Terça-Feira, 19 de Setembro de 2017
<BEGIN:946809:153>

'LiULR2¿FLDO

3257$5,$1
Autoriza servidor docente a se ausentar do país para a participação em
eventos acadêmicos
A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO
862'(68$6$75,%8,d®(6/(*$,6
CONSIDERANDO o que estabelecem os artigos 35 e 36 da Lei
Complementar N° 320 de 30/06/2008, que dispõe sobre o afastamento para
FRQJUHVVRVDFDGrPLFRVWpFQLFRVRXFLHQWt¿FRV
CONSIDERANDO R2ItFLRQ35$'6'3GDWDGRGH
CONSIDERANDO o Parecer n.º 029/2017 - PRPPG e o Parecer nº
136/2017 - PROEG/ATA ao Processo n.º 428832/2017;
RESOLVE:
$UW Autorizar a servidora Docente da Educação Superior, ADRIANA
LINS PRECIOSO PDWUtFXOD Q  ORWDGD QR Campus Universitário
de Sinop, da Universidade do Estado de Mato Grosso, a AFASTAR-SE
DO PAÍS para apresentar os trabalhos: “Fazeres Poéticos em Manoel de
Barros e Pedro Casaldáliga” e “Dom Pedro Casaldáliga: Poesia, Cultura
H(QJDMDPHQWRHP0DWR*URVVR´QRV(YHQWRV³,1&52&,,WiOLDH%UDVtOH
LQ GLDORJR H 9, 6LPSyVLR 0XQGLDO GH (VWXGRV GH /tQJXD 3RUWXJXHVD HP
Portugal, na Escola Superior de Educação de Santarém, no período de
D
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cáceres, MT, 13 de setembro de 2017
(Original Assinado)
3URI$1$0$5,$',5(1=2
Reitora
<END:946809:153>

<BEGIN:947027:153>

3257$5,$1
A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no
XVRGHVXDVDWULEXLo}HVTXHOKHVmRFRQIHULGDVSHORVDUWLJRV
GD/HL&RPSOHPHQWDUQDOWHUDGDSHODV/HLV&RPSOHPHQWDUHV
QH
Considerando a necessidade de prorrogação de prazo, para o término
dos trabalhos elucidativos do Processo Administrativo Disciplinar
Q  LQVWDXUDGR SHOD 3RUWDULD Q  &*(  &25
81(0$7SXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRHPS
&RQVLGHUDQGRR3ULQFtSLRGR&RQWUDGLWyULRHGD$PSOD'HIHVDFRPIXOFUR
no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal;
RESOLVEM:
$UW   PRORROGAR R SUD]R OHJDO SDUD ¿QDOL]DomR GRV WUDEDOKRV
concedendo 60 (sessenta) dias, a partir de , para a continuação
do processo administrativo.
$UW Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2017.
RULJLQDODVVLQDGR
3URID$QD0DULD'L5HQ]R
Reitora
<END:947027:153>
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<BEGIN:946993:153>

(',7$/'(&(57,),&$d21
$ 35(6,'(17( '$ -817$ &20(5&,$/ '2 (67$'2 '( 0$72
GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regulares, e atendendo o
que dispõe o Decreto 1.102 de 21 de novembro de 1903, o Decreto nº
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1800 de 30 de janeiro de 1996, bem como a Instrução Normativa n. 17
de 05 de dezembro de 2013, CERTIFICA que a empresa denominada:
AGROINDUSTRIAL PSF LTDA, estabelecida na Rua Belo Horizonte, Nº
833 N, Sala A, Bloco A, Bairro Setor Industrial, Lucas do Rio Verde - MT,
CEP: 78.455-000 inscrita no CNPJ sob nº 22.368.557/0001-12, registrada
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE 51201471860, por
meio de seu representante legal, o Senhor: Paulo Sergio Franz, brasileiro,
casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 11383305 SESP/MT, e CPF 715.724.739-91, domiciliado na Rua Bela Manhã,
1333 W, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde - MT, CEP: 78.455-000
NOMEIA como FIEL DEPÓSITARIO o Senhor PAULO SERGIO FRANZ,
casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1138330-5
SESP/MT, e CPF 715.724.739-91, domiciliado na Rua Bela Manhã, 1333
W, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde - MT, CEP: 78.455-000,
devendo este assumir todas as responsabilidades inerentes à função de
FIEL DEPOSITÁRIO em conformidade com a Lei 9.973/2000 e Decreto nº
3.855/2001.
Cuiabá, 18 de setembro de 2017.
*(5&,0,5$05$0265(=(1'(
Presidente
<END:946993:153>

INTERMAT

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
<BEGIN:947161:153>

3257$5,$1
“Revoga as Portarias nº 024/2015, publicada em 30
de setembro de 2015 no DOE nº 26630, e Portaria nº
12/2016 publicada em 10 de março de 2016 no DOE nº
26735 que tratam das regularizações de áreas incidentes
nas GLEBAS JARINÃ E MAIKÁ em razão das alterações
nas Leis Federais nº 12.592/09 e nº 8.666/93 após a
publicação da Lei nº 13.465/17 de 11 de julho de 2017”
O Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), através de
seu Presidente, no uso das atribuições que confere o artigo 5º, Inciso II, do
Decreto nº 1.546, de 07 de fevereiro de 1992 e:
CONSIDERANDO que em razão da publicação da Lei Federal nº 13.465
de 11 de julho de 2017 que dispõe da regularização fundiária rural e urbana
que alterou dispositivos da na Lei Federal nº 11.952/2009 e Lei de Licitações
nº 8.666/93, leis estas que afetam de maneira substancial as análises dos
processos de regularização fundiária incidentes nas GLEBAS JARINÃ E
MAIKÁ.
CONSIDERANDO que de acordo o art. 323 da Constituição Estadual a
regularização fundiária rural é de atribuição do Instituto de Terras de Mato
Grosso (INTERMAT) e que deve atender aos PRINCIPIOS DA FUNÇÃO
SOCIAL DA PROPRIEDADE (art. 186 da CF/88) DA LEGALIDADE,
MORALIDADE E EFICIÊNCIA da Administração Pública, RESOLVE
publicar a presente Portaria revogando as Portarias nº 24/2015, publicada
em 30 de setembro de 2015 e Portaria nº 12/2016, publicada em 10 de
março de 2016.
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Art.1º Esta Portaria estabelece os procedimentos necessários à
regularização fundiária de ocupações incidentes em terras situadas em
áreas rurais das Glebas Jarinã e Maiká no âmbito da Amazônia Legal,
GH¿QLGDVQRDUWGR'HFUHWRGHGHMXQKRGHHQRDUW
da Lei nº 12.310, de 19 de agosto de 2010 e Lei nº 13.465, de 11 de julho
de 2017.
