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j) Caso o fiscal/gestor verifique a ocorrência de fato previsto contratualmente como case de penalidade, deverá relatar o ocorrido ao Gabinete da
Presidência através do Relatório de Fiscalização para que seja instaurado
o trâmite processual cabível, devidamente motivado.
l) Para validade da aplicação das penalidades, é indispensável que seja
assegurado ao contratado o direito de ampla defesa e contraditório.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO
GROSSO, Sr. JUVIANO LINCOLN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, e
Considerando o disposto na lei estadual no 10.051, de 09 de janeiro de
2014, que destina aos municípios do Estado parte dos recursos arrecadados para o Fundo de Transportes e Habitação-FETHAB;

m) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência
com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie da penalidade administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

Considerando que, a teor do art. 3o da referida Lei, os repasses aos municípios começarão a ocorrer a partir de janeiro de 2015;

n) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da lei n°.8.666/1993.

Considerando que o Conselho Municipal previsto no § 1o, do art. 15 da
Lei Estadual no 7.263, de 27 de março de 2000 só pode ser criado por
decreto do Governador do Estado e não poderá ter ingerência na Administração Municipal ante a autonomia dos municípios assegurado no art. 18
da Constituição Federal.

VII – DO PAGAMENTO
a) O pagamento deverá ser composto com os seguintes componentes (cópias): contrato, termos aditivos, apostilamentos, nota de empenho, portaria
de designação e Relatório de Fiscalização.
b) O atesto das notas fiscais deverá ser acompanhado do Relatório de Fiscalização, assim como os documentos correlatos à liquidação da despesa
e dos documentos de regularidade fiscal previstos na Lei 8.666/1993.
c) Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal(is), o(s)
mesmo(s) será(ão) devolvidos(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de
apresentação do novo documento devidamente corrigido.
d) As notas fiscais referentes às obras, prestação de serviços e fornecimento de produtos devem ser encaminhadas pela empresa contratada
ao fiscal/comissão para as providências necessárias à conferência, atesto
dos documentos fiscais e liquidação da despesa.
VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) Os Fiscais de Contratos nomeados utilizarão medidas que possibilitem
uma gestão eficaz dos contratos firmados pela Câmara Municipal, assegurando com isso as ações necessárias à sua operacionalização e aperfeiçoamento. Ao servidor designado para a função de fiscal de contrato poderá
ser paga gratificação no percentual de até vinte e cinco por cento de seus
proventos.
b).Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser
obtidos junto à Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna aferirá a fiel observância de
seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Considerando o interesse público, em nome da transparência e eficiência
na aplicação dos recursos públicos;

DECRETA
Art.1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DO FETHAB, constituído
de:
a) 02 (dois) representantes do Município a serem indicados pelo Prefeito,
sendo um deles o Secretário Municipal de Obras que o presidirá; b) 01 representante do Sindicato Rural de Diamantino - MT ; c) 01 representante
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; d) 01 representante do Sindicato
dos Caminhoneiros. e) 01 representante da Câmara dos Vereadores do
Município de Diamantino – MT. f) 01 representante da Associação Comercial de Diamantino (ACID).
Parágrafo único. Os representantes das entidades da sociedade civil serão
nomeados por ato do Prefeito mediante indicação da respectiva entidade.
Art. 2º - O Conselho terá atribuição de acompanhamento, fiscalização e
assessoramento na aplicação dos recursos dos FETHAB repassados ao
Município, podendo apresentar ao Prefeito sugestões de projetos observados os limites estabelecidos no art. 15 da Lei Estadual no 7.263, de 27 de
março de 2000, com a redação dada pela Lei no 10.051, de 09 de janeiro
de 2014.
Art. 3º - Fica assegurado ao Conselho, por requisição de seu presidente, o
irrestrito acesso a todos os documentos e informações sobre os repasses
ao Município feitos pelo Estado por conta do FETHAB e sua aplicação.
Art. 4º - O Conselho emitirá relatório semestral de suas atividades,
divulgando-o por via eletrônica no sítio do Município na Internet.
Art. 5º - O Conselho elaborará seu próprio regimento interno.

c) Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão conjuntamente com
a Unidade Central de Controle Interno, a Presidência e Assessoria Jurídica da Presidência.

Art. 6º - O exercício da função de Conselheiro do Conselho Municipal do
FETHAB não é remunerado, sendo considerado serviço público relevante,
dando, àquele que a exercer por mais de um ano, o direito ao reconhecimento público com a emissão de certificado que assim o declare.

d) Integram essa instrução normativa:

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

I – ANEXO I: Modelo de Relatório de Fiscalização

Diamantino/MT, 01 de julho de 2015.

Diamantino-MT, 29 de junho de 2015.
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Altera a redação do artigo 214 da Resolução n.º 015/2003 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Diamantino.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições, Faz saber que Ela aprovou e que seu Presidente promulga a seguinte Resolução:
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