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PEQUENO EXPEDIENTE – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/11/2017 – 
Início do Expediente: Leitura de um Capítulo Bíblico Vereadora Dona Neide.
Projeto de Lei nº 152/2017, de autoria do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar no valor de 
R$185.100,00 (Cento e oitenta e cinco mil e cem reais) destinados a custear despesas da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura e dá outras providencias. (Regime de Urgência Especial) Projeto de Lei nº 
158/2017, de autoria do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar no valor de R$80.000,00 
(Oitenta mil reais) destinados a custear despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dá 
outras providencias. (Regime de Urgência Especial) Projeto de Lei nº 159/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que abre crédito suplementar no valor de R$21.830,00 (Vinte e um mil oitocentos e trinta reais) 
destinados a custear despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providencias. 
(Regime de Urgência Especial) Projeto de Lei nº 160/2017, de autoria do Executivo Municipal, que abre 
crédito adicional especial no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais) destinados a custear despesas da 
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providencias. (Regime de Urgência Especial) Projeto de Lei nº 
161/2017, de autoria do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar no valor de R$230.000,00 
(Duzentos e trinta mil reais) destinados a custear despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá 
outras providencias. (Regime de Urgência Simples) Projeto de Lei nº 162/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio de cooperação mútua com 
a Fundação Nova Chance – FUNAC, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 
– SEJUDH-MT e dá outras providencias.  (Regime de Urgência Simples) Projeto de Lei nº 163/2017, de 
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre adesão do Município de Tangará da Serra ao Consórcio 
Público Intermunicipal de gestão dos regimes próprios de previdência social dos municípios mato-grossens-
es – CONSPREV e dá outras providencias. (Regime de Urgência Simples) Projeto de Lei nº 164/2017, de 
autoria do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar no valor de R$80.100,00 (Oitenta mil e cem 
reais), destinados a custear despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá outras providencias. 
(Regime de Urgência Especial) Mensagem de veto nº 03/2017, veto total ao Projeto de Lei do Poder Exec-
utivo que deu origem ao autógrafo 4.704 de 09/10/2017, que dispõe sobre as diretrizes para metas e prior-
idades da administração Pública, incluindo as despesas de capital, orientando a elaboração da lei orçamentária 
e dispondo sobre as alterações na legislação tributária, para o exercício financeiro de 2018. (Tramitação 
Normal) Ofício nº 625/GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, que responde requerimento nº 145/2017. 
Ofício nº 626/GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, que responde requerimento nº 144/2017. Ofício nº 
627/GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, que responde requerimento verbal sem numeração. Ofício 
nº 628/GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, que responde requerimento nº 73/2017. Ofício nº 629/
GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, que responde requerimento nº 080/2017. Ofício nº 631/GP/2017, 
oriundo do Executivo Municipal, que responde requerimento nº 182/2017. Ofício nº 632/GP/2017, oriundo 
do Executivo Municipal, que responde requerimento nº 181/2017. Ofício nº 633/GP/2017, oriundo do Exec-
utivo Municipal, que responde requerimento nº 71/2017. Ofício nº 639/GP/2017, oriundo do Executivo Mu-
nicipal, que responde requerimento sem numeração. Ofício nº 646/GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, 
que responde requerimento nº 146/2017. Ofício nº 647/GP/2017, oriundo do Executivo Municipal, que responde 
requerimento sem numeração de autoria do Vereador Wilson Verta. Ofício nº 175/2017-AATAL/PGM, oriun-
do da Assessoria Legislativa, que encaminha duas vias da Lei Ordinária nº 4.867/2017. Ofício nº 
176/2017-AATAL/PGM, oriundo da Assessoria Legislativa, que encaminha duas vias da Lei Ordinária nº 
4.866/2017 e duas vias do Decreto 365/2017. Ofício nº 177/2017-AATAL/PGM, oriundo da Assessoria 
Legislativa, que encaminha duas vias da Lei Ordinária nº 4.868/2017 e duas vias da Lei Complementares nº 
224/2017. Ofício 320/DL/SAD/2017, oriundo do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, que 
informa sobre a abertura de certame licitatório modalidade Convite nº 014/2017, no dia 01/11/2017 às 8:00, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reforma da iluminação do Ginásio de Esportes 
Vicente Serafim de Almeida/Módulo Esportivo. Ofício 322/DL/SAD/2017, oriundo do Departamento de Lic-
itações da Prefeitura Municipal, que informa sobre a abertura de certame licitatório modalidade Convite nº 
014/2017, no dia 10/11/2017 às 8:00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reforma 
da iluminação do Ginásio de Esportes Vicente Serafim de Almeida/Módulo Esportivo. Ofício 323/DL/SAD/2017, 
oriundo do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, que informa sobre a abertura de certame 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 066/2017, no dia 13/11/2017 às 8:00, cujo objeto é aquisição de 
madeiras serradas a fim de atender necessidades da Secretaria de Agricultura do Município. Ofício 324/DL/
SAD/2017, oriundo do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, que informa sobre a abertura de 
certame licitatório modalidade Pregão Presencial nº 067/2017, no dia 14/11/2017 às 8:00, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada na execução de serviços de reforma e caracterização temática na-
