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DECRETO
<BEGIN:988483:2>

DECRETO   N°        1.405,        DE    23    DE         MARÇO        DE    2018.

Altera o Decreto n° 1.261, de 30 de março 
de 2000, que regulamenta a Lei nº 7.263, 
de 27 de março de 2000, que cria o Fundo 
de Transporte e Habitação - FETHAB, 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, e

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a legislação tributária 
mato-grossense em decorrência da edição da Lei Complementar n° 602, de 
19 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre alterações na Lei n° 7.263, de 27 
de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, 
e dá outras providências;

D E C R E T A:

Art. 1° O Decreto n° 1.261, de 30 de março de 2000, que regulamenta 
a Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte 
e Habitação - FETHAB, e dá outras providências, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

Art. 2° Fica alterado o caput e acrescidos os §§§§ 3º, 4º, 5º e 6º do 
artigo 36-E, nos seguintes termos:

“Art. 36-E Os recursos do FETHAB provenientes das contribuições 
estabelecidas nos Capítulos III, III-A, III-B, III-C, IV e V-A deste decreto, 
serão recolhidos em conta contábil específica do FETHAB, aberta 
especialmente para essa finalidade e somente poderão ser utilizados para 
as obras definidas em conformidade com os artigos 14-I e 15 incisos I e 
II da Lei n° 7.263/2000, observado o disposto no § 10 do artigo 14-K da 
referida lei.

............................................................................................................

§ 3°Os recursos provenientes do adicional de contribuição previsto 
no art. 36-D, desvinculados da Conta Única do Tesouro Estadual, conforme 
determinado pelo art. 16-C da Lei n° 7.263/2000, serão geridos em conta 
específica pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA.

§ 4º Os recursos provenientes do Capitulo IV previsto no art. 28, 
desvinculados da Conta Única do Tesouro Estadual, conforme determinado 
pelo art. 16-C, da Lei n° 7.263/2000, serão geridos em conta contábil 
específica pelo Tesouro Estadual junto a Secretaria de Estado de Fazenda 
- SEFAZ.”

§ 5º Os recursos provenientes dos Capítulos III, III-A, III-B e III-C, 
serão geridos em fonte específica na Conta Única do Tesouro Estadual pela 
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ.

§ 6º A gestão dos recursos previstos nos §§ 4º e 5º deste artigo, 
são inerentes às movimentações financeiras previstas no artigo 7º da Lei 
Complementar nº 360 de 18 de junho de 2009.”

Art. 3° Fica revogado, não produzindo qualquer efeito desde a data da 
edição do ato, o artigo 41-G do Decreto nº 1.087 de 07 de julho de 2017.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de então, exceto em relação aos dispositivos 
nele indicados, cujos efeitos retroagem às datas assinaladas.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  23  de   março   de  2018, 197° da 
Independência e 130° da República.

(Original assinado)
MARCELO DUARTE MONTEIRO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
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<BEGIN:988485:2>

DECRETO  N°       1.406,        DE   23   DE           MARÇO           DE   2018.

Regulamenta a Lei nº 10.608, de 10 de outubro de 
2017, que dispõe sobre o pagamento das taxas 
anuais de emissão ou revalidação de Certificado 
de Habilitação Técnica (CHT) e Certificado 
Médico Aeronáutico (CMA) para os pilotos 
lotados no Centro Integrado de Operações 
Aéreas - CIOPAer do Estado de Mato Grosso e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 42, inc. III da Constituição 
Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº 605148/2017, e

Considerando a necessidade de manter os serviços prestados 
pelo Centro Integrado de Operações Aéreas  - CIOPAer à sociedade mato-
grossense de forma ininterrupta;

Considerando que a ANAC exige dos pilotos, para o regular 
desempenho da profissão, o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) e 
o Certificado Médico Aeronáutico (CMA), os quais devem ser revalidados 
anualmente;

Considerando ainda que a Lei nº 10.608, de 10 de outubro de 
2017, imputou ao Governo do Estado de Mato Grosso o dever de arcar com 
as taxas decorrentes dos referidos certificados,

D E C R E T A:

Art. 1º  O Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio 
da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP/MT, arcará com 
as taxas decorrentes da emissão ou revalidação anual do Certificado de 
Habilitação Técnica (CHT) e do Certificado Médico Aeronáutico (CMA) para 
os pilotos do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAer.

