
IV–apresentem os documentos de regularidade fiscal disposto no art. 4º,
inciso II da Instrução Normativa Conjunta 001/2015 SEPLAN/SEFAZ/CGE.

Art. 35. A destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos
não será permitida quando:

I – o dirigente for agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto
quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem
como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

II – o objeto social não se relacionar com às características do programa
ou que não disponham de condições técnicas para executar o convênio;

III – não comprovar ter desenvolvido, nos últimos dois anos, atividades re-
ferentes, à matéria objeto do convênio; e

IV – tenham, em suas relações anteriores com o Município, incorrido em
pelo menos uma das seguintes condutas:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado do objeto de convênios;

c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

d) ocorrência de dano ao erário; ou

e) Prática de outros atos ilícitos na execução de convênios.

Parágrafo único. A vedação do inciso I deste artigo não se aplica as asso-
ciações de entes federativos, limitada a aplicação de recursos de capacita-
ção e assistência técnica ou aos serviços sociais autônomos destinatários
de contribuições de empregados incidentes sobre a folha de pagamento.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBU-
TÁRIA

Art. 36. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará a Câ-
mara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tri-
butária municipal.

Parágrafo único. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações
previstas neste artigo serão incorporados ao Orçamento do Município, me-
diante a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observa-
da a legislação vigente.

Art. 37. A concessão de subsídios, isenção ou anistias, remissões, alte-
rações de alíquotas, redução da base de cálculo de qualquer tributo de-
vem ser concedidas, por lei específica, nos termos do § 6º do Art. 150,
da Constituição Federal, observadas ainda as exigências do Art. 14 da Lei
Complementar federal nº 101/2000.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Ao projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser apresentadas
emendas desde que:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II – não anulem dotações de pessoal e encargos sociais, serviços da dívida
e limite mínimo da reserva de contingência;

III – não utilizem recursos vinculados;

IV – indiquem a destinação de recursos para o seu custeio.

Art. 39. O Poder Executivo, até 30(trinta) dias após a publicação da lei Or-
çamentária de 2018, estabelecerá a programação financeira e o cronogra-
ma de execução mensal de desembolso, observando em relação às des-
pesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obten-
ção das metas fiscais.

§ 1º - O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramen-
to do bimestre, os anexos do relatório da Execução Orçamentária.

§2º- O relatório da Gestão Fiscal será emitido pelo chefe do Poder Execu-
tivo e pelo Presidente do Poder Legislativo, e será publicado até 30 (trinta)
dias após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao
público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º - Até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2018, o Po-
der Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre, incluídos todas as entidades do município em audiên-
cia pública no recinto da Câmara Municipal.

Art. 40. O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2018, as me-
didas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para
dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 41. Para efeito do § 3º, do art. 16, da Lei Complementar federal nº
101/2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ul-
trapasse, para bens e serviços, os limites estipulados nos incisos I e II, do
Art. 24, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações da-
das pela Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de1998.

Art. 42. O projeto de Lei Orçamentária para 2018 aprovado pelo Poder Le-
gislativo será encaminhado para sanção até o encerramento do período
legislativo.

Art. 43. Caso o projeto de Lei Orçamentária não seja encaminhado para
sanção até 31 de dezembro de 2017, a programação relativa à pessoal e
encargos sociais, serviços da dívida e demais despesas de custeio poderá
ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total
de cada dotação, na forma da proposta originalmente encaminhada a Câ-
mara Municipal.

Art. 44 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 45 – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

ALEXANDRE RUSSI

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VI-
GENTE, COM AFIXAÇÃO NOS LUGARES DE COSTUME ESTABELECI-
DOS POR LEI MUNICIPAL. DATA SUPRA.

CHEFIA DE GABINETE
LEI Nº. 558/2017 “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO

MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, ESTADO DE MATO GROSSO,
PARA O QUADRIÊNIO 2.018 A 2.021 E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS”. ALEXANDRE RUSSI, PREFEITO MU

Lei nº. 558/2017

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE SÃO PE-
DRO DA CIPA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O QUADRIÊNIO 2.
018 A 2.021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALEXANDRE RUSSI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CI-
PA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

:

