
sórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia, para o valor de R$5.888,61
(cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavo).

Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEÔNIA CAROLINA CLAÚDIO MACEDO

Presidente Interina do CISA

RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO DE FÉRIAS

Resolução nº. 74/2020

Em 30 de Outubro de 2020.

São Félix do Araguaia–MT.

A Presidente do CISA-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia-
MT, dispõe sobre a concessão de Férias:

Art. 1º Conceder férias regulamentares ao servidor CÉSAR RÊGO SAN-
TOS, lotado nesta Instituição, na função de Farmacêutico, referente ao pe-
ríodo de 2019/2020, a partir do dia 01 a 30 de Novembro de 2020, deven-
do retornar suas atividades normais no dia 01 de Dezembro de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO

PRESIDENTE DO CISA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO
GROSSO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO
GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2020

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CI-
SOMT), por intermédio de seu Pregoeiro, comunica aos interessados que
será ABERTA a Licitação na Modalidade Pregão Presencial Para Regis-
tro de Preço Nº. 004/2020, nos termos da Lei 10.520/02 subsidiada pe-
la Lei 8.666/93 e suas alterações, no dia 10 de dezembro de 2020 as
08:h30min, na Sala de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Mato Grosso, localizada na Avenida Presidente Tancredo Ne-
ves, nº. 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, Mirassol D’Oeste –
MT. Objeto:Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presas que tenham interesse de prestar serviços especializados na área
de saúde, para realização de consultas, exames, cirurgias, kit vacinas e
diárias de internações para atendimento da demanda dos municípios in-
tegrantes do CISOMT, de forma complementar da cobertura dos serviços
prestados pelas redes municipais de saúde/sistema único de saúde, pelo
período de 12 (doze) meses, à pacientes encaminhados pelos municípi-
os consociados, conforme Termo de Referência Anexo I. Os interessados
no Edital poderão retirá-lo no endereço acima, maiores informações pelo
e-mail licitacao@cisomt.com.br, www.cisomt.com.br e pelo Telefone (65)
3241-2729. Mirassol D’Oeste - MT, 26 de novembro de 2020. Danilo dos
Santos Bastos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

DECRETO Nº 051/2020

DECRETO Nº 051/2020

“DISPÕE SOBRE A TRANSIÇÃO DE GOVERNO LOCAL, A INSTITUI-
ÇÃO DE EQUIPE DE TRANSIÇÃO PELO CANDIDATO ELEITO PARA O
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

O Prefeito Municipal de Acorizal-MT, Estado de Mato Grosso, Sr. CLODO-
ALDO MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art.1º - A transição de governo é o processo institucionalizado que importa
na passagem do comando político de um mandatário para outro com obje-
tivo de assegurar a este o recebimento de informações e dados necessá-
rios ao exercício da função ao tomar posse.

Parágrafo único - Fica instituída equipe de transição, que tem por objetivo
inteirar-se do funcionamento da administração municipal, preparando os
atos de iniciativa do novo Prefeito, a serem editado após o primeiro dia útil
de janeiro de 2021.

Art. 2º - A equipe de transição será composta de 8 (oito) membros, sendo
3 (três) indicados pelo candidato eleito e 5 (cinco) de assessoramento, in-
dicados pelo Chefe do Executivo Municipal, de livre escolha de cada um.

Parágrafo único – A equipe de transição terá um coordenador, a ser es-
colhido entre os membros indicados pelo Prefeito eleito, sendo-lhe faculta-
do requisitar quaisquer informações aos órgãos da administração pública
municipal.

Art. 3º - Os titulares das secretarias e demais órgãos da administração pú-
blica municipal ficam obrigados a fornecer os dados e as informações que
forem solicitados pelo coordenador da equipe de transição, prestando-lhe
apoio técnico e administrativo necessários.

Art. 4º - A nomeação da equipe de transição será feita pelo chefe do Exe-
cutivo Municipal, observados os ditames deste Decreto.

Art. 5º - No caso do membro da equipe de transição ser funcionário público
municipal poderá o mesmo optar pelo vencimento do cargo que ocupa, ou
pelo proposto neste Decreto, lhe garantido todos os direitos estatutários.

Art. 6º - O Coordenador da equipe de transição poderá baixar Resolução,
delegando poderes aos membros da equipe, com os fins previstos no art.
3º deste Decreto.

Art. 7º - As despesas deste Decreto correrão à conta do orçamento em vi-
gor.

Art. 8º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Acorizal/MT, 26 de novembro de 2020.

CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 052/2020

DECRETO Nº 052/2020

“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO PELO
CANDIDATO ELEITO PARA O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. CLODOAL-
DO MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento no Decreto nº. 051/2020,

DECRETA:

Art. 1º - Os membros da equipe de transição têm por objetivo inteirar-se
do funcionamento da administração municipal, preparando os atos de inici-
ativa do novo Prefeito, a serem editados após o primeiro dia útil de janeiro
de 2021.

Art. 2º - A equipe de transição é composta de 8 (oito) membros, sendo 3
(três) indicados pelo candidato eleito e 5 (cinco) de assessoramento, indi-
cados pelo Chefe do Executivo Municipal, conforme disposto no art. 4º da
Resolução Normativa nº. 19/2016 – TP do TCE/MT.

27 de Novembro de 2020 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XV | N° 3.614

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 11 Assinado Digitalmente


