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I - Definir normas e instruções de serviços nas áreas de suas 
atribuições.

II - Cumpri e fazer cumprir as decisões da Diretoria.

III - Substituir, eventualmente, o Diretor Presidente da Companhia.

IV - Apresentar mensalmente ao Diretor Presidente, Relatórios de suas 
atividades, bem como, anualmente, a programação para o exercício 
seguinte.

V - Colaborar, orientar e supervisionar os trabalhos de pesquisa 
e prospecção mineral, mapeamento geológico/geofísico básico e 
aplicado, análise de risco geológico e estudos hidrológicos.

VI - Supervisionar os setores de topografia, geoprocessamento, 
laboratório de análises químicas - minerais, artesanato mineral, 
lapidação, designer e ourivesaria mineral.

VII - Assinar, juntamente com o Diretor Presidente, contratos, 
convênios, ajustes ou acordos de interesse da Companhia.

VIII - Coordenar as atividades de escritórios regionais.

IX - Promover o potencial de negócios da mineração através da geração 
de conhecimento e assessoramento aos potenciais investidores.

X - Assinar, juntamente com os Diretores, contratos, convênios, 
ajustes ou acordos de interesse da Companhia.

§1º. O Diretor Técnico fora do quadro de pessoal da METAMAT, fara 
jus aos direitos previstos no Artigo 19 da lei complementar n° 266 de 
2016, e no seu desligamento, aos direitos enunciados no artigo 16 da 
Lei 8.036/90.

§2º. O funcionário da Companhia, ou de qualquer outra entidade 
da administração estadual, nomeado para o exercício do cargo de 
Diretor Técnico, durante o mandato, dela perceberá, além dos salários 
e vantagens do cargo efetivo e de origem, tão somente a título de 
representação, o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da 
remuneração estabelecida.

Art. 40. Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

I - Dirigir, coordenar, orientar e supervisionar os setores sob sua 
direção.

II - Assinar, juntamente com os Diretores, contratos, convênios, ajustes 
ou acordos de interesse da Companhia.

III - Assinar, juntamente com os Diretores, documentos que envolvam 
movimentação financeira/e ou responsabilidade patrimonial;

IV - Gerir atividades administrativas, econômicas, financeiras, 
comerciais e contábeis da sociedade, bem como seus recursos 
humanos e materiais, sempre em conjunto com os Diretores.

V - Elaborar, anualmente, o orçamento-programa da sociedade 
para o exercício seguinte e o Relatório de suas atividades e do 
acompanhamento da execução das receitas e despesas da empresa, 
sempre que solicitado.

VI - Conceder férias, licenças, vantagens e indenizações aos servidores 
da Companhia, na forma da lei.

VII - Manter os serviços de Auditoria interna e externa da Companhia.

§ 1º. O Diretor Administrativo e Financeiro fora do quadro de pessoal 
da METAMAT, fara jus aos direitos previstos no Artigo 19 da lei 
complementar n° 266 de 2016, e no seu desligamento, aos direitos 
enunciados no artigo 16 da Lei 8.036/90.

§ 2º. O funcionário da Companhia, ou de qualquer outra entidade da 
administração estadual, nomeado para o exercício do cargo de Diretor 
Administrativo e Financeiro, durante o mandato, dela perceberá, além 
dos salários e vantagens do cargo efetivo e de origem, tão somente 
a título de representação, o percentual de 45% (quarenta e cinco por 
cento) da remuneração estabelecida.

CAPÍTULO IV

Do Exercício Social

Art. 41. O exercício social coincidirá com o ano civil.

Art. 42. No fim de cada exercício social, proceder-se-á ao Balanço 
Geral da sociedade, com observância nas prescrições legais.

Art. 43. Do lucro líquido apurado em cada exercício, depois de feitas 
as deduções e aplicações determinadas por lei, o saldo ficará à 
disposição da Assembleia Geral, que lhe dará a devida destinação, 
nos termos da proposta feita pela Administração da Sociedade, ouvido 
o Conselho Fiscal.