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de São Pe-
dro da Cipa/MT para o Quadriênio de 2018 a 2021 contemplará despesas
de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continu-
ada, na forma dos Anexos, o qual faz parte da presente lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados
por Programas, Objetivo, Justificativa, Público Alvo, Metas, Indicadores,
Ações, Entidades, Poder, Órgãos Responsável, Unidades Orçamentárias
Responsável, Projetos/Atividade ou Operações Especiais, Funções, Sub-
Funções, Categoria Econômica, Valores.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:
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I – programa - o instrumento de organização da atuação governamental,
que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um
problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da socie-
dade;

II - programa finalístico - aquele que resulta em bens ou serviços ofertados
diretamente à sociedade;

III - programa de apoio administrativo - aquele que engloba ações de na-
tureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecu-
ção dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passí-
veis de apropriação àqueles programas;

IV – ação - o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os
objetivos do programa;

V – meta - quantidade de produto que se deseja obter em determinado ho-
rizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

§ 3° - Esta lei poderá ser alterada, em razão de alteração na programação
fixada, em razão da imutabilidade das pecas de planejamento.

Art. 2º - Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Muni-
cipal para o período de 2018 - 2021:

I – melhoria da qualidade de vida;

II – aumento do nível geral de saúde, buscando o cumprimento do manda-
mento constitucional de que é direito de todos;

III – Garantir o acesso da população a educação de boa qualidade, atuan-
do prioritariamente no ensino público fundamental e educação infantil;

IV – Criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do município
buscando o aumento do nível de emprego e melhorar a distribuição de ren-
da;

V – conservação do meio ambiente e da biodiversidade (preservação e
manutenção) uso e manejo sustentável dos recursos naturais;

VI – democratização e aumento da eficiência da gestão pública do Muni-
cípio e da excelência dos serviços públicos prestados à sociedade, com
base na melhoria da estrutura e controle sistemático dos recursos gover-
namentais;

VII - Direcionar as ações de coordenação, apoio administrativo, gestão fi-
nanceira e administração de receitas para cumprimento das disposições
constantes da legislação vigente e incremento da receita.

VIII – ampliação da infraestrutura econômica e da competitividade da eco-
nomia local;

IX – melhoraria na infraestrutura urbana, proporcionando aumento do bem
estar do cidadão;

X - Garantir e incentivar o acesso da população a programas de habitação
popular de modo a materializar a casa própria e proporcionar a todos a
infraestrutura, obras e serviços públicos necessários para uma boa quali-
dade de vida;

XI - Proporcionar apoio ao produtor rural do município buscando melhorar
as suas condições de vida e combater o êxodo rural;

XII - Manter a rede de estradas municipais em boas condições de uso para
garantir o atendimento das necessidades de escoamento da produção e
locomoção da população;

XIII - Assegurar a população do município a atuação do governo municipal
com o objetivo da resolução de problemas sociais de natureza temporária,
cíclica ou intermitente buscando proporcionar a todos uma vida digna;

Art. 3º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades
ou Operações Especiais para o Quadriênio 2018 a 2021, consolidadas por
Programas, são aquelas constantes do Anexo III, IV e V – Programas, Me-
tas e Ações.

Art. 4º - Os Programas Integrantes do Plano Plurianual são os discrimina-
dos a seguir com os seus receptivos responsáveis pelo acompanhamento;

a) Ação Legislativo – responsável a Câmara Municipal;

b) Ação Administrativa – responsável a Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças;

c) Desenvolvimento Sustentável – Responsável Secretaria Municipal de
Agronegócio e Meio Ambiente

d) Desenvolvimento do Turismo e Cultura em São Pedro Da Cipa - respon-
sável Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer;

e) Esporte Em Ação – responsável Secretaria Municipal de Cultura, Turis-
mo e Esporte e Lazer;

f) Gestão De Desenvolvimento Urbano – responsável Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura;

g) Manutenção e Revitalização Da Educação – responsável Secretaria
Municipal de Educação;

h) Atenção Básica a Saúde – responsável Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento;

i) Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – respon-
sável Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;

j) Assistência Farmacêutica - responsável Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento;

k) Vigilância em Saúde - responsável Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento;

l) Gestão do Sus - responsável Secretaria Municipal de Saúde e Sanea-
mento;

m) Promoção Social Para Todos – responsável Secretaria Municipal de
Assistência Social;

n) Moradia Para Todos – responsável Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social;

o) Desenvolvimento de Recursos Humanos - responsável a Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Finanças;

p) Gestão De Saneamento Básico – responsável Departamento de Água e
Esgoto;

q) Desenvolvimento Econômico Consciente – responsável Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;

r) Governo em Ação – responsável – Secretaria de Governo;

s) Reserva De Contingencia - responsável a Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças;

Art. 5º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos re-
cursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas
e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da
União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com
outros Municípios e com a iniciativa privada.

