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DECRETO  Nº           1.502,            DE   28   DE          MAIO         DE   2018.

Em caráter excepcional, autoriza a 
Secretaria de Estado de Fazenda a 
não alterar os valores do preço médio 
ponderado ao consumidor final - PMPF, 
relativos a operações com combustíveis, 
para a primeira quinzena de junho de 
2018, 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 paralisação geral dos caminhoneiros e o 
consequente desabastecimento de combustível em todo o Estado;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 1.496, de 26 de maio de 
2018, que declarou situação de emergência no Estado de Mato Grosso, 
admitindo a instituição de medidas de exceção para enfrentamento da crise 
instalada;

CONSIDERANDO que é necessária a adoção de medidas emergenciais, 
com vigência em caráter excepcional e transitório, para auxiliar no 
restabelecimento do suprimento dos estoques de combustíveis no território 
estadual;

CONSIDERANDO, contudo, que a definição de regras emergenciais, 
com reflexos no cálculo do valor do ICMS, em relação às operações com 
combustíveis, hão que ser deliberadas no âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ;

CONSIDERANDO, porém, que, no cenário em que atualmente se 
apresenta o abastecimento de combustíveis no País, inclusive no Estado 
de Mato Grosso, não é prudente a edição de ato com reflexos para maior na 
tributação do ICMS incidente nas operações com esses produtos;

D E C R E T A:

Art. 1° Em caráter excepcional, a Secretaria de Estado de Fazenda 
fica autorizada a não alterar os valores do preço médio ponderado ao 
consumidor final - PMPF, relativos a operações com combustíveis, para a 
primeira quinzena de junho de 2018.

Parágrafo único Para fins do disposto neste decreto, a Secretaria 
de Estado de Fazenda deverá adotar as providências necessárias para 
que a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ não inclua no ato pertinente à primeira quinzena de junho de 
2018, os valores relativos ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 28 de maio de 2018.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  28  de   maio    de 2018, 197° da 
Independência e 130° da República.
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ATO Nº 25.249/2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das suas atribuições legais e considerando o que consta nos Processos 
nº 682174/2017, resolve, para fins de regularização funcional, cessar os 
efeitos a partir de 24 de junho de 2016 do Ato nº 12.055/2016, publicado 
em 02 de agosto de 2016, que autorizou a cessão do servidor EDIS DA 
SILVA BARBOSA, Sub-Tenente, Matrícula Funcional nº 40600/1 lotado 
na Polícia Militar de Mato Grosso - PMMT para exercer suas funções na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 28 de maio de 2018.
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ATO Nº 25.250/2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 
600846/2017, resolve prorrogar o Ato nº 15.445/2017, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 24/01/ 2017, que trata da cessão de ANA LÚCIA 
MIRANDA POUSO NEVES, Agente Universitária, Matrícula Funcional nº 
40091/2, lotada na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, 
para exercer suas funções no Ministério Público Federal - Procuradoria 
da República do Estado de Mato Grosso, em Cáceres, pelo período de 
01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 
1° da Lei Complementar n° 265/2006 e artigo 119 da Lei Complementar 
nº 04/1990, com ônus para o órgão cessionário, mediante reembolso da 
remuneração e dos encargos sociais ao órgão cedente.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 28 de maio de 2018.

(Original assinado)
ANA MARIA DI RENZO

Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso
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