
Artigo 2º - Servirá para cobertura do crédito especial de que trata o artigo 1º, na forma do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4320, de 17 de março
de 1964, recurso oriundo do Superávit Financeiro – Lei de Nº 1.525/2018 de 23 de Março de 2018, (Recurso 0000 – Recursos Ordinários Livres).

Artigo 3º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir meta na Lei 1.483/2017 – PLANO PLURIANUAL Quadriênio de 2018/2021 e na Lei 1.
484/2017 Lei de Diretrizes Orçamentária, Exercício de 2018.

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Julho de 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE AÇÕES E METAS

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 08.01 – Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 19 – Produção Animal

Relação de Prioridades e Metas Exercício de 2018

Função / Sub-
Função Ações Metas Meta Física Valor

R$
20 – Agricultura
602 – Promoção da
Produção Animal

Aquisição de Material de Consumo para
inseminação artificial em tempo fixo Material de Consumo Custeio de Despesas com Aquisição de Material de

Consumo para inseminação artificial em tempo fixo
20.
000,00

20 – Agricultura
602 – Promoção da
Produção Animal

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica

Custeio de Despesas com Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídica

5.
000,00

PLANO PLURIANUAL

ANEXO DE METAS

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 08.01 – Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 19 – Produção Animal
FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO /
AÇÃO TIPO METAS METAS FÍSICAS ANO

METAS FI-
NANCEIRAS
R$

20 – Agricultura
602 – Promoção da Pro-
dução Animal

N Material de Consumo Custeio de Despesas com Aquisição de Material de Consumo para
inseminação artificial em tempo fixo 2018 20.000,00

20 – Agricultura
602 – Promoção da Pro-
dução Animal

N Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

Custeio de Despesas com Aquisição de Material de Consumo para
inseminação artificial em tempo fixo 2018 5.000,00

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 256/2018

PORTARIA N.º 256/2018.

DE 17 DE JULHO DE 2018.

Abmael Borges Da Silveira, Prefeito Municipal De Vila Rica, Estado
De Mato Grosso, No Uso De Suas Atribuições Legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Promoção de Horizontal da Classe “A” (formação
escolar de ensino médio, profissionalizante ou não), para a Classe “B”
(requisito da Classe A mais 260 (duzentas e sessenta) horas de cursos
de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de
atuação) a servidora ELISABETE ROSALIA HERRMANN BRITO matricu-
la nº 2896, de acordo com o artigo 9 da lei n.º 748/08 de 22/02/2008, em
consonância ao parecer favorável da CASEP n° 26/2018 – Comissão de
Avaliação de Servidores em Estágio Probatório.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

Abmael Borges Da Silveira

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 257/2018

PORTARIA N.º 257/2018.

DE 17 DE JULHO DE 2018.

Abmael Borges Da Silveira, Prefeito Municipal De Vila Rica, Estado
De Mato Grosso, No Uso De Suas Atribuições Legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Promoção de Horizontal da Classe “B” (requisito da
Classe A mais 260 (duzentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoa-
mento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação), pa-
ra a Classe “C” (requisito da Classe B mais 360 (trezentas e sessenta)
horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profis-
sional ou especialização em nível técnico na área de atuação) ao servidor
WANDERLEI BRETANHA JUNKER matricula nº 280, de acordo com o
artigo 9 da lei n.º 748/08 de 22/02/2008, em consonância ao parecer favo-
rável da CASEP n° 27/2018 – Comissão de Avaliação de Servidores em
Estágio Probatório.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagem a 01 de Março de 2018.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

Abmael Borges Da Silveira

Prefeito Municipal
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RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 255/2018

PORTARIA N.º 255/2018.

DE 16 DE JUlHO DE 2018.

Abmael Borges Da Silveira, Prefeito Municipal De Vila Rica, Estado
De Mato Grosso, No Uso De Suas Atribuições Legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Promoção de Horizontal da Classe “A” (habilitação
em nível superior na área de saúde), para a Classe “B” (requisito da clas-
se A mais título de especialista ou equivalente) a servidora MAGGIE ELAI-
NE LIMA DA FONSECA matricula nº 3047, de acordo com o artigo 12
da lei n.º 750/08 de 22/02/2008, em consonância ao parecer favorável da
CASEP n° 25/2018 – Comissão de Avaliação de Servidores em Estágio
Probatório.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

Abmael Borges Da Silveira

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 431 / 02 DE 26 DE JUNHO DE 2002. “INSTITUI O
CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VILA RICA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.”