Parágrafo único. A presente Portaria tem como fundamentação legal as
seguintes normas, entre outras:
I - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
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II- Constituição Estadual de Mato Grosso de 1989;
III - Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e suas alterações, Lei n° 9.985,
de 18 de julho de
2000, suas alterações e Lei n° 11.284, de 02 de março de 2006;
IV - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;
V - Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009;
VI - Lei nº 12.310 de 19 de agosto de 2010; VII- Lei nº 9.451 de 22 de
outubro de 2010;
VIII - Decreto nº 6.992, de 28 de outubro de 2009;
IX- Decreto nº 6.888, de 25 de junho de 2009;
X-Decreto nº 293, de 20 de abril de 2011 e;
XI- Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS A AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA RURAL
Seção I
Dos conceitos
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, e conforme art. 2º da Lei nº 11.952,
de 2009, entende-se por:
,RFXSDomRGLUHWDDTXHODH[HUFLGDSHORRFXSDQWHHVXDIDPtOLD
II - ocupação indireta: aquela exercida somente por interposta pessoa;
III - exploração direta: atividade econômica exercida em imóvel rural,
SUDWLFDGDGLUHWDPHQWHSHORRFXSDQWHFRPDX[tOLRGHVHXVIDPLOLDUHVRXFRP
ajuda de terceiros, ainda que assalariados;
III - exploração direta: atividade econômica exercida em imóvel rural e
JHUHQFLDGDGLUHWDPHQWHSHORRFXSDQWHFRPRDX[tOLRGHVHXVIDPLOLDUHVGH
WHUFHLURVDLQGDTXHVHMDPDVVDODULDGRVRXSRUPHLRGHSHVVRDMXUtGLFDGH
cujo capital social ele seja titular majoritário ou integral; (Redação alterada
GHDFRUGRDWXDOL]DomRGD/HLQSHOD/HLQ)
IV - exploração indireta: atividade econômica exercida em imóvel rural por
meio de preposto ou assalariado;
IV - exploração indireta: atividade econômica exercida em imóvel rural e
gerenciada, de fato ou de direito, por terceiros, que não sejam os requerentes;
(5HGDomRDOWHUDGDGHDFRUGRDWXDOL]DomRGD/HLQSHOD/HL
Q)
V - cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa,
ÀRUHVWDOSHVTXHLUDRXRXWUDDWLYLGDGHVLPLODUPDQWLGDQRLPyYHOUXUDOHFRP
o objetivo de prover subsistência dos ocupantes, por meio da produção e
da geração de renda;
V - cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa,
ÀRUHVWDO SHVTXHLUD GH WXULVPR RX RXWUD DWLYLGDGH VLPLODU TXH HQYROYD D
exploração do solo; (5HGDomRDOWHUDGDGHDFRUGRDWXDOL]DomRGD/HLQ
SHOD/HLQ)
9,RFXSDomRPDQVDHSDFt¿FDDTXHODH[HUFLGDVHPRSRVLomRHGHIRUPD
FRQWtQXD
Seção II
DAS ÁREAS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO
$UW6mRSDVVtYHLVGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULDQRVWHUPRVGHVWD3RUWDULD
as terras discriminadas, arrecadadas e registradas na SRI de Peixoto de
Azevedo/MT em nome do Estado de Mato Grosso, sob os seguintes nº:
D
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QEGFGIF
EႇEGE
E
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QGEDGH
a30b10323e0e;
F
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QHGFGIDDDGGHEIGF
a76b7bed190d;
G
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QIEGDHF
e711e5fee3ed;
H
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QEHEHGH
b995-7b1584efc57a;
I
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QGGEFEI
70198b68536e;
J
0DW&HUWL¿FDomR,1&5$QEFEHFI
083030d90f4d.
$UW  1mR VHUmR SDVVtYHLV GH DOLHQDomR QRV WHUPRV GHVWD 3RUWDULD DV
ocupações que recaiam sobre áreas:
I - relacionadas nos incisos II a XI do art. 20 da Constituição;
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II - as contidas no §1º do art.1º da Lei 6.888 de 25 de junho de 2009;
III - as expressas no Art.2º da Lei 12.310 de 19 de agosto de 2010.
Seção III
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO DAS
OCUPAÇÕES
Art. 5º Para regularização da ocupação, nos termos desta Portaria, o
ocupante e seu cônjuge ou companheiro deverão atender aos seguintes
requisitos:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território
nacional;
III - praticar cultura efetiva;
,9  FRPSURYDU R H[HUFtFLR GH RFXSDomR H H[SORUDomR GLUHWD PDQVD H
SDFt¿FDSRUVLRXSRUVHXVDQWHFHVVRUHVH
9  QmR WHU VLGR EHQH¿FLDGR SRU SURJUDPD GH UHIRUPD DJUiULD RX GH
regularização fundiária de área rural junto ao INTERMAT E INCRA;
§ 1º (REVOGADO)
Art. 6º Fica vedada a regularização de ocupações em que o ocupante, seu
cônjuge ou companheiro exerçam cargo ou emprego público no INTERMAT,
INCRA, Secretaria no Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, na
SPU ou nos órgãos estaduais de terras.
Art. 6º Fica vedada a regularização de ocupações em que o ocupante, seu
cônjuge ou companheiro exerçam cargo ou emprego público no INTERMAT,
INCRA, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário - Casa Civil da Presidência da República, na SPU ou nos órgãos
estaduais de terras. (5HGDomRDOWHUDGDGHDFRUGRDWXDOL]DomRGD/HLQ
SHOD/HLQ)
Parágrafo único. Nos casos de o ocupante, seu cônjuge ou companheiro
exercerem cargo ou emprego público não referido no caput, deverão
observar os seguintes requisitos:
,XWLOL]DUSUHGRPLQDQWHPHQWHPmRGHREUDGDSUySULDIDPtOLDQDVDWLYLGDGHV
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
II - ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e
,,,GLULJLUVHXHVWDEHOHFLPHQWRRXHPSUHHQGLPHQWRFRPVXDIDPtOLD
Art. 7º Preenchidos os requisitos previstos nos artigos anteriores, o
INTERMAT regularizará as áreas ocupadas mediante alienação com
GLVSHQVD GH OLFLWDomR SRU PHLR GD RXWRUJD GH WtWXOR GH GRPtQLR VRE
condições resolutivas.
