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LEI
<BEGIN:849722:2>

LEI    Nº            10.411,         DE    11    DE           JULHO         DE     2016.

Autor: Poder Executivo
Revoga o art. 49 da Lei nº 10.233, de 30 
de dezembro de 2014.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica revogado o art. 49 da Lei nº 10.233, de 30 de 
dezembro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2015 e dá outras providências.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  11  de   julho   de 2016, 195º da 
Independência e 128º da República.

<END:849722:2>

<BEGIN:849721:2>

LEI    Nº            10.412,         DE   11   DE           JULHO         DE      2016.

Autor: Tribunal de Justiça
Cria o Cartório de Registro Civil, o cargo 
de Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, com funções cumulativas de 
Escrivão de Juízo de Paz e de Tabelião, 
no Município Bom Jesus do Araguaia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica criado o Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais, bem como o cargo de Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, no Município Bom Jesus do Araguaia.

Art. 2º  Até que sobrevenha a adequação dos serviços 
extrajudiciais do Município de Bom Jesus do Araguaia ao modelo previsto 
no art. 311 da Lei nº 4.964/85, o Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais acumulará as funções de Escrivão de Juízo de Paz e de Tabelião 
de Notas.

Art. 3º  O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deverá 
adotar as providências necessárias à instalação do serviço extrajudicial no 
prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da presente 
Lei.

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  11  de   julho   de 2016, 195º da 
Independência e 128º da República.

<END:849721:2>

DECRETO
<BEGIN:849719:2>

DECRETO    Nº        635,          DE    11    DE          JULHO       DE    2016.

Institui a Manifestação de Interesse da 
Iniciativa Privada - MIP para participação 
de interessados na estruturação 
de projetos de parcerias público-
privadas, nas modalidades patrocinada 
e administrativa, no âmbito da 
Administração direta e indireta do Poder 
Executivo, e altera o art. 12 do Decreto nº 
926 de 28 de dezembro de 2011.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº 221873/2016, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, caput e § 1º, da Lei 
Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, combinado com o art. 21, 
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e com o art. 31 da Lei 
Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995;

CONSIDERANDO as disposições do § 4° do art. 1° combinado 
com o inciso II do § 5° do art. 10 da Lei Estadual nº 9.641 de 17 de novembro 
de 2011, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas do Estado de Mato Grosso, conferindo ao Conselho Gestor de 
Parcerias a competência para aprovar projetos e incluí-los no Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas;

CONSIDERANDO os §§ 1º e 2º do Art. 4º da Lei nº 9.641 de 17 
de novembro de 2011, redação dada pela Lei nº 10.347 de 18 de dezembro 
de 2015, que dispõe acerca da faculdade do parceiro privado em apresentar 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP),

DECRETA:

Art. 1º  Para os fins deste decreto, considera-se Manifestação de 
Interesse da Iniciativa Privada - MIP a apresentação de propostas, estudos 
ou levantamentos de projetos de Parcerias Público-Privadas, concessões 
comuns e permissões, por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiros, estas últimas nos limites legalmente estabelecidos.

Parágrafo único.  Em caso de consórcio, deverá ser apresentado 
documento de formação, incluindo a indicação da empresa líder.

Art. 2º  A MIP poderá ser apresentada por qualquer interessado, 
pessoa física ou jurídica, espontaneamente ou decorrente de edital de 
chamamento público, nos termos do § 1º do art. 8º deste decreto.

Art. 3º  A MIP será protocolada pelo interessado na sede da MT 
PAR, devendo conter obrigatoriamente os seguintes requisitos mínimos:

I - Descrição da Demanda: linhas gerais do projeto e descrição 
do objeto;

II - Interesse Público: relevância e benefícios econômicos e 
sociais advindos do projeto;

III - Demonstração dos objetivos e metas a serem alcançadas por 
meio de indicadores que permitam aferir a eficácia do empreendimento ou 
serviço objeto do projeto;

IV - Modalidade: apresentar a melhor modalidade a ser 
implementada;

VI - Prazo: prazo para a apresentação dos estudos, com 
justificativa;

VII - Valores: estimativa dos investimentos necessários, valor 
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