Naftaly Calisto da Silva, Prefeito Municipal de Vila Rica, faz saber a todos
os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a se-
guinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estabelece normas da proteção, promoção e preser-
vação da saúde individual e coletiva regulamentando as atividades relaci-
onadas à saúde, desenvolvidas no Município, por entidades públicas ou
privadas.

Artigo 2º - O direito à saúde é inerente ao indivíduo e pressupõe o acesso
a bens e serviços essenciais, como a alimentação, a moradia, a saúde, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, o lazer, o transporte, se-
gurança e educação.

Parágrafo Único - O cidadão tem o direito de:

I - ter garantido e respeitado o sigilo sobre os dados pessoais revelados;

II - obter informações e esclarecimentos adequados a respeito das ações e
serviços de saúde prestados, sobre situações atinentes à saúde e, quando
for o caso, sobre seu estado de saúde, a evolução do quadro nosológico e
possíveis alternativas de tratamento;

III - decidir livremente sobre a aceitação ou recusa à assistência oferecida
pelos serviços de saúde e pela sociedade, salvo em casos que caracteri-
zam riscos à saúde da coletividade.

Artigo 3º - Compete à Secretaria Municipal de Saúde a execução das
atividades de proteção e promoção da saúde da população, afetadas as
matérias relacionadas com produtos, saúde do trabalhador, meio ambien-
te e de trabalho de prestação de serviços, bem como elaboração de nor-
mas técnicas especiais e específicas (portarias, resoluções, no que cou-
ber) respeitando a legislação federal e estadual.

Artigo 4º - Constitui dever do Município consolidar o direito de cidadania,
configurando saúde como processo social que determina às pessoas e a
coletividade condições de bem-estar físico e mental.

Artigo 5º - Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta
especial, movimentada pela Secretaria Municipal de Saúde sob fiscaliza-
ção do Conselho Municipal da Saúde.

§ 1º - A gestão financeira se fará por meio do Fundo Municipal de Saúde.

§ 2º - Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados em âm-
bito do SUS serão repassados pela Prefeitura Municipalao Fundo Munici-
pal de Saúde.

Artigo 6º - O Gestor Municipal de Saúde observará no planejamento e na
organização dos serviços as diretrizes da política nacional e estadual de
saúde.

Artigo 7º - Será garantida a participação da sociedade na gestão do Sis-
tema Municipal de Saúde em âmbito municipal, através do Conselho Mu-
nicipal de Saúde e das Conferências Municipais de Saúde.

Artigo 8º- Sujeitam-se a esta legislação todos os estabelecimentos de ser-
viços de saúde e de interesse à saúde, sejam de caráter privativo, público
ou filantrópico, assim como outros locais e produtos que ofereçam riscos a
saúde.

CAPÍTULO I Das Competências e Atribuições

Artigo 9º - Sem prejuízo de outras atribuições e as conferidas pelos ór-
gãos oficiais, compete a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - O Município poderá, através de seus órgãos compe-
tentes, utilizar-se da rede de serviços públicos para o ensino, a pesquisa e
o treinamento em saúde pública.

I - promover por todos os meios de planejamento, educação, orientação,
controle e execução das ações de Vigilância Sanitária em todo território do
Município;

II - planejar e organizar os serviços de atenção e vigilância à saúde indivi-
dual e coletiva, tendo como base o perfil epidemiológico do Município;

III - prestar assistência individual e coletiva a população por meio de ações
de proteção, promoção e recuperação da saúde, garantindo acesso iguali-
tário e universal em todos os níveis de complexidade;

IV - celebrar convênios com instituições de caráter público, filantrópico e
privado, visando ao melhor cumprimento desta Lei;

V - celebrar consórcio intermunicipal, visando a integridade e a melhoria
na qualidade dos serviços prestados, assim como ao controle de produtos
de interesse da saúde;

VI - garantir adequação dos recursos humanos disponíveis no setor saúde
as necessidades específicas da população no que se refere a serviços a
serem prestados;

