
Página 5   segunda-feira, 20 de Julho de 2020 Nº 27.796Diário   Oficial
SES PROFISSIONAIS DO SUS LC 

441/2011 DE 24/10/11

Prof. Tec. Nível Superior Serv. Saúde 
SUS 16

Prof. Tec. Nível Médio Serv. Saúde 
SUS 5

TOTAL: 70

Fonte: Coordenadoria de Provimento e Manutenção - SEPLAG/MT                                                             Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Secretário	de	Estado	de	Planejamento	e	Gestão

* (Original Assinado)
<END:1176755:5>

CGE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

<BEGIN:1176747:5>

PORTARIA Nº 090/2020/CGE-COR/SEPLAG

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99 da Lei Complementar 
nº 207/2004 e o SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO em razão da competência que lhe é atribuída pelo artigo 3º da Lei Complementar 
nº 550/2014.

Considerando o Processo Administrativo Disciplinar de protocolo nº 159261/2016, de 01.04.2016;
Considerando que houve a regular apuração dos fatos, observado o Princípio da Legalidade e garantidos os da Ampla Defesa e Contraditório;

RESOLVEM:
Art. 1º ABSOLVER os servidores Natália Pacífico Figueiredo, matrícula funcional n. 236984, Kamilla Vilela, matrícula funcional n. 142668 e Ademir 

Soares Guimaraes Júnior, matrícula funcional n. 67866 da prática dos fatos imputados, consequentemente do cometimento das infrações disciplinares 
previstas no artigo 143, incisos I, II, III e IX, artigo 144, incisos IX e XV e no artigo 159, incisos IV, X e XIII, todos da Lei Complementar n. 04/1990, pelos 
motivos fáticos carreados aos autos do processo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Cuiabá-MT, 01 de junho de 2020.

  BASILIO BEZERRA G. SANTOS
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

   EMERSON HIDEKI HAYASHIDA
Secretário Controlador Geral do Estado 

<END:1176747:5>

SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

<BEGIN:1176934:5>

CFET - Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO/SNE: Sistema de Notificação Eletrônica

A partir da publicação deste Edital de intimação fica (m) notificado (s) o (s) contribuinte (s) abaixo mencionado (s) a tomar (em) conhecimento de pendência 
(s) junto à SEFAZ-MT. O detalhamento desta (s) pendência (s) poderá ser verificado por meio de acesso ao Portal da SEFAZ-MT (www.sefaz.mt.gov.br), 
no Menu “Serviços”, na Pasta “notificação-e” opção “consulta”, onde deverão ser informados: 1) o número da intimação; 2) o número do CNPJ/CPF do 
Contribuinte; 3) o código verificador (o qual deve ser solicitado através do e-mail: notifica.ouvidoria@sefaz.mt.gov.br, que será enviado por Email da empresa 
cadastrado na SEFAZ-MT).

RAZÃO SOCIAL INSC ESTADUAL CNPJ/CPF Nº NOTIFICAÇÃO COMPLETA
COMERCIAL IPIRANGA EIRELI 13.821.722-0 37.606.518/0001-83 307554/693/11/2020
DIOGO G CAMARGO EIRELI 13.719.461-7 30.062.245/0001-04 307542/693/11/2020

<END:1176934:5>

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

<BEGIN:1176981:5>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONSULTA PÚBLICA E 
ROADSHOW

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, no uso de suas atribuições, 
convida a sociedade para a participação em Audiência Pública relativa à 
disponibilização de informações sobre a Concessão de Serviços Públicos 
precedida da execução de obra pública para a reforma, manutenção e 
operação do Parque Estadual Águas Quentes.

Comunica que a realização da Audiência Pública será realizada em 
ambiente virtual conforme agenda e orientações a seguir:

Data: 05/08/2020
Horário: das 09h às 12h
Para a participação na Audiência Pública em Ambiente Virtual
Serão disponibilizadas 200 vagas para participação na audiência pública na 
forma virtual. Os interessados poderão se inscrever por meio do formulário 
disponível no link:

https://forms.gle/JXNVwx2JPat3UM3K6

Para aqueles que desejarem e para as inscrições que excederem o 
número de vagas disponíveis, será possível acompanhar a audiência 

pública, em tempo real, por meio do canal da SEMA disponível em

https://youtu.be/P1nbEOSXxmM

As perguntas sobre o projeto poderão ser realizadas por meio da 
transmissão do canal do Youtube, na opção COMENTÁRIOS, ou na sala 
virtual da audiência para aqueles que se inscreverem.
Uma vez efetuada a inscrição, será encaminhado e-mail de confirmação e 
demais instruções para acesso à audiência.

Será realizada, ainda, a CONSULTA PÚBLICA, no período de 15/07/2020 
a 31/08/2020, com vistas a colher contribuições para o aperfeiçoamen-
to dos instrumentos convocatórios da LICITAÇÃO, na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, para seleção de PROPOSTA ECONÔMICA mais 
vantajosa, para a concessão de Serviços Públicos precedida da execução 
de obra pública para a reforma, manutenção e operação do Parque Estadual 
Águas Quentes.

O edital e demais documentos correlacionados poderão ser acessados no 
sítio eletrônico:

http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=1212&Itemid=292

Os interessados poderão enviar suas contribuições até o dia 21/08/2020, 
com a identificação do respectivo autor [nome, RG, CPF ou CNPJ, endereço, 
e-mail e telefone] para o endereço eletrônico subio@sema.mt.gov.br.

As contribuições serão devidamente disponibilizadas no portal, objetivando 
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a transparência e lisura do processo licitatório.

Aos interessados também será realizada RODADA DE REUNIÕES 
(Roadshow) para debater pontos relevantes sobre o projeto de concessão 
do Parque Estadual de Águas Quentes (MT).

As reuniões serão individuais por videoconferência, com duração de 60 
minutos para cada grupo inscrito. Para realizar o agendamento prévio os 
interessados deverão preencher o formulário.

https://forms.gle/tiCo6Sf6GNTD4qYy6

Serão disponibilizados os períodos de 20/07/2020 a 24/07/2020 e de 
17/08/2020 a 21/08/2020, no horário das 9:00 as 11:00h para a realização 
das reuniões, sendo que os interessados terão até o dia 14 de agosto de 
2020 para o respectivo agendamento.

Mauren Lazzaretti
Secretária de Estado de Meio Ambiente

SEMA/MT
<END:1176981:6>
<BEGIN:1176979:6>

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT torna públicas as 
Portarias de Outorga abaixo relacionadas; o inteiro teor das portarias 
encontram-se disponíveis no site: www.sema.mt.gov.br, no link especifico 
de Recursos Hídricos/Outorga/Atos de Outorga/2020.

Portaria nº 412 de 13 de julho de 2020, Outorga a FELIPE STAATS, inscrito 
no CPF nº 071.468.599-24, referente ao Processo nº 269593/2018, o direito 
de uso da água subterrânea para finalidade de dessedentação animal. O 
empreendimento está localizado no Loteamento Piracema, Bairro Varginha, 
no município de Santo Antônio do Leverger/MT, com validade até 10 de 
julho de 2025.

Portaria nº 413 de 13 de julho de 2020, Outorga a FLORENCE FRANCIO 
TOCANTINS MATOS, inscrito no CPF nº 877.763.671-68, referente ao 
Processo nº 627362/2019, o direito de uso da água subterrânea para 
finalidade de dessedentação animal. O empreendimento está localizado 
na Fazenda Francio II, Rodovia BR 163, Km 550, no município de Nova 
Mutum/MT, com validade até 08 de julho de 2025.

Portaria nº 414 de 13 de julho de 2020, Transfere a Outorga de BUNGE 
ALIMENTOS S/A, inscrito no CNPJ sob n° 84.046.101/0272-02, concedida 
pela Portaria nº 644 de 01/09/2016, publicada no DOE do dia 08/09/2016 
para GUERREIRO COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS 
LTDA, inscrito no CNPJ nº 36.990.626/0001-30, referente ao Processo 
nº 204443/2020, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de 
outros usos. O ponto de captação está localizado na MT 235, km 95, Zona 
Rural no município de Campos de Júlio/MT, com validade até 26 de agosto 
de 2021.

Portaria nº 415 de 13 de julho de 2020, Altera e Transfere a Outorga 
de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VALE DO JURUENA, 
inscrito no CNPJ sob n° 03.367.845/0003-70, concedida pela Portaria nº 
427 de 07/06/2018, publicada no DOE do dia 26/06/2018, para ADRIANA 
AGRÍCOLA LTDA, inscrito no CNPJ nº 36.875.045/0003-19, referente 
ao Processo nº 340491/2017, o direito de uso da água subterrânea para 
finalidade de indústria. Os pontos de captação estão localizados na Rodovia 
MT-206, km 03, zona rural, no município de Colniza/MT, com validade até 
07 de junho de 2023.

Portaria nº 416 de 13 de julho de 2020, Outorga a JOÃO LOSANO EUBANK 
DE CAMPOS - FAZENDA PIÚVAL, inscrito no CNPJ nº 01.349.588/0001-
56, referente ao Processo nº 139238/2018, o direito de uso da água 
subterrânea para finalidade de outros usos. O empreendimento está 
localizado na Rodovia Transpantaneira, Km 10 + 6 km a esquerda, Zona 
Rural, no município de Poconé/MT, com validade até 10 de julho de 2025.

Portaria nº 417 de 13 de julho de 2020, Outorga a D & PL BRASIL 
LTDA, inscrito no CNPJ nº 02.662.305/0011-66, referente ao Processo 
nº 277184/2019, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de 
outros usos. O ponto de captação está localizado na Rodovia BR-163, km 
758,3, s/no, zona rural, no município de Sorriso/MT, com validade até 06 de 
julho de 2025.

Portaria nº 418 de 13 de julho de 2020, Outorga DIRCEU JOSÉ RAGAGNIN, 
inscrito no CPF nº 325.061.120-49, referente ao Processo nº 378841/2019, 
o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros usos. O ponto 
de captação está localizado, na Rodovia MT-129, km 170 de Paranatinga 
à Gaúcha do Norte, zona rural, no município de Gaúcha do Norte/MT, com 
validade até 10 de julho de 2025.

Portaria nº 419 de 13 de julho de 2020, Outorga a ERNESTO TONIELO, 
inscrito no CPF nº 250.335.149-20, referente ao Processo nº 112697/2018., 
o direito de uso da água subterrânea para finalidade de dessedentação 
animal. O ponto de captação está localizado no Sítio Santo Antônio, Rod. 
MT 344, km 05, zona rural do município de Campo Verde/MT, com validade 
até 08 de julho de 2025.

Portaria nº 420 de 13 de julho de 2020, Outorga a HILÁRIO BRESCOVICI, 
inscrito no CPF nº 042.184.930-49, referente ao Processo nº 456493/2013, 
o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros usos. O 
ponto de captação está localizado na Fazenda Santa Isabel, Rodovia MT 
130, km 15 + 6 m a direita, no município de Primavera do Leste/MT, com 
validade até 30 de junho de 2025.

Portaria nº 421 de 13 de julho de 2020, Outorga a JOSÉ DA SILVA PINTO, 
inscrito no CPF nº 237.116.639-15, referente ao Processo nº 77027/2020, 
o direito de uso da água subterrânea para finalidade de dessedentação 
animal. O ponto de captação está localizado Assentamento Pontal do 
Marape - Lote 20, zona rural no município de Nova Mutum/MT, com validade 
até 09 de julho de 2025.

Portaria nº 422 de 13 de julho de 2020, Outorga a LEO ALVISIO ANHALT, 
inscrito no CPF nº 304.750.829-15, referente ao Processo nº 532947/2019, 
o direito de uso da água subterrânea para finalidade de dessedentação 
animal. O ponto de captação está localizado na Rodovia MT 249 km 11, a 
direita, zona rural, no município de Nova Mutum/MT, com validade até 08 
de julho de 2025.

Portaria nº 423 de 13 de julho de 2020, Transfere, Altera e Renova a Outorga 
de JOSÉ CARLOS BANDEIRA SOARES DE CAMARGO, inscrito no CPF 
sob n° 014.965.738-20, concedida pela Portaria nº 327 de 05/05/2016, 
publicada no DOE do dia 05/05/2016, para MARCELO SOARES DE 
CAMARGO, inscrito no CPF nº 137.541.688-00, referente ao Processo nº 
531955/2013, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de des-
sedentação animal. Os pontos de captação estão localizados na Fazenda 
Serra Azul, Rodovia BR 163, km 635, s/nº, zona rural, município de Nova 
Mutum /MT, com validade até 10 de julho de 2025.

Portaria nº 424 de 13 de julho de 2020, Outorga a SERVIÇO SOCIAL DO 
COMÉRCIO - SESC-MT, inscrito no CNPJ nº 03.658.968/0006-02, referente 
ao Processo nº 282006/2019, o direito de uso da água subterrânea para 
finalidade de outros usos. O empreendimento está localizado na Rua 
Graciliano Ramos s/nº, Jardim Tropical, município de Poxoréu/MT, com 
validade até 13 de julho de 2025.

Portaria nº 427 de 14 de julho de 2020, Outorga a BENEDITO ANTÔNIO 
GASPAR GOULART, inscrito no CPF nº 412.558.369-20, referente ao 
Processo nº 533577/2019, o direito de uso da água subterrânea para 
finalidade de dessedentação animal. Os pontos de captação estão 
localizados na Fazenda Santa Rita da Aldeia, Estrada Porto Estrela a Boi 
Morto, km 50, zona rural, município de Porto Estrela/MT, com validade até 
13 de julho de 2025.

Portaria nº 428 de 14 de julho de 2020, Outorga a CALEBE FRANCESCO 
FRANCIO, inscrito no CPF nº 725.869.901-53, referente ao Processo nº 
192488/2020, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de des-
sedentação animal. O ponto de captação está localizado na Fazenda Teca, 
Estrada municipal, Km 03, zona rural, município de Nova Ubiratã/MT, com 
validade até 13 de julho de 2025.

Portaria nº 429 de 14 de julho de 2020, Outorga a IMAPA INDUSTRIAL 
LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.972.858/0001-80, referente ao Processo nº 
157423/2020, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros 
usos. O empreendimento está localizado na Estrada Vicinal, nº 200, KM 0, 
setor de Chácaras, zona rural, município de Aripuanã/MT, com validade até 
13 de julho de 2025.

Portaria nº 430 de 14 de julho de 2020, Outorga a OESTE SOLAR ENERGIA 
LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.291.337/0001-66, referente ao Processo 
nº 343785/2019, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de 
outros usos. O empreendimento está localizado na Estrada Velha da Guia, 
s/nº, Km 09, Solar Park, Distrito de Nossa Senhora da Guia, zona rural, 
município de Cuiabá/MT, com validade até 13 de julho de 2025.

Portaria nº 431 de 14 de julho de 2020, Outorga a VALOREM 
AGRONEGÓCIOS MT LTDA, inscrito no CNPJ nº 32.161.582/0001-84, 
referente ao Processo nº 364620/2019, o direito de uso da água subterrânea 
para finalidade de outros usos. O empreendimento está localizado na 
Fazenda São José, Rodovia BR 070, Km 293, zona rural, município de 
Primavera do Leste/MT, com validade até 14 de julho de 2025.

Portaria nº 437 de 15 de julho de 2020, Outorga a HOTEL PIONEIRO LTDA 
- ME, inscrito no CNPJ nº 05.138.736/0001-44, referente ao Processo nº 
145717/2020, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de 
outros usos. O empreendimento está localizado na Avenida 04 de julho, 
nº 379, Centro, município de Juruena/MT, com validade até 14 de julho de 
2025.

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS
Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT
<END:1176979:6>
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