§ 1º Serão regularizadas as ocupações com áreas de até quinze módulos
¿VFDLV QmR VXSHULRU D PLO H TXLQKHQWRV KHFWDUHV UHVSHLWDGD D IUDomR
PtQLPDGHSDUFHODPHQWR
§1º Serão regularizadas as ocupações não superiores a 2.500(dois mil e
quinhentos hectares) com dispensa de licitação de acordo o art. 17 letra”i”
da Lei 8.666/93. (5HGDomR DOWHUDGD GH DFRUGR DWXDOL]DomR GD /HL Q
SHOD/HLQ)
§2º (REVOGADO)
 6HUmR SDVVtYHLV GH DOLHQDomR DV iUHDV RFXSDGDV H GHPDUFDGDV
ressalvadas as áreas previstas no art. 4º desta Portaria.
§ 3º Não serão regularizadas ocupações que incidam sobre áreas objeto
de demanda judicial em que seja parte a União, Estado ou seus entes da
administração indireta, até o trânsito em julgado da respectiva decisão
(REVOGADO)
§4º Não serão regularizadas ocupações que incidam sobre áreas objeto
de demanda judicial em que sejam partes a União e o Estado de Mato
Grosso ou os entes da administração pública federal ou estadual indireta
até o trânsito em julgado da decisão, ressalvadas a hipótese de o objeto
da demanda não impedir a análise da regularização da ocupação pela
administração pública e a hipótese de acordo judicial (Redação alterada
GHDFRUGRDWXDOL]DomRGD/HLQSHOD/HLQ)
$UW  3DUD D UHJXODUL]DomR IXQGLiULD VHUmR YHUL¿FDGRV SRU PHLR GR
preenchimento das declarações sob as penas da lei do requerente e do seu
cônjuge ou companheiro(a), conforme Anexos II e III desta Portaria, de que:
I - não são proprietários de outro imóvel rural em qualquer parte do território
QDFLRQDOHQmRIRUDPEHQH¿FLiULRVGRSURJUDPDGHUHIRUPDDJUiULDRXGH
regularização fundiária rural;
,,H[HUFHPRFXSDomRHH[SORUDomRGLUHWDPDQVDHSDFt¿FDSRUVLRXSRU
seus antecessores; e III - o imóvel é utilizado para cultura efetiva;
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IV - não ocupam cargo ou emprego público no INTERMAT, INCRA,
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário Casa Civil da Presidência da República, SPU ou órgãos estaduais de terras;
V - atendem os requisitos do parágrafo único do artigo 6º desta Portaria,
quando servidor ou empregado público não enquadrado no inciso IV deste
artigo;
VI - apresentação de documentos elencados no Anexo I desta Portaria que
FRPSURYHPRH[HUFtFLRGDRFXSDomRHH[SORUDomR GLUHWDDQWHULRU DGH
dezembro de 2004; (REVOGADO)
VI- apresentação de documentos elencados no Anexo I desta portaria que
FRPSURYHRH[HUFtFLRGDRFXSDomRHH[SORUDomRGLUHWDPDQVDHSDFt¿FD
por si e por seus antecessores, anterior a 22 de julho de 2008 (Redação
DOWHUDGDGHDFRUGRDWXDOL]DomRGD/HLQSHOD/HLQ
VII - declaração de atendimento aos requisitos no parágrafo único do artigo
6º desta Portaria, conforme Anexo III desta Portaria, quando servidor ou
empregado público não enquadrado no inciso II deste artigo.
Parágrafo único. Na impossibilidade de apresentação dos documentos a
TXHVHUHIHUHRLQFLVR9,GHVWHDUWLJRDYHUL¿FDomRSRGHUiRFRUUHUSRUPHLR
de laudo de vistoria.
Art. 9º Nos casos em que o requerente ou seu cônjuge ou companheiro(a)
ocupem cargo ou emprego público deverá ser apresentada cópias da
declaração de imposto de renda do ano imediatamente anterior e do último
contracheque.
Art. 10. Independentemente da dimensão da área, deverão ser realizadas,
consultas aos sistemas informatizados e arquivos do INTERMAT com o
objetivo de comprovar que o ocupante não seja proprietário de outro imóvel
UXUDOHTXHQmRWHQKDVLGREHQH¿FLiULRGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULD
Parágrafo único: As consultas terão custas processuais de busca e
pesquisa cobrada por cada interessado constante no processo, inclusive
seus cônjuges. (NOVO)
Art. 11. Deverá o ocupante apresentar comprovante que não é proprietário
de outro imóvel rural adquirido através de programas de reforma agrária ou
GHUHJXODUL]DomRIXQGLiULDUXUDO¿QGRVRXWUkPLWH
$UW  1D RFXSDomR GH iUHD FRQWtQXD GH DWp  FHP  KHFWDUHV D
alienação dar-se-á de forma gratuita, desde que devidamente comprovada
a exploração direta do imóvel com a efetiva subsistência e único imóvel,
dispensada a licitação.
$UW  1D RFXSDomR GH iUHD FRQWtQXD DFLPD GH  FHP  Ki H DWp
1.500 (um mil e quinhentos) há, a alienação dar-se-á de forma onerosa,
dispensada a licitação, e acima de 1.500 (um mil e quinhentos) há até 2.500
(dois mil e quinhentos) há dar-se-á de forma onerosa, mediante processo
licitatório, modalidade de concorrência pública. (REVOGADO)
CAPÍTULO III DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Seção I
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Art. 14 O processo administrativo de regularização fundiária deverá estar
LQVWUXtGRFRPDVVHJXLQWHVSHoDVRULJLQDLVRXFySLDVDXWHQWLFDGDV
I - requerimento assinado pelo interessado, seu cônjuge ou companheiro(a),
FRP¿UPDUHFRQKHFLGD
II - cópia dos documentos pessoais do requerente, seu cônjuge ou
companheiro(a);
III - cópia da certidão de casamento ou declaração de união estável, se o
caso ou certidão de nascimento quando solteiro (a);
IV - formulários de declaração assinado pelo requerente, seu cônjuge ou
FRPSDQKHLUR D VHRFDVRFRP¿UPDUHFRQKHFLGD
V - cópia de certidão de óbito do cônjuge ou companheiro, se o caso;
VI - cópia da declaração de imposto de renda do ano anterior e do último
contracheque, no caso de servidor ou empregado público;
VII - espelhos de pesquisas nos sistemas ou Certidão do INCRA (SIPRA,
SRTT, SISPROT e SNCR), MDA, IBAMA, ICMBIO e MTE; (REVOGADO)
VIII - comprovante de endereço;
IX - documentos que comprovem a ocupação e exploração direta do imóvel
anterior a 1º de dezembro de 2004, quando necessário;
,;  GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP R H[HUFtFLR GD RFXSDomR H H[SORUDomR
GLUHWD PDQVD H SDFt¿FD SRU VL H SRU VHXV DQWHFHVVRUHV DQWHULRU D 
de julho de 2008 (5HGDomR DOWHUDGD GH DFRUGR DWXDOL]DomR GD /HL Q
H/HLQ
X - cópia da planta do imóvel georreferenciada, confeccionada por
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SUR¿VVLRQDOGHYLGDPHQWHFDGDVWUDGRQR,17(50$7
XI - cópia do processamento de base, dos vértices, planilha de cálculo,
planta, memorial descritivo; CD-ROM com todos os arquivos;
;,,GHFODUDomRGHFRQ¿QDQWHVFRP¿UPDUHFRQKHFLGD
XIII- CCIR -código do imóvel no SNCR; (REVOGADO)
XIII - cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - do
responsável pelo georreferenciamento;
XIV- procuração e documentos pessoais do procurador, se for o caso;
XV- pagamento das taxas (expediente e busca) por interessado, inclusive
seus cônjuges e/ou companheiros (as).