CAPÍTULO V

Da Liquidação

Art. 44. No caso de dissolução da Sociedade, a Assembleia Geral 
deliberará sobre as condições, no modo e prazo de liquidação, elegerá 
o liquidante, bem como o respectivo Conselho Fiscal, estabelecendo 
suas remunerações.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Legais

Art. 45. Considerar-se-ão confidenciais, devendo a Sociedade mantê-
las sob sigilo, as informações obtidas durante a apresentação de 
serviços remunerados por terceiros, bem como os resultados das 
análises e pesquisas por estes contratos.

§ 1º. Os elementos do corpo técnico da Sociedade serão contratados 
sob cláusula de sigilo quanto às informações pertencentes à Sociedade 
ou a clientes, não podendo comprometer os aspectos de insuspeição 
e de imparcialidade, que devem distinguir as atividades da Sociedade.

§ 2º. Em hipótese alguma será permitida aos dirigentes e funcionários, 
o exercício de atividades de assessoria e/ou consultoria externas, 
bem como a prestação de serviço a terceiros, notadamente quando 
importarem em atividades correlatas àquelas desenvolvidas pela 
Companhia.

§ 3º. É vedado aos dirigentes e funcionários, enquanto vinculados à 
Sociedade, requerer áreas de pesquisa ou lavra em nome próprio ou 
de parentes, até o segundo grau.

Art. 46. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela 
Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 
6.404 de 15 de dezembro de 1976, e demais legislações aplicáveis.

Assembleia Geral
<END:1039112:123>

MT PAR
MT PARCERIAS S/A

<BEGIN:1038922:123>

LOTACIONOGRAMA - MT PARCERIAS S/A

3º Trimestre - JULHO A SETEMBRO/2018

O Núcleo Administrativo, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas 
no Decreto Estadual nº 1.093 de 17/04/12, que disciplina normas de 
padronização para elaboração e publicação dos lotacionogramas dos 
Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá 
outras providências.

LOTACIONOGRAMA - 3º TRIMESTRE/2018
ENTIDADE: MT PARCERIAS S/A
SERVIDORES DE OUTROS ORGÃOS CEDIDOS PARA 
MT PAR
ORGÃO/
ENTIDADE 
CEDENTE

CARREIRA CARGO QUANTIDADE
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<END:1038922:124>

MTPREV
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

<BEGIN:1038714:124>

 ATO ADMINISTRATIVO N.º 436/2018/MTPREV

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 
- MTPREV, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no Art. 42, 
§§ 1º e 2º da Constituição Federal, redação dada pela EC n.º 20, de 15 
de dezembro de 1998, e os artigos 53, 55, inciso II, alínea “a”, §6º, 56, 
parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 26, de 13 de janeiro de 
1993, c/c as disposições da Lei Complementar n.º 541, de 03.07.2014, bem 
como as disposições do art. 27, da Lei Federal nº. 31, de 11.10.1977 e 
tendo em vista o que consta no Processo nº 310121/2018, da Mato Grosso 
Previdência, resolve conceder pensão, a partir de 13.03.1999, com efeitos 
financeiros a partir 20.06.2018, em caráter temporário, ao Sr. Thiago 
Jhonny Oliveira Profeta, representado por sua curadora, Sra. Wania 
Tereza Profeta da Cruz, RG n.º 1053874-7 SJ/MT, em razão do falecimento 
do ex-servidor, Sr. Abdon Profeta da Cruz, ocorrido em 13.03.1999, 
transferido para inatividade mediante reforma, pela Policia Militar do Estado 
de Mato Grosso, na graduação de Cabo, enquadrado no Nível  “001”, 40 
(quarenta) horas semanais, nesta Capital.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

