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§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância
referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos
seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido
o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do
bem ou direito nessa data.

VALOR TOTAL: R$ 152.201,70 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos
e um real e Setenta Centavos).
PRAZO DO CONTRATO:60 (sessenta) dias.
CONTRATADO: GD PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI.
CONTRATANTE: MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL
DIAMANTINO/MT, 30 DE ABRIL DE 2021.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da
pessoa jurídica alienante.
No presente caso, verifica-se que os solicitantes fazem a jus a imunidade
tributária prevista em nossa Carta Constitucional, confirmado por este Fiscal, em vistoria in loco, bem como em análise da documentação, trata-se
de área explorada economicamente pelos requerentes.
Pelos fundamentos expostos, manifesta-se pelo deferimento do pedido
proposto pelo contribuinte, salvo melhor juízo.
É o parecer.
Diamantino-MT, 17 de maio de 2021
RODOLFO LAZARO TOBIAS PORTO SILVA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/
2021.
Título:
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/
2021.
Texto:
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS
NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE
DIAMANTINO-MT CONFORME HABITAÇÃO TEMPORÁRIA ATRAVÉS
DA PORTARIA Nº 1.797, DE 21 DE JULHO DE 2020.
VALOR TOTAL: 28.929,40 (Vinte e oito mil Novecentos e vinte e nove reais e Quarenta centavos)

Fiscal Tributário de Nível Superior
Mat. n° 6227-1

PRAZO DO CONTRATO: 90 (Noventa) dias.
DECISÃO ADMINISTRATIVA – PAT 011/2021

CONTRATADO: RENAN CESAR LOUREIRO - ME.

Trata-se de pedido de certidão de IMUNIDADE DE ITBI, para integralização de capital social, que após requerimento gerou o Processo Administrativo Tributário n° 011/2021.

CONTRATANTE: MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL
DIAMANTINO/MT, 26 de abril de 2021.

Foi solicitado à divisão de fiscalização um parecer fiscal visando sanar a
questão e levantar o fundamento legal pertinente.
Da análise do parecer fiscal apresentado pelo Sr. Rodolfo Lazaro Tobias
Porto Silva, verifica-se fundamentos suficientes para o deferimento parcial
do pedido.
Desse modo, acolho o parecer fiscal e seus fundamentos, para DEFERIR
o requerimento do contribuinte, determinando o a emissão da Guia de ITBI, em relação ao capital social subscrito imunizado, conforme a tabela seguinte:
IMÓVEL

VALOR DO ITBI A SER INTEGRALIZADO

Mat 43.420 R$ 591.000,00
Mat 43.421 R$ 2.000.000,00
Dê-se ciência ao contribuinte.
Diamantino-MT, 17 de maio de 2021
MARINEIDES NOGUEIRA LEITE ARAÚJO
Secretária Municipal de Fazenda
Portaria nº 001/2021

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/
2021.
Título:
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/
2021.
Texto:
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NA GESTÃO DA SAÚDE
E ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO DE APOIO A MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE) APOIO AOS SETORES DE PROGRAMAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REGULAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, QUALIFICAÇÃO ESTRATÉGICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E
CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA EQUIPES DA SMS DO MUNICÍPIO
DE DIAMANTINO – MT.
VALOR TOTAL: R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais)
PRAZO DO CONTRATO: 12 (DOZE) meses.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/
2021.

CONTRATADO: FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI - ME.

Título:

CONTRATANTE: MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/
2021.

DIAMANTINO/MT, 19 de abril de 2021.
LEI Nº 1.412/2021

Texto:
OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição EMERGENCIAL de
equipamentos e Insumos para o tratamento de Pacientes com Sintomas da COVID-19, em atendimento a Demanda do Município de
Diamantino-MT.
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O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, Dr. MANOEL
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

XI - sugerir formas de integração entre os trabalhos desenvolvidos pelos
serviços públicos municipais e da iniciativa privada com o objetivo de promover a infraestrutura adequada ao desenvolvimento da atividade turística;

CAPÍTULO I

XII - programar e executar amplos debates sobre tema de interesse turístico;

DA INSTITUIÇÃO, DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
Art. 1º O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, órgão colegiado de
composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter permanente, com funções deliberativas, consultivas e de fiscalização,
passa a vigorar de acordo com a lei.

XIII - promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo;

Art. 2º O COMTUR tem por objetivo assessorar o Poder Executivo nas
questões referentes ao desenvolvimento turístico do Município de Diamantino, orientando e promovendo a sua difusão, além de deliberar sobre a
Política Municipal de Turismo, as ações dela decorrentes, e sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, nos termos
desta lei.

