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PORTARIA Nº 016/2008/GAB-SENS/SEJUSP-MT,            Cuiabá, 21 de julho de 2008. 

Instituir a Comissão para avaliar os bens públicos a serem entregues pela 
CEMAT e baixa dos bens em substituição e pelo recebimento e aceitação dos 
bens a serem doados pela referida Empresa, bem como, o acompanhamento 
e fiscalização da instalação deles. 

 
 

       O Secretário Executivo do Núcleo Segurança da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, considerando o Programa Anual de Eficientização 
Energética, conforme dispõe a Lei n.º 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pela Lei n.º 11.465, de 28 de 
março de 2007, em que as Empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica 
devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em Programas de Eficiência Energética – 
PEE, segundo regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 

Considerando que o objetivo desses programas é demonstrar à sociedade a importância e a 
viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício de energia elétrica e de melhoria da eficiência 
energética de equipamentos, processos e usos finais de energia; 

Considerando que a empresa Rede Cemat possui o monopólio de distribuição de energia 
elétrica para região de abrangência em que o Estado de Mato Grosso está contemplado, desenvolvendo o 
Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, sendo que o Ciclo 2006/2007, contempla o 
Projeto de Eficientização Energética do Primeiro Batalhão da Polícia Militar e o Projeto de Eficientização 
Enérgica do Comando Geral da Polícia Militar; 

Considerando o exposto, e visando zelar pela eficiência, economicidade e legalidade dos atos 
administrativos, uma vez que a implementação desses projetos através das substituições e manutenção, 
segundo estudo do Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, proporcionará a redução 
do consumo de energia elétrica e redução da demanda de ponta. 

 
 

R  E  S  O  L  V  E: 
 
 

Artigo 1º - Instituir Comissão responsável pela avaliação dos bens públicos a serem entregues 
pela CEMAT e baixa dos bens em substituição e pelo recebimento e aceitação dos bens a serem doados pela 
referida Empresa, bem como, o acompanhamento e fiscalização da instalação deles. 

 
 

Artigo 2º - Designar os Servidores abaixo relacionados para compor a Comissão:  
 

 

I – Presidente: Tenente PM Joari Antonio do Sacramento;  
II - Membros: 3º Sargento PM Ismael Gregório de Aquino; 

Enilson Pereira da Silva; 
Fabiano Isac da Silva Queiroz; 
Flávio Conche do Nascimento; 
Odil Francisco de Campos - Representante da Secretária de Estado de Administração. 

 
 

 
 

 
 

Artigo 3º - Das atribuições da Comissão: 
 

 

I - Avaliar se os bens a serem substituídos realmente são ineficientes e com alto consumo de energia elétrica, 
sendo assim, classificados como inservíveis por serem antieconômicos; 
 
 
II – Encarregar-se de transferir os bens de forma a atender a legislação vigente, dando baixa no patrimônio 
através de Laudo Técnico; 
 
 

III – Ser responsável pelo recebimento e aceitação dos bens doados efetivamente, realizando a avaliação pelo 
seu valor justo de mercado, ficando a empresa doadora responsável pela instalação desses bens; 
 



 

IV - Tombar e registrar os bens doados com as suas respectivas identificações (Registros Patrimoniais) 
fornecidos pela Gerência de Patrimônio do Núcleo Segurança, dentro dos padrões da Administração Pública; 
 
 

V – Elaborar a relação dos bens que constarão do Termo de Responsabilidade e encaminhar a Gerência de 
Patrimônio do Núcleo Segurança para efetivar o registro. 

Artigo 4º - O prazo para a finalização dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação 
desta Portaria. 

 
 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 
 

 
 

 
 

. 
Luiz Antônio de Carvalho 

Secretário Executivo do Núcleo Segurança 

(Documento Original Assinado) 
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