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§ 3° O recolhimento do ICMS, nas hipóteses deste artigo, não gera 

crédito para o estabelecimento optante pelo Simples Nacional.”

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  08  de   julho   de 2016, 195° da 
Independência e 128° da República.

<END:849353:2>

<BEGIN:849355:2>

DECRETO   Nº         634,          DE    08    DE         JULHO        DE    2016.

Acrescenta dispositivo ao Decreto 
nº 121, de 19 de Junho de 2015, que 
Disciplina o estágio remunerado no 
âmbito da Administração Pública Direta 
e Indireta do Poder Executivo do Estado 
de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição 
Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº 168756/2016, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes no Decreto nº 121, 
de 19 de julho de 2015, que normatiza o estágio remunerado no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de 
Mato Grosso;

CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações no 
limite máximo de estagiários por órgão ou entidade, garantindo melhor 
alocação dos estagiários em áreas prioritárias no âmbito da Administração 
Pública Estadual.

DECRETA:

Art. 1º  Fica acrescentado o § 4º ao  art. 10 do Decreto n.º 121, 
de 19 de junho de 2015,  com a seguinte alteração:

“Art. 10  O número máximo de estagiários em relação ao 
quadro de pessoal dos órgãos ou entidades públicas de estágio deverá 
atender as seguintes proporções:

I - de um a cinco servidores: um estagiário;
II - de seis a dez servidores: até dois estagiários;
III - de onze a vinte e cinco servidores: até cinco estagiários; e
IV - acima de vinte e cinco servidores: até vinte por cento de 

estagiários.

§ 1º  Para efeito deste Decreto, considera-se quadro de 
pessoal o conjunto de servidores públicos existentes no estabelecimento 
do estágio.

§ 2º  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso 
IV resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro 
imediatamente superior.

§ 3º  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência 
o percentual de dez por cento das vagas oferecidas pela parte 
COMPROMISSÁRIO do estágio, desde que atendidas às condições 
estabelecidas neste Decreto.

§ 4º  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos 
estagiários de nível superior lotados na Procuradoria Geral do Estado 
de Mato Grosso.”

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  08  de   julho   de 2016, 195º da 
Independência e 128º da República.

<END:849355:2>

DECRETO ORCAMENTARIO
<BEGIN:849357:2>

DECRETO ORÇAMENTÁRIO   Nº     287,      DE   08   DE       JULHO       DE    2016.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por 
Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de 
dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e 
conforme o disposto na Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 e Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, em favor 
do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 7.150.000,00 (sete milhões e cento e cinquenta mil reais), para 
atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR SUPLEMENTADO
1151 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 7.000.000,00

1142 11303 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 150.000,00

TOTAL 7.150.000,00
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