Seção II
DA TRAMITAÇÃO E ANÁLISE PROCESSUAL
$UW  2 SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR GHYHUi HVWDU LQVWUXtGR FRP RV
documentos e peças técnicas exigidas, e previstos nos incisos I a XV do
artigo 14 desta Portaria; que serão apresentados na Gerência de Protocolo/
*(&$3SDUDTXHVHMDUHDOL]DGDDDEHUWXUDR¿FLDO
Art. 16. A GECAP deverá proceder abertura de processo administrativo
e realizar Relatório de Busca, após remeterá o processo a A.T para
FRQ¿UPDomR GR SDJDPHQWR GDV JXLDV GH WD[D H[SHGLHQWH H EXVFD H
pesquisas.
§1º A Assistência Técnica deverá encaminhar a COGEPAF e esta realizará
a complementação do Relatório de Busca, restando positivo deverá o
processo ser encaminhado à ASJUR para análise do pedido.
§2º Sendo o relatório negativo a COGEPAF deverá encaminhar o processo
a GETOP que fará a análise dos autos de medição apresentados pelo
interessado. Em seguida será encaminhado à GECAD que deverá proceder
DRHVWXGRMXQWRDEDVHFDGDVWUDOGR0XQLFtSLR
$UW  9HUL¿FDGD DOJXPD VLWXDomR MXUtGLFD FRQVWLWXtGD SHOD *HUrQFLD GH
&DGDVWUR *(&$'  FRPR VREUHSRVLomR HP7tWXOR 'H¿QLWLYR HWF HVWD LUi
sugerir o indeferimento do processo, e deverá elaborar parecer técnico dos
GDGRVGDVLWXDomRMXUtGLFDHQFRQWUDGDHHQFDPLQKDUj'LUHWRULD7pFQLFD
para conhecimento e manifestação, que deverá remeter à Assessoria
-XUtGLFD$6-85SDUDSDUHFHUFRQFOXVLYR
§1º. Ocorrendo o indeferimento da regularização fundiária pela ASJUR,
HVWHHQWmRVHJXLUij3UHVLGrQFLDSDUDKRPRORJDomRDSyVGHYHUiR¿FLDUDR
ocupante inapto, dando-lhe ciência dos termos do parecer e facultando-lhe
oferecer recurso, no prazo de trinta dias, contados da data do AR.
§2º Decorrido o prazo sem manifestação deve o processo ser encaminhado
j&2*(3$)SDUDDUTXLYRGH¿QLWLYR
Art. 18. Realizada análise e sendo esta previamente aprovada por não conter
VLWXDomR MXUtGLFD FRQVWLWXtGD H HOHPHQWRV TXH LPSHoDP R UHJXODU WUDPLWH
do processo, este será remetido à COTEC para ciência da providenciar
realização da vistoria, bem como o respectivo valor a ser recolhido.
6RPHQWHDSyVDTXLWDomRHFRQ¿UPDomRGRFUpGLWRUHIHUHQWHDRYDORUGD
vistoria emissão da Ordem de Serviço da vistoria “in loco”.
§2º Após a juntada do Laudo de Informações Fundiárias - LIF o técnico do
Intermat assinará as peças técnicas remetendo à DIRTEC para aprovação
e após à Presidência para homologação.
§3º A Presidência encaminhará o processo para ASJUR, que deverá
proceder a análise e parecer conclusivo, devidamente fundamentado nas
normas vigentes, e após remeterá à Presidência para a homologação.
§4º Havendo motivo para o indeferimento do pedido de regularização, de
RUGHP GRFXPHQWDO GHYHUi R RFXSDQWH VHU QRWL¿FDGR GR GHVSDFKR SHOD
GECAP, e este terá o prazo de 15 (quinze) dias para sanar a (s) pendência
(s). Decorrido o prazo sem manifestação deve o processo ser encaminhado
a COGEPAF para arquivo provisório.
Art.19. Após o parecer conclusivo devidamente homologado e com cópia
GDPDWUtFXODVHUiRSURFHVVRHQFDPLQKDGRj$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDSDUD
análise da Regularização Fundiária da área.
Art.20. Retornando os autos da Assembléia Legislativa, com parecer
IDYRUiYHO H UHVSHFWLYD SXEOLFDomR GD 5HVROXomR D 3UHVLGrQFLD QRWL¿FDUi
o interessado para a abertura do procedimento de compra direta ou
procedimento licitatório.
Art.20. Retornando os autos da Assembléia Legislativa, com parecer
IDYRUiYHO H UHVSHFWLYD SXEOLFDomR GD 5HVROXomR D 3UHVLGrQFLD QRWL¿FDUi
o interessado para o procedimento de compra direta manifestando a forma
de pagamento.
Art. 21. Em seguida o processo será encaminhado à COCART, que procederá
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a revisão da vistoria e atualização do cálculo. O processo então retornará à
Presidência para aprovação do cálculo, que o encaminhará à ASJUR para
aguardar o interessado, que manifestará a forma de pagamento no caso de
compra direta ou abertura de processo licitatório na forma da Lei 8.666/93.
Art. 21. Em seguida o processo será encaminhado à COTEC, que procederá
a revisão da vistoria e cálculo da pauta da terra. O processo então retornará
à Presidência para aprovação do cálculo, que o encaminhará à ASJUR para
aguardar o recolhimento pelo interessado de acordo escolha da forma de
pagamento.
Art.22. Após expressa manifestação do interessado e comprovado
seu recolhimento através de certidão expedida pela GERENCIA DE
ARRECADAÇÃO, o processo deverá ser encaminhado à COGEPAF para
DFRQIHFomRGR7tWXOR
$UW $ &2*(3$) HQFDPLQKDUi j 3UHVLGrQFLD R 7tWXOR FRQIHFFLRQDGR
observadas as cláusulas resolutivas para as devidas assinaturas
(Presidente/Secretário/Governador/Outorgado/
Testemunhas).