talina no ônibus Mercedes bens ano/1996, modelo/1620, diesel com 42 assentos, para atender as necessi-
dades da Secretaria de Turismo do Município. Ofício 325/DL/SAD/2017, oriundo do Departamento de Licitações 
da Prefeitura Municipal, que informa sobre a abertura de certame  licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 068/2017, no dia 16/11/2017 às 8:00, cujo objeto é contratação de empresa especializada para executar 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em veículos e maquinários, bem 
como, aquisição de peças, visando atender demanda da frota do Município. Ofício 103/2017/SAMAE-CPL, 
oriundo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra – SAMAE, que informa 
sobre abertura de certame licitatório modalidade Pregão nº 37/2017/SAMAE dia 08/11/2017, às 08:00, cujo 
objeto é aquisição de materiais permanentes para departamentos do SAMAE. Ofício 105/2017/SAMAE-CPL, 
oriundo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra – SAMAE, que informa 
sobre abertura de certame licitatório modalidade Pregão nº 35/2017/SAMAE dia 09/11/2017, às 08:00, cujo 
objeto é aquisição de motor trifásico de baixo rendimento de 50CV de tensão 220/380/440 V IP55, para 
compor a montagem do conjunto motobamba de recalque de lobo do poço de sucção para reservatório de 
reuso na estação de tratamento de água Eta - Queima Pé. Ofício 133/2017, oriundo do Sindicato dos Serv-
idores Públicos Municipais de Tangará da Serra – MT, que requer reunião com todos os vereadores dia 
06/11/2017 às 14 horas. Indicação nº 1248/2017 de autoria do Vereador Carlinhos da Esmeralda, que indica 
ao Executivo Municipal a reforma e limpeza dos bueiros localizados no Bairro Santa Terezinha neste Mu-
nicípio. Indicação nº 1249/2017 de autoria do Vereador Carlinhos da Esmeralda que Reitera os termos da 
indica nº 504 que indicou ao Executivo Municipal a conclusão do pavimento asfáltico no restante do Bairro 
Jardim Alto da Boa Vista nas ruas: Curruira, Andorinha, Araponga, Gaivota, Mutum, Tangará, Arara, Curió e 
Bem-te-vi. Indicação nº 1250/2017 de autoria do Vereador Carlinhos da Esmeralda e do Vereador Ronaldo 
Quintão que indica ao Executivo Municipal a instalação de redutor de velocidade na Rua 17, esquina com a 
Rua 12, no Bairro Vila Esmeralda, neste Município. Indicação nº 1251/2017 de autoria do Vereador Carlinhos 
da Esmeralda que indica ao Executivo Municipal, a instalação de braços com lâmpada na Rua 36, esquina 
com a Rua 21, no Bairro Jardim do Sul. Indicação nº 1252/2017 de autoria do Vereador Professor Sebastian, 
que indica ao Executivo Municipal a melhoria da sinalização horizontal e vertical da Rua 26, no Jardim Goiás. 
Indicação nº 1253/2017 de autoria do Vereador Professor Sebastian, que indica ao Executivo Municipal a 
instalação em local estratégico, mapa turístico dos principais pontos da cidade de Tangará da Serra, com 
rota turística do Município. Indicação nº 1254/2017 de autoria do Vereador Professor Sebastian, que indica 
ao Executivo Municipal a realização de estudos, reuniões e parcerias a fim de tornar a feira municipal em 
mercado municipal. Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso aos sete dias do mês 
de novembro do ano de dois mil e dezessete. HÉLIO DA NAZARÉ /Presidente  Registrado na Secretaria 
Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume na data supra. NILTINHO DO 
LANCHE - 1º Secretário

ORDEM DO DIA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/11/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o disposto no Artigo 159 da Resolução nº. 182, de 19/12/2013 
torna público que a pauta da Ordem do Dia será a seguinte:Projeto de Lei Complementar nº 17/2017, 
de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 81 de 27 de novembro 
de 2003, e dá outras providencias. (Discussão única) Projeto de Lei nº 157/2017, de autoria do Executivo 
Municipal, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 3.469/2010, que dispõe sobre a criação e extinção 
de cargos em comissão e acresce ao nexo II da Lei Municipal nº 2.432/2005, altera alíneas do inciso III do 
artigo 2º e anexo III, todos da Lei 2.099/2003, acresce parágrafo único ao artigo 2º da Lei 3.453/2010, e dá 
outras providencias. (Discussão Única) Projeto de lei nº 014/2017, de autoria do Vereador Niltinho do Lanche, 
que propõe a nominação de rua no Bairro Santa Marta, e dá outras providencias. (1ª Discussão) Câmara 
Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso aos sete dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezessete. HÉLIO DA NAZARÉ Presidente Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e 
publicado por afixação em lugar de costume na data supra.NILTINHO DO LANCHE 1º Secretário.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT, 
através dos(a) Pregoeiros(a), nomeados(a) pelas Portaria nº 730/GP/2016 de 
29.12.2016 e 652/GP/2017 de 31.07.2017, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2017, às 08:00 horas, 
na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada  na Avenida Brasil nº 2.351- N, 2º Piso, 
Bairro Jardim Europa, Licitação, do Tipo Menor Preço Por Item. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE 
GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS, a fim de suprir as 
necessidades das Secretarias deste Município, conforme especificações constantes 
dos Anexos II e III, do Edital. O edital completo estará disponível para acesso dos 
interessados a partir do dia 07 de Novembro de 2017, através do site: http://www.
tangaradaserra.mt.gov.br/Licitacoes/. Demais Informações poderão ser obtidas junto ao 
Departamento de Licitações, através do telefone 65-3311-4800. Tangará da Serra- MT, 
06 de Novembro de 2017. Aguinaldo Vicente Segura- Chefe Departamento de Licitação.