VII - promover a capacitação e a valorização dos recursos humanos exis-
tentes no SUS visando aumentar a eficiência e eficácia dos serviços pres-
tados no setor de saúde;

VIII - promover, orientar, coordenar e financiar, podendo ser, através de
parcerias, estudos e pesquisas de interesse da saúde pública;

IX - fiscalizar, auditar, controlar, avaliar e inovar os procedimentos, equipa-
mentos e tecnologias utilizados no SUS;

X - prestar assistência farmacêutica aos usuários do SUS, garantindo mai-
or acessibilidade aos medicamentos e componentes farmacêuticos bási-
cos através da organização, controle, fiscalização e distribuição dos mes-
mos;

XI - na licitação, carta convite e contratação de serviços de saúde pelo
SUS, considerar padrões de qualidade dos equipamentos, produtos, pro-
cedimentos e serviços prestados;

XII - exercer o poder de polícia sanitária administrativa do Município.

§ 1º- O poder de polícia sanitária administrativa do Município tem como
finalidade promover e fazer cumprir normas de investigação epidemioló-
gica, controle de zoonoses, meio ambiente, ambiente de trabalho, saúde
ocupacional, nos estabelecimentos de interesse a saúde, assim como ou-
tros locais e produtos que ofereçam riscos a saúde visando ao benefício
da coletividade e do próprio Município.
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d) O nome e a função ou cargo legíveis da autoridade e sua assinatura e
matrícula.

e) Nome e cargo legíveis da chefia, sua assinatura e sua matrícula; a assi-
natura do responsável pelo estabelecimento ou, na sua ausência, de seu
representante legal ou preposto e, em caso de recusa, a consignação des-
sa circunstância e a assinatura de duas testemunhas, quando possível.

Seção VII Do Recurso e Julgamento

Artigo 98 - Transcorrido o prazo para impugnação do Auto de Infração
sem interposição de defesa e em caso de decisão de negatória definitiva
de recurso, os processos serão encaminhados para a devida cobrança no
órgão municipal competente.

Artigo 99 - Cabe a Junta de Julgamento da Saúde examinar e decidir, em
primeira instância administrativa, os processos relativos às infrações sani-
tárias bem como os atos administrativos referente a matéria sanitária.

Parágrafo Único - A Junta de Julgamento da Saúde será composta e re-
gida por ato do Secretário Municipal de Saúde.

Artigo 100 - Além dos prazos estabelecidos nesta Lei serão observados
os seguintes para o julgamento da primeira instância.

I - até 15 (quinze) dias corridos, para o processo de reabertura dos esta-
belecimentos interditados;

II - até 15 (quinze) dias corridos, para o julgamento das impugnações dos
Autos de Infração;

III - até 15 (quinze) dias corridos, para o julgamento dos processos de can-
celamento e pedidos de prorrogação de prazo dos Termos de Intimação,
Auto de Apreensão e Auto de Apreensão e Depósito.

Artigo 101 - Quando a decisão da primeira instância for favorável ao infra-
tor, a Junta de Julgamento da Saúde recorrerá obrigatoriamente, de ofício,
à segunda instância, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único - Enquanto não houver a decisão da segunda instância,
a decisão da primeira instância não produzirá efeito.

Artigo 102 - Caso seja deferida a impugnação em primeira instância, o in-
frator poderá oferecer interposição de recursos à segunda instância.

Artigo 103 - Incumbe à Junta de Recursos da Saúde examinar, julgar e
decidir em segunda instância os recursos relativos as decisões de primeira
instância bem como os atos administrativos referente à matéria sanitária.

Parágrafo Único - A Junta de Recursos da Saúde será regulamentada por
ato do Prefeito Municipal.

Artigo 104 - Cabe à Junta de Recursos da Saúde, sem prejuízo das san-
ções administrativas, encaminhar ao Ministério Público os fatos circuns-
tanciados referentes às infrações sanitárias para as devidas providências.

Artigo 105 - A Junta de Recursos da Saúde é competente para conceder,
por decisão fundamentada, a remissão parcial ou total das sanções admi-
nistrativas referentes as infrações sanitárias por atos ilícitos.

Artigo 106 - As taxas e recolhimentos serão recolhidas ao Fundo Munici-
pal de Saúde através de boleto bancário específico.

Parágrafo Único - A atualização das taxas será feita anualmente, pelos
mesmos índices e na mesma época que se aplicar aos demais tributos
municipais.

