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e no desempenho da máquina pública, infringindo a prerrogativa de auto-
organização do Poder Executivo”.

“(...) forçoso reconhecer que o Projeto de Lei nº 158/2017 diz 
respeito à criação do Programa de Apadrinhamento Um Lar para Idosos e 
seus objetivos, com exceção do art. 7º que versa sobre o estabelecimento 
de ações concretas a serem realizadas pelo Poder Público, incidindo em 
indevida ingerência no funcionamento e organização da administração 
estadual, ferindo o princípio da separação dos poderes previsto na 
Constituição Federal”.

Ademais, a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social 
se manifestou nos seguintes termos:

“É de responsabilidade do Estado, organizar, coordenar e 
monitorar o Sistema Estadual de Assistência Social; além de prestar apoio 
técnico aos municípios na estruturação e implantação de seus Sistemas 
Municipais de Assistência Social. Mas é de responsabilidade do Município a 
execução dos serviços socioassistenciais.

Na perspectiva de análise da proposição, faz-se necessário, 
pontuar que a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - 
SETAS tem como missão planejar e acompanhar programas e projetos, 
serviços e benefícios, visando à implementação da Política Estadual 
de Assistência Social e não executar o serviço. Cabe aos municípios a 
execução direta e/ou indireta (por meio de entidades não governamentais, 
mas devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social) 
dos serviços socioassistenciais”.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 158/2017, as quais ora submeto à 
apreciação dos membros dessa Casa de Leis.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  10  de   agosto   de 2018.
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DECRETO
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DECRETO   Nº        1.632,            DE   10   DE             AGOSTO         DE    2018.

Altera o Decreto nº 94, de 14 de maio de 
2015, que dispõe sobre a aprovação do 
Manual de Identidade Visual do Governo 
do Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III e V, todos da 
Constituição Estadual,  e

CONSIDERANDO os motivos expostos pelo Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato Grosso DETRAN/MT no processo n° 
279537/2017 (processo nº 423559/2017, apenso), versando sobre a 
necessidade de utilização de marca individual própria, para publicidade 
das ações de educação e fiscalização do trânsito, bem como identificação 
funcional de seus agentes em ações externas e de publicidade institucional.

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes no Decreto nº 
94, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Manual de 
Identidade Visual do Governo do Estado de Mato Grosso.

DECRETA:

Art. 1º  Fica acrescentado o § 2° ao Art. 3° do Decreto n° 94, de 
14 de maio de 2015, renumerando-se o parágrafo único, com a seguinte 
redação:

“Art. 3º  (...)

§ 1º  Ficam suspensas as utilizações de marcas individuais 
ou mistas dos órgãos e entidades referidos no caput, com exceção das 
marcas utilizadas para atender as disposições de convênios federais, 
interestaduais e celebrados entre o Estado e Municípios, bem como 

as identificações próprias das Polícias Militar e Civil e a do Corpo de 
Bombeiros Militar.

§ 2º  O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MT 
poderá utilizar-se de marca individual própria para identificação de suas 
atividades e corpo funcional.”

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  10  de   agosto   de 2018, 197º da 
Independência e 130º da República.

(original assinado)
JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO

Presidente do DETRAN - Interino
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DECRETO   Nº      1.633,            DE   10   DE             AGOSTO         DE    2018.

Dispõe sobre a estrutura 
organizacional do Gabinete de 
Governo, a distribuição de cargos em 
comissão.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ao Gabinete de Governo compete prestar assessoria ao 
Governador para o bom desempenho de suas funções no que se refere 
à organização das atividades de agenda, ao planejamento de viagens 
(nacionais e internacionais), ao cerimonial de governo, à assessoria 
jurídica do Governador, à ajudância de ordens, à organização do acervo 
documental e à manutenção do Palácio, despachar em pleitos externos ou 
internos direcionados ao Governador do Estado recebidos no Gabinete de 
Governo, desde que não envolvam a decisão final para a constituição de 
direito, respostas a proposições legislativas ou outro ato de competência 
exclusiva do Governador, produzir informações para subsidiar o governo 
nas audiências, visitas, reuniões, viagens, entrevistas e participações em 
eventos de qualquer natureza, articular as ações sociais do governo junto 
às demais Secretarias de Estado, a órgãos nacionais e internacionais, 
bem como fomentar as ações de voluntariado, coordenar as relações 
internacionais do Governo do Estado no que se relaciona a: relações 
diplomáticas; estabelecimento de parcerias, termos de cooperação, tratados 
e acordos com governos estrangeiros e articulação com os demais órgãos 
para a promoção do governo no âmbito internacional, e coordenar, em 
ação conjunta com a Casa Civil, a contratação e a nomeação de servidores 
públicos em cargos comissionados, observando a qualificação técnica.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional do Gabinete de 
Governo nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013, Lei 
Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial do Gabinete de 
Governo compreende as seguintes unidades administrativas:

I - NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1 - Gabinete de Governo
2 - Gabinete do Secretário de Estado do Gabinete de 
Governo
3 - Gabinete do Secretário Adjunto de Relação Institucional 
do Governo
4 - Gabinete do Secretário Adjunto de Ação Governamental
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