Após
UHWRUQDUiR7tWXORSDUDD&2*(3$)SDUDUHJLVWURQR/LYUR)XQGLiULRQRTXDO
deverá ser anexada cópia do mesmo, juntamente com planta, memorial e
ART.
§1º A COGEPAF deverá enviar à DIRTEC para que realize a inserção da
área na Base Cadastral Fundiária, seguindo as orientações do Decreto nº
1.813/13.
2SURFHVVRVHJXLUiSDUDD$6-85SDUDDQiOLVH¿QDOGRSURFHGLPHQWR
e encaminhará para a Presidência que deverá proceder a homologação.
$UW 4XDQGR GD HQWUHJD GR7tWXOR H DV SHoDV TXH GHYHP DFRPSDQKDU
SODQWD PHPRULDO $57  GHYHUi R LQWHUHVVDGR UHWLUDU R WtWXOR PHGLDQWH
certidão de entrega.
$UW2VHWRUKDELOLWDGRSDUDDHQWUHJDGR7tWXORVHUiD3UHVLGrQFLD
Seção III
DA MEDIÇÃO E DEMARCAÇÃO DAS OCUPAÇÕES
Art. 26. As plantas e os memoriais descritivos apresentados pelo ocupante
serão recepcionados, analisados e, caso atendam aos requisitos normativos,
serão validados pela GETOP.
Art. 27. A medição das áreas de que trata esta Portaria deverá ser realizada
na forma da legislação vigente sobre georreferenciamento do imóvel rural.
$UW3DUDGH¿QLomRGDGLPHQVmRGRLPyYHODVHUUHJXODUL]DGRGHYHUiVHU
considerado o limite de respeito, desde que não haja disputa possessória,
QmR SRGHQGR HP KLSyWHVH DOJXPD SDUD ¿QV GH GLVSHQVD GH OLFLWDomR
VXSHUDUTXLQ]HPyGXORV¿VFDLVOLPLWDGRDPLOHTXLQKHQWRVKHFWDUHV
$UW3DUDGH¿QLomRGDGLPHQVmRGRLPyYHODVHUUHJXODUL]DGRGHYHUiVHU
considerado o limite de respeito, desde que não haja disputa possessória,
QmRSRGHQGRSDUD¿QVGHUHJXODUL]DomRROLPLWHGHKHFWDUHVVDOYR
autorização do Senado Federal. (Redação alterada de acordo atualização
FRPDSXEOLFDomRGD/HL)
$UW,GHQWL¿FDGDDH[LVWrQFLDGHGLVSXWDVHPUHODomRDRVOLPLWHVFRQWtJXRV
das ocupações, o órgão executor buscará um acordo entre os ocupantes,
HPSUROGDH¿FLrQFLDHGDFHOHULGDGHGRSURFHVVRGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULD
§ 1° Alcançado o acordo, os ocupantes assinarão declaração escrita com
¿UPD UHFRQKHFLGD FRQFRUGDQGR FRP RV OLQGHV D VHUHP GHPDUFDGRV SHOR
georreferenciamento.
§ 2° Não havendo acordo entre os ocupantes em disputa, a regularização
GDV RFXSDo}HV HP FRQÀLWR VHUi VXVSHQVD GHYHQGR D $6-85 EXVFDU D
VROXomRGRFRQÀLWR
§ 3° Somente após exauridas todas as tentativas de acordo pela ASJUR
a questão será dirimida por meio de decisão administrativa proferida em
SURFHGLPHQWRGH¿QLGRHPUHJXODPHQWRSUySULR
Art. 30. A medição das áreas de que trata esta Portaria é de responsabilidade
do ocupante. Seção IV
DA VISTORIA DAS OCUPAÇÕES
Art. 31. A vistoria é obrigatória em todos os pedidos de regularização, com
confecção do Laudo de Informações Fundiárias - LIF, conforme modelo
DSURYDGRSHOD$XWDUTXLDSDUDYHUL¿FDomRGDSUiWLFDGHFXOWXUDHIHWLYDEHP
FRPRGRH[HUFtFLRGDH[SORUDomRHRFXSDomRGLUHWD
Parágrafo único. O laudo de vistoria terá prazo de validade de 03(três)
anos podendo ser prorrogado por um ano, desde que não haja alteração
na detenção do imóvel e mediante autorização expressa do Coordenador
Técnico Fundiário.
Art. 32. O Laudo de Informações Fundiárias - LIF deverá conter coordenada
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JHRJUi¿FDORFDOGRLPyYHOHGDPRUDGLDDOpPGHRXWUDVTXHRYLVWRULDGRU
FRQVLGHUHUHOHYDQWHVGHQWURGRSHUtPHWURGDRFXSDomR
Art. 33. Havendo alteração na ocupação deverá o atual ocupante requerer
nova vistoria. CAPÍTULO IV
DA TITULAÇÃO
$UW6HUiRXWRUJDGR7tWXORGH'RPtQLR7'VREFRQGLomRUHVROXWLYDDR
ocupante que atender aos requisitos legais, na forma estabelecida nesta
Portaria.
Art. 35. O INTERMAT expedirá os TD’s impressos em papel moeda, em via
única, e ainda em 03(três) vias em papel comum.
  2 EHQH¿FLiULR UHFHEHUi D YLD GR 7' HP SDSHO PRHGD H FySLDV GD
planta e do memorial descritivo do imóvel e da ART do responsável pelo
georreferenciamento.
§ 2º Após a entrega do TD, uma via do documento, em papel comum,
deverá ser anexada ao livro fundiário junto com os originais da planta e
memorial descritivo.
§ 3º Deverá ser providenciada uma via do TD, em papel comum,
acompanhada de cópias da planta e do memorial descritivo do imóvel e da
ART do responsável pelo georreferenciamento, para serem anexados ao
respectivo processo administrativo.
$&2*(3$)HQFDPLQKDUi2¿FLRFRPFySLDGR7'HFySLDGR0HPRULDO
Descritivo ao CRI da situação do imóvel para averbação à margem da
PDWUtFXODGDJOHEDFRUUHVSRQGHQWH
Art. 36 Os TD’s expedidos sob a vigência desta Portaria e não retirados pelo
requerente no prazo de três anos, contado a partir da data de expedição,
serão revogados juntamente com a decisão que autorizou a expedição.