CAPÍTULO XIII

Das Disposições Finais

Artigo 107 - As infrações às disposições legais de ordem sanitária pres-
crevem em 05 (cinco) anos.

Artigo 108 - Os prazos fixados na presente Lei ocorrem ininterruptamente,
incluindo o dia do início e o dia do vencimento, considerado ainda o dia de
expediente normal da Prefeitura Municipal.

Artigo 109 - Todos os atos referentes à matéria fiscal sanitária serão pra-
ticados dentro dos prazos estabelecidos nesta Lei.

Artigo 110 - As Portarias, Resoluções e Normas Técnicas que trata a pre-
sente Lei serão baixadas por ato do Prefeito Municipal.

Artigo 111 - Quando o autuado for analfabeto, fisicamente incapaz ou me-
nor, poderá o auto ser assinado "arrogo" na presença de duas testemu-
nhas ou, na falta destas, deverá ser feita a devida ressalva pelo agente
fiscalizador.

Artigo 112 - Ficam sujeitos ao Alvará Sanitário, para o funcionamento jun-
to a Secretaria Municipal de Saúde todos os estabelecimentos que, pela
natureza das atividades desenvolvidas, possam comprometer a proteção
e a preservação da saúde pública individual ou coletiva.

Artigo 113 - A autoridade sanitária terá livre ingresso, em qualquer dia e
hora, mediante as formalidades legais, em casas de diversões, em toda as
habitações populares ou coletivas, prédios ou estabelecimentos de qual-
quer espécie, terrenos cultivados ou não, lugares e logradouros públicos,
neles fazendo observar as leis e regulamentos que se destinam a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, inclusive para investigação do
inquérito sanitário.

Parágrafo Único - Para os efeitos da presente Lei são considerados au-
toridade sanitária:

a) Prefeito Municipal.

b) Secretário Municipal de Saúde.

c) Os dirigentes das ações de vigilância sanitária e saúde coletiva.

d) Os membros das equipes ou grupos técnicos de vigilância sanitária.

e) Os fiscais sanitários ou ocupantes de cargos equivalentes.

Artigo 114 - A Secretaria Municipal de Saúde poderá se utilizar da par-
ticipação de técnicos especialistas de entidades públicas ou privadas em
procedimentos de saúde pública, sempre que se fizer necessário.

Artigo 115 - Adquirido o estabelecimento por compra ou arrendamento
dos imóveis respectivos, a nova empresa é obrigada a cumprir toda as
exigências sanitárias formuladas ao anterior responsável, sem prejuízo de
outra que venham ser determinadas.

Artigo 116 - O Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal
de Saúde, poderá requisitar câmaras frigoríficas e refrigeradores de es-
tabelecimentos situados no Município, para acondicionar produtos perecí-
veis suspeitos de contaminação, até que seja liberado o laudo pericial.

Artigo 117 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 118 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Naftaly Calisto da Silva

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 245/2018 DE 12 DE JULHO DE 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, Prefeito do Município de Vila Rica, Es-
tado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 73, inciso I, alínea “b” e inciso II,
alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administra-
ção Pública;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora, IVANILDE TSCHÁ, Mat. 422, CPF 383.722.
821-53, para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 042/2018, ce-
lebrado pelo Município de Vila Rica - com a atribuição de acompanhar e
fiscalizar a correta exação do objeto aos termos contratuais referentes a
Aquisição de toldos/sombreadores a fim de direcionar o espaço para
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estacionamentos na sede do Paço Municipal promovendo assim um
local adequado para abrigar os veículos oficiais e dos servidores.

.

Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 241/2018 DE 10 DE JULHO DE 2018.

Abmael Borges da Silveira, Prefeito Municipal De Vila Rica, Estado De
Mato Grosso, No Uso De Suas Atribuições Legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder “licença para tratamento de Saúde em pessoa da fa-
mília” a servidora CONSUELO ROCA SILES, matrícula nº 2429, lotada na
Secretaria de Finanças, no cargo de Contador, no período de 06/07/2018
a 04/08/2018 de acordo com a Seção IV Art. 88 da lei n.º 747/2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e seus
efeitos retroagem a 06/07/2018.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

Abmael Borges da Silveira

Prefeito Municipal
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