Art. 2º  As despesas resultantes deste Decreto deverão estar 
previstas no Plano de Trabalho Anual do Centro Integrado de Operações 
Aéreas, com a respectiva dotação orçamentária.

Art. 3º  Os pilotos interessados deverão, após a emissão 
dos certificados, providenciados pelos próprios servidores, deflagrar 
procedimento de reembolso.

Parágrafo único.  O processo de reembolso de que trata o caput 
deste artigo deverá ser instruído conforme portaria a ser elaborada pelo 
Secretário de Estado de Segurança Pública.

Art. 4º  O servidor que deixar o quadro de pessoal do Centro 
Integrado de Operações Aéreas - CIOPAer, independente do motivo, não 
fará mais jus ao reembolso.
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Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor emitir/renovar o 

seu Certificados de Habilitação Técnica (CHT) e/ou seu Certificado Médico 
Aeronáutico (CMA) antes de deixar o quadro de pessoal do CIOPAer, fará 
jus ao reembolso proporcional deste(s) certificado(s), ainda que o processo 
venha a ser deflagrado e/ou finalizado após a sua saída, cabendo a 
devolução ao Erário do Estado de eventual saldo.

Art. 5º  Os servidores, abrangidos pela Lei nº 10.608, de 10 de 
outubro de 2017, que vierem a fazer parte do quadro de pessoal do CIOPAer 
farão jus ao reembolso das taxas decorrentes da emissão ou renovação 
anual do CHT e do CMA somente em relação àquelas despendidas após a 
sua lotação no Centro Integrado de Operações Aéreas.

Art. 6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  23  de   março   de 2018, 197° da 
Independência e 130° da República.
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DECRETO   N°      1.407,        DE   23   DE           MARÇO           DE   2018.

Altera o Decreto nº 1.047, de 28 de março 
de 2012, que “Estabelece procedimentos 
para novas contratações e assunção de 
obrigações e dá outras providências”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso III, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o teto fixado pelo Decreto nº 415, de 27 de 
janeiro de 2016;

CONSIDERANDO a necessidade de se implantar uma gestão 
administrativa eficiente e assegurar continuidade, regularidade e agilidade 
nos serviços públicos,

D E C R E T A:

Art. 1º  O § 2º do Art. 1º do Decreto nº 1.047, de 28 de março de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  (...)

(...)

§ 2º  Exclui-se dessa obrigação as aquisições dispostas no 
Decreto nº 134, de 17 de fevereiro de 2011, as progressões e promoções 
de servidores, pagamento de diárias, adiantamentos, tarifas relativas 
aos serviços de telefonia, fornecimento de água, energia elétrica, as 
obrigações tributárias e contributivas, serviços da dívida e encargos 
sociais, bem como as contratações cujo valor anual seja inferior a R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), na situação prevista no inciso I, ou 
inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nas situações 
previstas nos demais incisos do § 1º deste artigo.

(...)”

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  23  de   março  de 2018, 197° da 
Independência e 130° da República.
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DECRETO   N°      1.408,        DE   23   DE           MARÇO           DE   2018.

Homologa decreto de Situação 
de Emergência do Município de 
Cotriguaçu/MT.

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 136627/2018, e com 
fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC 
e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, e

Considerando o contido no Decreto nº 1.165, de 20 de Fevereiro 
de 2018, da Prefeita do Município de Cotriguaçu/MT, que declarou Situação 
de Emergência em áreas do referido município;

Considerando que houve inspeção técnica da Superintendência 
Estadual de Proteção e Defesa Civil, no local do desastre, constatando a 
veracidade dos fatos,

DECRETA:

Art. 1º  Fica homologado o Decreto Municipal  nº 1.165, de 
20 de Fevereiro de 2018, da Prefeita do Município de Cotriguaçu/MT, 
que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente nas áreas 
descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 90 (noventa) dias a vigência deste Decreto, 
prorrogável, no máximo, por igual período, totalizando até 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  23  de   março   de 2018, 197° da 
Independência e 130° da República.
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DECRETO   N°      1.409,        DE   23   DE           MARÇO          DE    2018.

Homologa decreto de Situação de 
Emergência do Município de Guarantã 
do Norte/MT.

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 130981/2018, e com 
fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC 
e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, e

Considerando o contido no Decreto nº 018, de 22 de Fevereiro 
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