Art. 6º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão or-
çados a preços correntes, com a projeção de aumento da receita projeta-
do pelo Índice Geral de Preço – IGP-DI, estimado com base no Boletim do
Banco Central.

Art. 7º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente
poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Muni-
cipal.

Art. 8º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as me-
tas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a
receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente
equilíbrio das contas públicas.
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Art. 9º - O Poder Executivo Municipal poderá promover adequações ou
modificações nos indicadores, a fim de compatibilizar e mensurar com mai-
or clareza os resultados pretendidos pelo programa.

Art. 10º - As Prioridades da Administração Municipal em cada exercício se-
rão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos
desta Lei.

Art. 11º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício fi-
nanceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou
sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 19 DE OUTUBRO DE 2017

ALEXANDRE RUSSI

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 004/2017

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT, através de sua Comis-
são Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO do julgamen-
to do Convite nº 004/2017, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE OBRA DE
RECOMPOSIÇÃO EM PMF DE VIAS URBANAS, NA MODALIDADE DE
CARTA CONVITE. Sagraram-se vencedoras do certame licitatório a em-
presa S. A. LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP ao valor global de R$
102.608,67 (duzentos e dois mil seiscentos e oito reais sessenta e se-
te centavos). São Pedro da Cipa-MT, 01 de Novembro de 2017. FABI-
ANA NUNES RUIZ SILVA Presidente

CHEFIA DE GABINETE
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

MUNICIPAL

LEI Nº 556/2017

Dispõe sobre ALTERAÇÃO DO Sistema Tributário Municipal e as normas
gerais de direito tributário aplicáveis ao Município, e dá outras providênci-
as.

ALEXANDRE RUSSI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CI-
PA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Egrégia Câmara Municipal apro-
vou a seguinte Lei:

Art. 1º.A Lei Municipal nº 465/2014, alterada pelas LeisMunicipaisnºs 504/
2015 e 530/2017, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de
São Pedro da Cipa-MT – CTM, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções:

(...)

Art. 26. (...)

(...)

III. a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imu-
ne ou isenta, na hipótese prevista no §6o do art. 129 desta Lei.

§3o. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 da lista de
serviços anexa a Lei, o valor do imposto é devido ao Município declarado
como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço,
conforme informação prestada por este.

§4o. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de
crédito e débito, descritos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a
Lei, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas de-
verão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço.

(...)

Art. 129. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV,
quando o imposto será devido no local:

(...)

X. do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de
solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicul-
tura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da forma-
ção, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quais-
quer meios;

XVII. do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo item 16 da lista de serviços anexa a Lei;

XXI. do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09
da lista de serviços anexa a Lei; (NR)

XXII. do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados
pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos
no subitem 15.01da lista de serviços anexa a Lei; (NR)

XXIII. do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09da
lista de serviços anexa a Lei. (NR)

(...)

§6o. Na hipótese de descumprimento dos dispostos neste artigo e seus in-
cisos ou no §3odo art. 146, desta Lei, o imposto será devido no local do
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de es-
tabelecimento, onde ele estiver domiciliado.

§7º. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou tem-
porário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrele-
vantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quais-
quer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 146.

(...)

II.empresa, conforme alíquotas no Anexo I, da lista de serviços anexa a
Lei.

§3o O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cál-
culo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma
que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a de-
corrente da aplicação da alíquota mínima de 2% (dois por cento), exceto
para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista
de serviços anexa a Lei.

Art. 2º. A Tabela I, anexa a , alterada pelas Leis Municipais nºs 504/2015
e 530/2017,que dispõe sobre o Código Tributário do Município de São Pe-
dro da Cipa-MT – CTM, passa a vigorar com a seguintes alterações:

TABELA I
TABELA DA LISTA DE SERVIÇOS E ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO Alíquota
1. Serviços de informática e congêneres.
1.01. Análise e desenvolvimento de sistemas 3,0%
1.02. Programação. 3,0%
1.03.Processamento, armazenamento ou hospedagem de da-
dos, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e
sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

3,0%

1.04.Elaboração de programas de computadores, inclusive de jo-
gos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva
da máquina em que o programa será executado, incluindo ta-
blets, smartphones e congêneres.

3,0%

1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas
de computação. 3,0%
1.06. Assessoria e consultaria em informática. 3,0%
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