XV - propor convênios com órgãos, entidades e instituições públicas ou
privadas, nacionais e internacionais de turismo como objetivo de proceder
ao intercâmbio de interesse turístico;

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Art. 3º Ao COMTUR compete:
I - elaborar o Plano Municipal de Turismo para o Município, juntamente
com a Secretaria de Esportes Lazer e Turismo;
II - assessorar o Executivo Municipal nos assuntos relacionados ao setor
de Turismo, analisando e manifestando-se sobre as ações do Poder Público no setor, inclusive sobre a aplicação de recursos do Fundo Municipal
de Turismo - FUMTUR;
III - fiscalizar a movimentação orçamentária do FUMTUR, orientando a
aplicação dos recursos conforme as diretrizes do Poder executivo, bem
como apreciando e aprovando a prestação de contas anual apresentada
pelo Comitê Gestor do referido fundo.

XIV - apoiar, em nome da Prefeitura Municipal de Diamantino, a realização
de congressos, seminários e convenções de relevante interesse para o desenvolvimento turístico do Município;

XVI - propor planos de financiamentos e convênios com instituições financeiras públicas e privadas;
XVII - organizar seu Regimento Interno.
Art. 4º O Conselho Municipal de Turismo será constituído por XII membros
titulares e em igual número de suplentes, com representantes do setor público e de entidades e representantes do setor de turismo, com a seguinte
composição:
I - Secretária (o) Municipal de Esportes, Lazer e Turismo;
II - 1(um) assessor da Secretaria de Turismo;
III - 1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
IV -1 (um) Representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA; indicado pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso;
V - 1(um) Representante da Faculdade Integrada de Diamantino - FID

IV - propor medidas sobre:

VI -1(um) Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas, indicado pelo
seu Presidente;

a) a política municipal de desenvolvimento e a dinamização, o fomento e a
expansão do Turismo no Município;

VII - 1(um) Representante dos Meios de Hospedagem, eleito entre seus
pares;

b) o Plano Plurianual - PPA, o Plano Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual que visem ao desenvolvimento e à expansão do Turismo no Município;

VIII -1(um) Representante do Setor de Bares, Restaurantes e Lanchonetes, eleito entre seus pares;

c) o programa anual de trabalho das Secretarias Municipais de Esporte,
lazer e Turismo e de Cultura.

IX - 1(um) representante dos atrativos turísticos locais, eleito entre seus
pares;
X - 1 (um) representante das agências de Turismo

d) a criação e aperfeiçoamento de instrumentos de estímulo ao desenvolvimento econômico e social da atividade turística;

XI - 1(um) representantes das Associações/ entidades culturais, indicado
pelos seus pares;

V - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da Política Municipal de
Turismo;

XII - 1(um) representante da câmara municipal vereador

VI - trabalhar articuladamente com os demais órgãos da Administração
Municipal em Setores ou ações concernentes ao Turismo ou que tenham
relacionamento com a atividade turística;
VII - trabalhar pela excelência do turismo no Município;
VIII - notificar os órgãos públicos e privados sobre os problemas da cidade
que afetam o turismo;
IX - propor resoluções, atos ou instruções regulamentares necessários ao
pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões
de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades do Turismo;
X - desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando incrementar o fluxo de turistas à cidade de Diamantino/MT, não servindo em hipótese alguma, a algum interesse político partidário ou pessoal seja a que
título for, ou mesmo notoriedade política;

§1º As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas
que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos
da cidade poderão ser indicadas pelo COMTUR para um mandato de dois
anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros e, também poderão ser reconduzidas pelo COMTUR.
§2º Além dos membros efetivos, quando estiver em pauta assuntos específicos, poderão ser convidados para tratar dos mesmos os responsáveis por parques e jardins; funcionários de museus, teatros, sinalização,
feiras ou eventos locais, lojistas, entre outros. Destaca-se que os convidados não possuem direito de voto, mas podem participar das atividades do
Conselho.
Parágrafo único: Os integrantes serão nomeados por ato do Prefeito Municipal, ao qual se dará publicidade.
Art. 5º O COMTUR terá a seguinte estrutura:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
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III - Secretário Executivo;

as normas preceituadas nesta lei, no prazo mínimo de 30 dias, a contar da
entrada em vigor da Presente Lei, sob pena de nomeação de uma junta
para coordenar e convocar novas eleições.

