
DECRETO  Nº   269,  DE  02  DE  JULHO  DE  1999. 
 

Introduz alterações no Decreto nº 20, de 
05 de fevereiro de 1999, e dá outras 
providências. 

 
  O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO , no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, 
 
  D E C R E T A: 
 
  Art. 1º Ficam introduzidas as alterações adiante indicadas no Decreto nº 20, de 05 de 
fevereiro de 1999, que dispõe sobre o regime de adiantamento na Administração Direta e Indireta: 
  I - alterado o inciso I do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
   “Art. 4º ............................................................................................ 
 ........................................................................................................  
  
    I – para compras e/ou execução de serviços em até 50% (cinqüenta por cento) 
dos limites fixados para dispensa de licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de Administração, com 
base no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de compras e 
serviços, em cada elemento de despesa; 
    .......................................................................................................... 
 
  II – acrescentados os §§ 1º e 2º ao artigo 5º, com a redação que segue 
 
   “Art. 5º ................................................................................... 
 ............................................................................................... 
  
   §  1º Em relação à Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Estado de 
Fazenda e aos Pólos Regionais de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde,  o limite máximo autorizado 
corresponderá a 15 (quinze) vezes o valor estabelecido no caput. 
 
   §  2º O limite previsto no parágrafo anterior poderá ser estendido também à 
Coordenadoria de Defesa Civil, nas hipótese previstas no inciso VI do artigo 4º.” 
 
  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 05 de fevereiro de 1999. 
 
  Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
  Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 02 de julho de 1999, 178º da Independência e 111º 
da República. 
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