§ 1º A revogação, anulação ou cancelamento da decisão que autorizou
D H[SHGLomR GHYHUi VHU SXEOLFDGD HP 'LiULR 2¿FLDO FRPXQLFDQGRVH DR
LQWHUHVVDGRVHPSUHMXt]RGHTXHVHMDSURFHGLGDjUHYHUVmRGRLPyYHO
§ 2° Neste caso, seguir-se-ão medidas administrativas visando à reversão
GR LPyYHO DR SDWULP{QLR GR (VWDGR FRQIRUPH GH¿QLGR HP SURFHGLPHQWR
próprio.
Art. 37. Os TD’s serão expedidos: I - em nome do requerente quando
solteiro;
II- em nome da mulher e do homem, obrigatoriamente, quando casados ou
convivendo em regime de união estável;
III - em nome dos conviventes, havendo união homoafetiva;
e IV - preferencialmente em nome da mulher, nos demais casos.
Art. 38. O TD deverá conter cláusulas sob condição resolutiva pelo prazo de
10 (dez) anos, que determinem:
I - aproveitamento racional e adequado da área titulada, aferido em
conformidade com o art. 9º, § 1º, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de
1993;
,,DYHUEDomRGDUHVHUYDOHJDOLQFOXtGDDSRVVLELOLGDGHGHFRPSHQVDomRQD
forma da legislação ambiental;
,,,LGHQWL¿FDomRGDViUHDVGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWHHTXDQGRFRXEHU
o compromisso para a sua recuperação na forma da legislação vigente;
IV - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
V - condições e forma de pagamento; e
VI - recuperação ambiental de áreas degradadas localizadas na reserva
legal e nas áreas de preservação permanente, observadas as normas
WpFQLFDV GH¿QLGDV SHOD 6HFUHWDULD GR 0HLR $PELHQWH GH 0DWR *URVVR
SEMA.
$H¿FiFLDGDFOiXVXODUHVROXWLYDSUHYLVWDQRLQFLVR9GHVWHDUWLJRVHUi
estendida até a integral quitação.
$VFRQGLo}HVUHVROXWLYDVGRWtWXORGHGRPtQLRVRPHQWHVHUmROLEHUDGDV
após vistoria.
  2V WtWXORV UHIHUHQWHV jV iUHDV GH DWp  FHP  KHFWDUHV VHUmR
LQWUDQVIHUtYHLV H LQHJRFLiYHLV SRU DWR HQWUH YLYRV SHOR SUD]R SUHYLVWR QR
caput deste artigo.
2EHQH¿FLiULRTXHWUDQVIHULURXQHJRFLDUSRUTXDOTXHUPHLRRWtWXORREWLGR
QmR SRGHUi VHU EHQH¿FLDGR QRYDPHQWH HP SURJUDPD GH UHJXODUL]DomR
fundiária.
$UW'HVGHTXHREHQH¿FLiULRRULJLQiULRHVWHMDFXPSULQGRDVFOiXVXODV
resolutivas, decorridos três anos da titulação, poderão ser transferidos
WtWXORVUHIHUHQWHVDiUHDVVXSHULRUHVDFHPKHFWDUHVGHVGHTXHRWHUFHLUR
preencha os seguintes requisitos:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
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II - sendo proprietário rural, a soma das áreas de sua titularidade com a
iUHDDGTXLULGDQmRSRGHUiXOWUDSDVVDUROLPLWHGHTXLQ]HPyGXORV¿VFDLV
observado o limite máximo de mil e quinhentos hectares;
III - estar adimplente com programas de reforma agrária ou de regularização
fundiária de área rural; e
IV - não exercer cargo ou emprego público no INTERMAT, INCRA, no MDA,
na SPU ou nos órgãos estaduais de terras.
IV - não exercer cargo ou emprego público no INTERMAT, INCRA, Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Casa Civil
da Presidência da República, na SPU ou nos órgãos estaduais de terras.
$WUDQVIHUrQFLDGRVWtWXORVSUHYLVWDQRFDSXWGHVWHDUWLJRVRPHQWHVHUi
efetivada mediante anuência do INTERMAT, que estará condicionada à:
“a”- quitação total do valor do imóvel e a expedição da Carta de Anuência
com seu devido pagamento;
³E´ DSUHVHQWDomR SHOR EHQH¿FLiULR GH ODXGR IRUPXODGR SRU SUR¿VVLRQDO
habilitado, com a devida ART, conclusivo quanto ao cumprimento integral
das demais cláusulas resolutivas, válido por um ano;
“c”- averbação da reserva legal; e
“d”- vistoria administrativa, a critério do INTERMAT.
§ 2º O somatório das áreas a que se refere o inciso II do caput deste artigo
OHYDUi HP FRQVLGHUDomR R TXDQWLWDWLYR GH PyGXORV ¿VFDLV GD UHJLmR RQGH
VH HQFRQWUD FDGD SURSULHGDGH   'XUDQWH R SHUtRGR HP TXH RV WtWXORV
IRUHPLQWUDQVIHUtYHLVRVLPyYHLVQmRSRGHUmRVHUREMHWRGHQHQKXPGLUHLWR
real de garantia, salvo nas operações de crédito rural ou que comprove o
pagamento integral do titulo.
§ 4° O terceiro adquirente sucede o titulado em todas as obrigações contidas
QR WtWXOR SHOR UHVWDQWH GR SUD]R SUHYLVWR SDUD D OLEHUDomR GDV FOiXVXODV
resolutivas contidas no art. 38 desta Portaria.
Art.40. O descumprimento das condições resolutivas pelo titulado ou, na
hipótese prevista no artigo 39, pelo terceiro adquirente, implica a rescisão
GR WtWXOR GH GRPtQLR FRP D FRQVHTXHQWH UHYHUVmR GD iUHD HP IDYRU GR
Estado, declarada no processo administrativo em que sejam assegurados a
ampla defesa e o contraditório.
§ 1° A apuração do descumprimento das cláusulas resolutivas será
LQVWDXUDGR GH R¿FLR SHOR ,17(50$7 DWUDYpV GD $6-85 RX PHGLDQWH
provocação de terceiro.
9HUL¿FDGRRGHVFXPSULPHQWRGDVFOiXVXODVUHVROXWLYDVD$VVHVVRULD
-XUtGLFDQRWL¿FDUiRWLWXODGRRXWHUFHLURDGTXLUHQWHSDUDDGHTXDomRMXQWRDR
yUJmRFRPSHWHQWHTXDQGRFDEtYHORXSDUDDSUHVHQWDUGHIHVD
$SyVDUHYHUVmRGDiUHDRFXSDGDR,17(50$7QRWL¿FDUiD6HFUHWDULD
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Casa Civil
da Presidência da República, a SPU ou o INCRA, conforme o caso, da sua
incorporação.
Art. 41. O desmatamento que vier a ser considerado irregular em áreas
de preservação permanente ou de reserva legal durante a vigência das
cláusulas resolutivas, após apuração em processo administrativo em que
sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, implica na rescisão do
TD com a consequente reversão da área em favor do Estado.
