
de urgência, para as extraordinárias, com antecedência mínima de 02
(dois) dias úteis; e será acompanhada da pauta, com a ordem do dia
e cópia das matérias a serem discutidas e de todos os documentos a
elas pertinentes;
§ 3º Após a convocação da reunião, na forma dos parágrafos
anteriores, os membros deverão, em até 5 (cinco) dias úteis após a
data da convocação, e o mais breve possível em caso de urgência,
enviar relatório e eventuais voto ou manifestação por escrito, propostas
de emendas ou de substitutivo integral, ou solicitar esclarecimentos a respeito dos temas incluídos na pauta à Secretaria Executiva,
que tomará as providências para a disponibilização das informações
adicionais;
§ 4º As reuniões presenciais serão realizadas preferencialmente nas
sedes dos Municípios da Região Metropolitana, de forma alternada,
cujo local será de inteira responsabilidade dos Municípios que
sediarão tais sessões;
§ 5º Todas as convocações e comunicações ao Conselho serão feitas
por meio de projetos de resolução, de indicação, de recomendação ou
de moção, propostas de emendas e substitutivos integrais, relatórios,
votos ou manifestações por escrito, ofícios e mensagens em geral,
com ou sem a juntada de documentos, a serem enviados por e-mail
ou whatsapp, para os endereços que forem fornecidos pela Secretaria
Executiva, bem como poderão ser protocolados pessoalmente na
Secretaria de Gestão e Planejamento Metropolitano, juntamente com
sua versão eletrônica, e todos as comunicações aos membros, nos
mesmos termos, serão feitas por e-mail ou por whatsapp, ao endereço
e número de telefone por eles fornecidos, ou mediante protocolo
eletrônico ou físico;
§ 6º Os membros poderão solicitar à Secretaria Executiva auxílio para
a produção de projetos e demais manifestações, em prazo razoável,
com o intuito de fazer a sua apresentação nas reuniões para que
tiverem recebido convocação ou em outras.
Art. 18 O caput do art. 32 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 32 O Conselho Pleno reunir-se-á em sessão pública, com a
presença da maioria absoluta de seus membros, e as decisões serão
tomadas por maioria simples, mediante votação simbólica ou nominal,
nos casos previstos neste Regimento.
Art. 19 O parágrafo único do art. 32 passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Parágrafo único. As reuniões do Conselho Pleno são públicas e serão
realizadas obedecendo à seguinte ordem:
Art. 20 O inciso VIII do art. 32 passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
VIII - discussão e votação das matérias constantes da pauta e da
ordem do dia;
Art. 21 O art. 35 passa a ter cinco incisos que passam a vigorar com a
seguinte redação:
(..)
I - requerimentos de urgência;
II - projetos de resolução;
III - projetos de Indicação;
IV - projetos de Recomendação;
V - projetos de moções;
Art. 22 Ficam revogados os parágrafos do art. 35.
Art. 23 Os incisos do art. 41 passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
I - O Presidente apresentará, por ordem, os itens da pauta, começando
pelos da Ordem do Dia, e dará a palavra ao Relator ou ao coordenador
da Câmara Setorial ou Temática, que apresentará o seu relatório e
voto, por escrito ou oral, por 10 (dez) minutos;
II - Após a exposição, a matéria será colocada em discussão, sendo
facultado ao Conselheiro que tiver apresentado proposta de emenda
ou de substitutivo integral, relatório, voto ou manifestação por escrito,
falar por no mínimo cinco (05) minutos;
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III - Não serão concedidos pedidos de prorrogações, retiradas de
pauta ou vistas das matérias cujos projetos e documentos tenham sido
disponibilizados nos termos do §2º do art. 31, podendo o Presidente,
em caso de situação excepcional que justifique a medida, consultar o
Pleno, que decidirá nos termos do art. 34;
IV - Terminada a discussão, proceder-se-á a votação que, a critério do
Presidente, poderá ser nominal.

Art. 24 Ficam revogados os parágrafos do art. 41
Art. 25 O art. 42 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 42 Os conselheiros que desejarem fazer uso da palavra durante o
período destinado para os debates e os assuntos de ordem geral terão
03 (três) minutos para sua manifestação.
Art. 26 O art. 43 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 43 A Secretaria de Gestão e Planejamento Metropolitano SAGPM prestará ao CODEM/VRC suporte técnico-administrativo,
sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos e entidades neles
representados.
Art. 27 Modifica o art. 44 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44 O Regimento Interno do CODEM/VRC poderá ser alterado
mediante proposta apresentada por um conselheiro ou por Câmara
Setorial ou Temática, e aprovada por maioria simples.
Art. 28 O caput do art. 45 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 45 Consideram-se casos de urgência para convocação extraordinária do Conselho Pleno, deliberação “ad referendum”, e negativa
de pedido de vista e retirada da matéria, mesmo em situações
excepcionais, as seguintes hipóteses:
Art. 29 O art. 46 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 46 Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Regimento
serão dirimidos pelo Presidente e poderão ser postos em votação no
Conselho Pleno, a pedido de qualquer Conselheiro.
Art. 30 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá, 08
de julho de 2021.
(Original assinado)
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
MAURO MENDES
PRESIDENTE DO CODEM/VRC
*Republica-se por ter havido erro material no número do Decreto nº
2.153, de 14 de fevereiro de 2014, na publicação do dia 12/07/2021 no
DOE P. 14
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SESP

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
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EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016/
SISPEN/SESP
DA ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2016/SISPEN/SESP,
que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP e
a Empresa NUTRICOL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI.
DO OBJETO: Prorrogação excepcional da vigência deste Contrato, que
tem por objeto a contratação de empresa especializada em preparação
e fornecimento de alimentação pronta para atender aos recuperandos e
servidores penitenciários plantonistas da Cadeia Pública de Araputanga/
MT.
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do presente contrato por 180
(cento e oitenta) dias, vigorando no período de 01/08/2021 a 27/01/2022.
O presente instrumento contratual poderá ser imediatamente rescindido
quando o novo procedimento licitatório para contratação dos serviços
objeto deste contrato estiver concluído.
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: Fica alterado o índice para concessão
de reajuste de preços, constante nas Cláusulas Oitava e Décima deste
contrato, passando a vigorar como índice de correção monetária geral o
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme orientação da
CGE no Processo nº 62855/2021.
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