IV - Segundo secretário;
V - Membros.
§ 1º O Presidente, Vice-presidente, e o Secretário Executivo serão eleitos
pelos Membros do COMTUR;
§2º O mandato dos Membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período;
§ 3º Quando ocorrer vaga, o novo Membro designado para substituição
complementará o mandato do substituído.
§ 4º O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente e
suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

Art.13. São atribuições dos gerenciadores do Fundo Municipal do Turismo:
I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa;
II - Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele
transferidos;
III - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo,
referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo.
Art. 14. O Fundo é constituído de recursos provenientes de:

Art. 6º Compete ao Presidente do COMTUR:

I - Dotações orçamentárias;

I - Representar o COMTUR em toda e qualquer circunstância;

II - Multas impostas pelo poder público municipal, estadual ou federal por
infração à legislação municipal;

II - Convocar e presidir as reuniões do COMTUR;
III - Convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência a seus membros
com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência por contato
telefônico, correspondência, correio eletrônico ou pessoalmente;
IV - Coordenar as atividades do COMTUR;
V - Cumprir as determinações do Regimento interno;
Parágrafo Único Ao Vice-Presidente do COMTUR compete colaborar
com o Presidente, substituindo-o nos impedimentos.
Art. 7º O COMTUR considerar-se-á constituído, quando empossados os
seus membros.

III - Parte do preço público cobrado pela visitação ou utilização de unidades de conservação e/ou atrativos turísticos de domínio do município, a
ser definido através de regulamentação da administração municipal através de decreto.
IV - Recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional, de acordos entre entidades governamentais ou não governamentais ou de repasses de tributos municipais, federais e/ou estaduais;
V - Recursos provenientes de convênios, contratos, consórcios e qualquer
outro repasse dos governos Federal e Estadual;
VI - Legados e doações;

Parágrafo Único - Na primeira seção após a constituição caberá ao COMTUR elaborar ou reformular e aprovar o seu regimento interno.

VII - Rendimentos obtidos com aplicação de seu patrimônio, e;

Art. 8º A função dos membros do COMTUR, honorífica e não remunerada,
é considerada de relevante interesse público.

§1º - Os recursos do FUMTUR serão depositados em conta especial, mantida em instituição financeira idônea, preferencialmente oficial, e será administrado pelo COMTUR, com anuência da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

Parágrafo Único – demais atribuições e funções dos membros do conselho é parte integrante do regimento interno.
DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
Art. 9º O Fundo Municipal do turismo –FUMTUR – tem por objetivo criar
condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao incremento do turismo no município.
Art. 10. O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR – mecanismo captador
e aplicador de recursos a serem utilizados segundo diretrizes e apoio na
sua estrutura de execução e/ou controles contábeis, inclusive para efeitos
de prestação de contas.
Art. 11. A Gestão do FUMTUR se dará por uma diretoria que terá a seguinte composição:
I - Presidente
II - Tesoureiro
III - Secretário
IV - Três membros titulares e três suplentes para o conselho fiscal

VIII - Outras receitas eventuais.

§2º - O FUMTUR prioritariamente apoiará através de seus recursos projetos que estejam de acordo com o Plano de Desenvolvimento Turístico,
previstos no artigo 3.º desta lei.
§3º - A aprovação de projetos poderá ser precedida de licitação realizado
de acordo com o regulamento do FUMTUR, observados os seguintes requisitos:
I - Será aberto edital de credenciamento ao qual se dará ampla publicidade;
II - O edital será publicado pelo prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias;
III - Poderão fazer uso dos recursos do FUMTUR, mediante aprovação do
COMTUR e anuência da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, os órgãos públicos com competência nas áreas de meio ambiente, patrimônio cultural, turismo e lazer; as organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos, devidamente constituídas há mais de um ano e que tenham
por objetivo institucional o desenvolvimento sustentável.

§1º Os membros da Diretoria FUMTUR serão escolhidos entre os conselheiros do COMTUR, mediante eleição, salvo a função de Secretário do
FUMTUR, que será exercida obrigatoriamente pelo Secretário (a) Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Art. 15. Fica revogada a Lei nº 487 de 05 de dezembro de 2002, que instituiu o Conselho Municipal de Turismo.

§2º O presidente do FUMTUR não poderá cumular função de presidente
do COMTUR;

Diamantino/MT, 17 de maio de 2021.

Art. 12. Dever-se-á realizar nova eleição da diretoria do COMTUR e do
FUMTUR para convalidar e ratificar os atos administrativos, e regularizar

Prefeito Municipal
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Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

MANOEL LOUREIRO NETO
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