§ 1º Após recebida a representação da SEMA que informa a conclusão de
processo administrativo que apurou o desmatamento irregular em áreas
de preservação permanente ou de reserva legal, o INTERMAT adotará as
medidas de que trata o artigo 38, que não terá por objeto a existência da
infração ambiental.
  $ UHJXODULGDGH DPELHQWDO GR LPyYHO SDUD ¿QV GH FXPSULPHQWR GDV
cláusulas resolutivas, será atestada por meio de certidão expedida pelos
órgãos ambientais competentes.
Art. 42. Após a conclusão do competente processo administrativo que
DVVHJXUHRFRQWUDGLWyULRDREHQH¿FLiULRRFDQFHODPHQWRUHVFLVmRDQXODomR
HUHWL¿FDomRGRV7'¶VVHUmRSXEOLFDGRVHP'LiULR2¿FLDOFRQWHQGRRPRWLYR
HQRFDVRGHUHWL¿FDomRRVWHUPRVGDFRUUHomR
&DVRR7'DLQGDQmRWHQKDVLGRHQWUHJXHDREHQH¿FLiULRHVWHSRGHUi
VHUUHWL¿FDGRGHRItFLRVHPDQHFHVVLGDGHGHFDQFHODPHQWRGRDQWHULRU
6HR7'IRLHQWUHJXHHIRLDVVLQDGRSHOREHQH¿FLiULR
³D´  R SURFHGLPHQWR GH UHWL¿FDomR VHUi LQVWDXUDGR GH RItFLR DSyV D
FLrQFLDGDQHFHVVLGDGHGHUHWL¿FDomRIDFXOWDQGRVHDRSUySULREHQH¿FLiULR
VROLFLWDUMXQWRD$6-85DUHWL¿FDomRGR7'DSUHVHQWDQGRGRFXPHQWRVTXH
FRPSURYHPDQHFHVVLGDGHGDUHWL¿FDomR
³E´ D $6-85 GHYHUi HPLWLU XP SDUHFHU MXUtGLFR PDQLIHVWDQGRVH
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fundamentada e conclusivamente sobre a possibilidade e a necessidade
GHUHWL¿FDomRH
³F´ D 3UHVLGrQFLD VH DFROKHU R SDUHFHU MXUtGLFR H[SHGLUi D UHODomR GH
RFXSDQWHV D WHUHP VHXV 7'V UHWL¿FDGRV D TXDO VHUi HQFDPLQKDGD D
&2*(3$)SDUDSURFHGHUDUHWL¿FDomR
+DYHQGRFDQFHODPHQWRRXUHWL¿FDomRGH7'¶VMiHPLWLGRVD3UHVLGrQFLD
ou a ASJUR providenciará:
“a” - a alteração dos dados no sistema de informação vigente; “b”- o
cancelamento do TD original;
³F´DMXQWDGDGR7'UHWL¿FDGRQRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRH
“d”- e recolhimento da via que estiver em posse do ocupante.
CAPÍTULO V
DO VALOR E DO PAGAMENTO
$UW  1D RFXSDomR GH iUHD FRQWtQXD DWp  TXLQ]H  PyGXORV ¿VFDLV
desde que inferior a 1.500ha (mil e quinhentos hectares), a alienação darse-á de forma onerosa, dispensada a licitação. Acima de 1.500 até 2.500ha,
dar-se à de forma onerosa, mediante processo licitatório
$UW  1D RFXSDomR GH iUHD FRQWtQXD DWp  GRLV PLO H TXLQKHQWRV
reais), a alienação dar-se-á de forma onerosa, dispensada a licitação.
(5HGDomRDOWHUDGDGHDFRUGRSXEOLFDomRGD/HLQ)
$UW  2 YDORU GR LPyYHO VHUi SDJR SHOR EHQH¿FLiULR GD UHJXODUL]DomR
fundiária conforme disposto na Lei nº 3.922, de 20/09/77(Código de Terras
de Mato Grosso).
 R 3RGHUi VHU FRQFHGLGR GHVFRQWR DR EHQH¿FLiULR GD UHJXODUL]DomR
fundiária, de até 10% (dez por cento), no pagamento à vista.
§2º O preço da gleba será parcelado em até 5 (cinco) prestações, sendo
D SULPHLUD GH  WULQWD  SRU FHQWR QR DWR GD DVVLQDWXUD GR WtWXORH DV 
(quatro) restantes em parcelas semestrais.
$UW2YDORUDWULEXtGRj7HUUD1XDREHGHFHUijSDXWDHPYLJRUQR(VWDGR
aplicada pelo INTERMAT.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
$UW6HUmRHVWDEHOHFLGRVHPQRUPDWLYRVHVSHFt¿FRV
,YHUL¿FDomRGRDGLPSOHPHQWRGHFRQWUDWRV¿UPDGRV
II - medidas administrativas visando à reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado, no caso dos ocupantes não atenderem os requisitos; e
III - procedimento para liberação de cláusula ou condição resolutiva e
adimplemento ou renegociação do valor em atraso e/ou devida.
Art. 47. As dúvidas na aplicação desta Portaria serão dirimidas pela ASJUR.
$UW  2V$QH[RV GD SUHVHQWH 3RUWDULD VHUmR SXEOLFDGRV QD tQWHJUD HP
GLiULRR¿FLDO
$UW1mR¿FDPFRQYDOLGDGRVRVDWRVMiSUDWLFDGRVTXHQmRVHHQFRQWUDP
de acordo com a presente regulamentação.
Art. 50. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as Portarias nº 24/2015, publicada em 30 de setembro de 2015 e Portaria
nº 12/2016, publicada em 10 de março de 2016
Cuiabá, 19 de setembro de 2017.