<END:1038714:124>

<BEGIN:1038740:124>

 ATO ADMINISTRATIVO N.º 438/2018/MTPREV

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 
- MTPREV, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no artigo 
40, §7º, inciso I, §8.º, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c os artigos 243, 245, 
inciso I, alínea “a”, 246, 247, inciso I e 252, todos da Lei Complementar n.º 
04, de 15 de outubro de 1990, com as alterações estabelecidas pela Lei 
Complementar n.º 524/2014, e tendo em vista o que consta no Processo 
n.º 462639/2018, da Mato Grosso Previdência, resolve conceder pensão, 
a partir de 20.08.2018, em caráter vitalício, a Sra. Neuza Maria Ribeiro 
Marques, RG n.º 1365919-7/SSP-MT, em razão do falecimento do ex-
servidor Sr. Vanderlandes Marques Vieira, ocorrido em 20.08.2018, 
aposentado pela Secretaria de Estado de Fazenda, no cargo de Agente 
de Tributos Estaduais, Classe “C”, Nível “005”, carga horária 40 (quarenta) 
horas semanais, nesta Capital.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

<END:1038740:124>

EVENTOS DE PESSOAL

SECRETARIAS

CASA CIVIL
<BEGIN:1038986:124>

PORTARIA/CCIVIL/00009/2018                                 DE: 09/10/2018 
 
O Secretário-Chefe da Casa Civil no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei, 
 
Resolve: DESIGNAR 
Evento: DESIGNAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO 
 
Processo N.:  
    Nome: (249427/1) BENEDITA HELENA DA SILVA 
        A Partir de: 02/07/2018 Até31/07/2018  
        Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR 
        Substituído: (80110/3) JOSE GONCALO DE FREITAS 
        Un. Adm: (184969) GER. CONTABIL 
 
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE. 
          Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018. 
          Ciro Rodolpho Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves 
          Secretário-Chefe da Casa Civil 
 

<END:1038986:124>

<BEGIN:1039022:124>

BOLETIM DE PESSOAL/CCIVIL/00034/2018                       DE: 09/10/2018 
 
O Secretário-Chefe da Casa Civil no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei, 
 
Resolve: CONCEDER 
Evento: LICENÇA PREMIO - CONCESSÃO 
 
Processo N.: 519517/2018 
    Nome: (249427/1) BENEDITA HELENA DA SILVA 
        Qüinqüênio: 09/07/2013 Ate 08/07/2018 
        Qtde Dias: 90 
 
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE. 
          Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018. 
          Ciro Rodolpho Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves 
          Secretário-Chefe da Casa Civil 
<END:1039022:124>

CGE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

<BEGIN:1038987:124>

PORTARIA/CGE/00022/2018                                    DE: 09/10/2018 
 
O Secretário-Controlador Geral do Estado no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas por lei, 
 
Resolve: TORNAR SEM EFEITO 
Evento: DESIGNAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO 
 
Processo N.: processo nº510932/2018 
    Nome: (247123/1) EDEVANDA SILVA DE MORAES 
        A Partir de: 03/10/2018 Até01/11/2018  
        Cargo/Função: (11487) DGA-4 
        Substituído: (33879/5) MARLY PARANHOS DA SILVA 
        Un. Adm: (008389) GAB. DO SECRETARIO-CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 
 
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE. 
          Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018. 
          JoséCelso Dorileo Leite 
          Secretário-Controlador Geral do Estado 
 

<END:1038987:124>

VICE GOVERNADORIA
<BEGIN:1039023:124>

BOLETIM DE PESSOAL/VICE-GOV/00015/2018                     DE: 09/10/2018 
 
O Vice-Governador do Estado no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei, 
 
Resolve: DEFERIR 
Evento: LICENCA A GESTANTE 
 
Processo N.:  
    Nome: (228031/2) SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO 
        Cargo/Função: (5349) ANALISTA ADMINISTRATIVO L 10052 
        Un. Adm: (185698) GER. ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA 
        A Partir de: 29/08/2018 Até24/02/2019 
 
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE. 
          Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018. 
           
          Vice-Governador do Estado
<END:1039023:124>
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