Candido Teles de Araújo
Presidente do INTERMAT
ANEXO I - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSTITUTO DE
TERRAS DE MATO GROSSO -INTERMAT
Documentos de comprovação de detenção anterior a 22 de julho da 2008:
&HUWL¿FDGRGH&DGDVWURGH,PyYHO5XUDO&&,5
2.Comprovante de pagamento de Imposto Territorial Rural - ITR;
3.Cadastro em órgãos e entidades de assistência técnica e extensão rural;
4.Protocolo de abertura de processo em órgão ou entidade públicos;
1RWD¿VFDOGHLQVXPRVDJUtFRODV
0XOWDV1RWL¿FDo}HVGHyUJmRVDPELHQWDLV
1RWD¿VFDOGHFRPSUDHYHQGDGDSURGXomR
8.Guia de transporte animal;
9.Cartão de vacinação do rebanho animal;
10. Cartão de produtor;
11. Contratos de cessão de área entre particulares.
OBS: Todos os documentos de comprovação devem possibilitar a
vinculação com a área requerida.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO Eu,_________________________________________,CPFnº._____________________ e Eu, __________________________________
________________________________________, CPF nº._____________________,cônjuge/companheira(o) do requerente, declaramos as informações
DEDL[RVREDVSHQDVGD/HLSDUD¿QVGHLQVWUXomRGHSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULD
INFORMAÇÕES DO REQUERENTE
1) É proprietário(a) de outro imóvel rural dentro do Território Nacional? ( ) Sim ( )Não
2) Há prática de cultura efetiva no imóvel? ( )Sim ( ) Não
 2FXSDHH[SORUDGLUHWDPHQWHRLPyYHOGHIRUPDPDQVDHSDFt¿FDSRUVLRXSRUVHXVDQWHFHVVRUHVHPGDWDDQWHULRUDGHMXOKRGH"  6LP 
Não
 -iIRLEHQH¿FLDGR D SRUSURJUDPDGHUHIRUPDDJUiULDRXGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULDGHiUHDUXUDO"  6LP  1mR'HVFULomRGR,PyYHOBBBBBBBBBBBBBBB
___________________________________________________________________________________________ _______________________________
___
5) Exerce cargo ou emprego público ? ( )Sim ( )Não Qual?______________________________________________________________
6) Já foi autuado por crimes ambientais nos órgãos ambientais estaduais e/ou municipais?
( )Sim ( )Não
INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
1) É proprietário(a) de outro imóvel rural dentro do Território Nacional? ( ) Sim ( )Não
 -iIRLEHQH¿FLDGR D SRUSURJUDPDGHUHIRUPDDJUiULDRXGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULDGHiUHDUXUDO"  6LP  1mR
3) Exerce cargo ou emprego público? ( ) Sim ( ) Não Qual?________________________________________________________________ Assinatura
do Requerente Assinatura do Cônjuge Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
RXQHOHLQVHULURXID]HULQVHULUGHFODUDomRIDOVDRXGLYHUVDGDTXHGHYLDVHUHVFULWDFRPR¿PGHSUHMXGLFDUGLUHLWRFULDUREULJDomRRXDOWHUDUDYHUGDGH
sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e
multa, se o documento é particular.”
ANEXO III
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO Eu,________________________________________,CPF nº._____________________ e
Eu, _____________________________________________, CPF nº_____________________, cônjuge/companheiro(a) do requerente, declaramos
DVLQIRUPDo}HVDEDL[RVREDVSHQDVGD/HLSDUD¿QVGHLQVWUXomRGHSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULD,1)250$d®(6'2
REQUERENTE
1) Exerce cargo ou emprego público no INTERMAT, INCRA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria o Patrimônio da União do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão ou nos órgãos estaduais de terras? ( ) Sim ( )Não
 8WLOL]DSUHGRPLQDQWHPHQWHPmRGHREUDGDSUySULDIDPtOLDQDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVGDiUHDUHTXHULGD"  6LP  1mR
3) Tem renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas a área requerida? ( ) Sim ( )Não
 'LULJHDiUHDUHTXHULGDFRPVXDIDPtOLD"  6LP  1mR
INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
1) Exerce cargo ou emprego público no INTERMAT, INCRA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria o Patrimônio da União do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão ou nos órgãos estaduais de terras? ( ) Sim ( ) Não
 8WLOL]DSUHGRPLQDQWHPHQWHPmRGHREUDGDSUySULDIDPtOLDQDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVGDiUHDUHTXHULGD"  6LP  1mR
3) Tem renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas a área requerida? ( ) Sim ( ) Não
 'LULJHDiUHDUHTXHULGDFRPVXDIDPtOLD"  6LP  1mR
Assinatura do Requerente e Assinatura do Cônjuge
Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
GHFODUDomRIDOVDRXGLYHUVDGDTXHGHYLDVHUHVFULWDFRPR¿PGHSUHMXGLFDUGLUHLWRFULDUREULJDomRRXDOWHUDUDYHUGDGHVREUHIDWRMXULGLFDPHQWH
relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, se o documento é
particular.
<END:947161:158>

INDEA

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
<BEGIN:946939:158>

(;75$72'$3257$5,$1&*(&25,1'($
Extrato da Portaria n. 438/2017/CGE-COR/INDEA, por meio da qual instaura-se Processo Administrativo Disciplinar com fulcro nos artigos 69
e 75, § 1º da Lei Complementar n. 207/2004, alterada pelas Leis Complementares nº 213/2005 e 550/2014. Designam-se os servidores Marcos Catão
'RUQHODV9LODoD$OLVRQ6HJDQIUHGR&HULFDWWR&pOLR2IXJLSDUDDSXUDUSRVVtYHLVLUUHJXODULGDGHVIXQFLRQDLVGHVFULWDVQRVDXWRVGRSURFHVVRGHSURWRFROR
n. 514403/2012, em desfavor de $'5,$12-25*('$6,/9$1(72PDWUtFXODQ6HIRUHPFRPSURYDGDVDVLUUHJXODULGDGHVRVHUYLGRUSRGHUi
incorrer em infrações disciplinares descritas nos artigos 143, I, II, III, IX, 144, IX e 159, I, IV, X, XI, todos da Lei Complementar nº 04/1990. Cuiabá, 18 de
setembro de 2017. GUILHERME LINARES NOLASCO 3UHVLGHQWHGR,QVWLWXWRGH'HIHVD$JURSHFXiULDGR(VWDGRGH0DWR*URVVR 
<END:946939:158>

'(75$107

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<BEGIN:946824:158>

(;75$72'2&2175$721'(75$107
(Processo nº. 436791/2017)
2%-(72 O objeto do presente Contrato se refere à contratação de empresa especializada no fornecimento de Totens (terminal de autoatendimento),
com manutenção corretiva e suporte, para atender a demanda do DETRAN/MT, que deriva da adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2017/SEGES,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2017/SEGES, em conformidade com o Termo de Referência apresentado e demais anexos, independente de
transcrição.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste Termo, adstrito à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/09/2017.
VALOR TOTAL: R$ 1.841.498,67 (UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E
SETE CENTAVOS).
MODALIDADE LICITAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 15/2017/SEGES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19301.0001.06.126.407.3320.9900.449000000.664.4.1.
NOTA DE EMPENHO: 19301.0001.17.002059-1 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2017.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - ARNON OSNY MENDES LUCAS - LILIAN MARA
ALBUQUERQUE FELÍCIO.
CONTRATADA: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS -EIRELI - ME - SIMONE DIAS MORAIS.
<END:946824:158>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial

