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Termo de Parceria n.059-2017-NUPEMEC 

TERNO DE PARCERIA N°  059-2017-NUPEMEC 

I. PARTES 

1. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS, situado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Anexo "Des. Antônio Arruda", telefones (65) 3617-3799, 

3617-3658, 3617-3659, e-mail ptpemec@tjmt.jus.br, representado 

neste ato por sua Presidente, a Exma. Sra. Desembargadora 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, e o Juiz Coordenador Exmo. Sr. Dr. 

HILDEBRANDO COSTA MARQUES, denominado doravante simplesmente 

NUPEMEC; 

2. CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, situado na Praça Rafael de 

Siqueira, n. 970 - centro, na cidade de Chapada dos Guimarães, 

CEP 	78.195-000 r 	e-mail 	centro.chapada@tjmt. jus.br, 

representado neste ato pelo Juiz Coordenador, o Exmo. Dr. 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR, denominada doravante 

simplesmente CEJUSC. 

3. MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA - MT, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado Interno, com sede na Avenida Vereador Genival 

Nunes Araújo, N 293 - centro, na cidade de Nova Brasilândia-

MT, CEP: 78860-000, inscrito no CNPJ (MF) n 15.023.963/0001-

88, representado neste ato pela Sr.d  MAURIZA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA, brasileira, filha Tiago José de Oliveira e Lazara 

1 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo, S/NÔ 

Anexo "Des. Antônio Arruda" - CUIABÁ - MT - CEP: 78050-970 
e-mail: nupemec@tjmt.jus.br  - Telefone: 3617-3799/3617-3658/3617-3659 



TJ/MT 1  
Fls. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

SECRETARIA DO NUPEMEC o 
Termo de Parceria n.059-2017-NUPEMEC 

Augusta de Oliveira, portadora do CPF N 535.090.561-09 e RG N 

1260492-5 SSP/MT, residente e domiciliado no município de Nova 

Brasilândia/MT, denominada doravante simplesmente PARCEIRO. 

II. OBJETO 

O presente termo tem por objeto a parceria entre 

o NUPEMEC/CEJUSC e o PARCEIRO para realização, no MUNICIPIO DE 

NOVA BRASILÂNDIA/MT, do evento denominado "MUTIRÃO FISCAL", o 

qual tem por finalidade viabilizar a recuperação célere de 

créditos tributários. Sendo tal prática de suma importância 

para a racionalização e julgamento célere dos processos de 

execução fiscal bem como evitar a judicialização dos demais 

débitos inscritos na dívida ativa, observando-se os seguintes 

critérios: 

a) implementação pelo PARCEIRO de uma 

política voltada especificamente à solução dos conflitos 

abrangidos pelo presente termo; 

b) indicação de tais políticas pelo PARCEIRO, 

de forma concreta, demonstrando o evidente benefício do 

trabalho em prol da população em geral e especificamente para 

o público-alvo. 

O primeiro Mutirão objeto deste termo acontecerá 

nos dias 12 a 13 de dezembro de 2017, das 8h30 às 12h e das 

13h às 17h. 

Os demais Mutirões que ocorrerão durante a 

vigência deste Termo serão solicitados pelo PARCEIRO, por meio 

de Ofício, ao Juiz Coordenador do Centro, devendo constar o 

seguinte: 

a) Período e local de realização do Mutirão 

b) Demonstração do interesse Público. 
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III. DA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

Todos os débitos tributários devidos ao 

município, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida 

ativa, inclusive os que estão em sede de cobrança judicial e 

os denunciados espontaneamente pelo devedor principal ou 

responsável legal, vencidos até 31 de dezembro de 2016, 

conforme demonstrativo abaixo: 

1 - COTA ÚNICA - com desconto de 100% (cem por 

cento) sobre os juros e multas, excluindo-se a aplicação do 

desconto quanto s multas forem decorrentes do não cumprimento 

da obrigação acessória; 

II - PARCELADO - em até 24 (vinte e quatro) 

parcelas mensais e consecutivas, com desconto de 70%(setenta 

por cento) sobre os juros e multas, excluindo-se, aplicação de 

desconto quanto as multas forem decorrentes do não cumprimento 

da obrigação acessória; sendo que nenhuma parcela poderá ser 

inferior ao valor equivalente a 2.5 (duas e meia) (UPF/NB - 

Unidade Padrão Fiscal do Município, ou seja, o valor de R$ 

66,75 (sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos); 

III - Fica alterado o art. 98 da Lei 

Complementar N 0741998, no que concerne ao parcelamento de 

débitos de dívida ativa, que possa a viger o descrito no 

inciso anterior, visando o atendimento a que se destina a 

presente Lei Complementar; 

IV - Com desconto de 50% (cinquenta por cento) 

sobre multa decorrente do não cumprimento de obrigação 

acessória. 

v 	O inadimplemento de qualquer uma das 

parcelas por período superior a 30 (trinta) dias, implica em 

rescisão do ajuste estabelecido entre as partes, retornando o 
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débito a situação anterior, inclusive no que pertence a 

incidências de multa e juros. 

IV. DAS RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO 

São responsabilidades do PARCEIRO: 

a) No caso de demandas pré-processuais, 

fornecer a lista de pessoas a serem convidadas para as sessões 

de conciliação perante a Central, com os nomes, respectivos 

endereços e número de identificação de clientes ou contratos; 

b) No caso de demandas processuais, fornecer 

a lista dos respectivos processos, com os respectivos números 

e nomes das partes a serem convidadas para as sessões de 

conciliação perante o CEJUSC e/ou local previamente definido, 

bem como endereços e numero de identificação de clientes ou 

contratos; 

c) Após a designação das datas das sessões de 

conciliação pelo CEJUSC, emitir as cartas-convite, conforme 

modelo fornecido, e providenciar sua entrega aos 

destinatários; 

d) Fornecer, caso necessário, pessoal para 

apoio administrativo interno, visando o lançamento das 

demandas no sistema informatizado do TJMT, organização prévia 

do evento e posterior organização do material produzido; 

e) Indicar prepostos para comparecimento às 

audiências, devidamente habilitados a transigir, aptos a lidar 

com o público em geral, com capacidade pessoal de comunicação, 

empatia e receptividade; 

f) Comparecer às audiências munido de todas 

as informações e elementos necessários à realização da 

negociação, inclusive, se possível, com o modelo-padrão dç-)  
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cláusulas para o acordo, para agilizar os trabalhos; 

g) Depositar na secretaria do CEJUSC cópia de 

seus atos constitutivos, carta de preposição e procuração (se 

for o caso), para arquivamento; 

h) Fornecer materiais necessários para o 

atendimento extraordinário ao público, como galões de água, 

copos descartáveis, resmas papel para impressão dos termos de 

sessão e cópias de documentos, etc; 

i) Receber todas as comunicações feitas pelo 

NUPEMEC/CEJUSC por meio eletrônico, aceitando sua plena 

validade, indicando para tanto o seguinte endereço: 

josededeus.adv@hotmail.com  ou financeiro.nb@hotmail.com. 

j) Disponibilizar 	local 	adequado 	para 

realização das sessões de conciliação; 

k) O PARCEIRO f ara companha de mídia, tais 

como faixas, cartazes, rádio, internet, a fim de assegurar a 

total divulgação do evento. 

V. DAS RESPONSABILIDADES DO NUPEMEC/CEJUSC. 

São responsabilidades do NUPEMEC/CEJUSC: 

a) Fornecer modelo de carta-convite para 

emissão pelo PARCEIRO; 

b) Indicar as datas e horários das sessões de 

conciliação, informando-as ao PARCEIRO; 

c) Fornecer 	conciliadores 	devidamente 

treinados e qualificados para realização das sessões; 

d) Organizar e gerenciar o evento, inclusive 

o pessoal eventualmente cedido pelo PARCEIRO; 

e) No caso de demandas judicializadas, 

solicitar a remessa dos respectivos processos junto ao juízo 
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competente; 

f) Providenciar a homologação judicial dos 

acordos firmados nas sessões. 

g) Proceder à devolução dos processos a 

Secretaria competente; 

h) Encaminhar relatório dos mutirões ao 

NUPEMEC. 

VI. VIGÊNCIA E 1scIsÃo 

O presente instrumento terá vigência pelo prazo 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante 

justificado interesse público e subseqüente termo Aditivo. 

Poderá, ainda, ser rescindido em caso de inadimplemento de 

suas cláusulas, requerendo-se, no entanto prévio aviso de 15 

(quinze) dias para a hipótese de rescisão unilateral 

imotivada. 

VII. CASOS OMISSOS 

Dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelas 

partes signatárias, observados os atos normativos vigentes. 

VIII. FORO 

Elege-se o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de 

Mato Grosso, como o competente para dirimir quaisquer 

pendências que venham a surgir como conseqüência do 

cumprimento do presente termo, em detrimento de qualquer outro 

por mais privilegiado que se configure. 

Assinam o presente em duas vias de igual téçr e 
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DA COSTA Juiz H 

Desa. CLARI 
Preside 

NO DA SILVA 
UPEMEC 

Coor.enador do NUPEMEC 
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forma e para um só efeito, diante de duas testemunhas, que, a 

tudo presentes, também assinam. 

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de novembro de 2017. 

Juiz LEONISIO ..ALLES DE ABREU JUNIOR 

Coordenador .. CE d  C da Comarca de 
Chapa. -. .os 	' arães 

GUS"A DE OLIVEIRA 
Prefeita Munic pai de Nova Brasiiândia/MT 

TESTEMUNHAS: 

1) Nome:  (f4 	 2) Nome 	LI  
CPF: 	 CPF: 
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LEI COMPLEMENTAR N° 667, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. 
"ESTABELECE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, A CONCESSÃO DE 
DESCONTOS EM MULTAS E JUROS, INCLUSIVE DOS DÉBITOS 

INSC 

LEI COMPLEMENTAR N° 667, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. 

"Estabelece as condições de pagamento e parcelamento de débitos 
fiscais, a concessão de descontos em multas e juros, inclusivo dos 
débitos Inscritos em divida ativa, cujos fatos geradores tenham ocor-
ridos até 31 de dezembro de 2016, e dá outras providências." 

MAIJRIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Nova Bra-
silândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são con-

feridas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar n° 074/1998 
Código Tributário Municipal. 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte LEI 
COMPLEMENTAR: 

Art 1° - Os débitos tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos 
em divida ativa, ajuizados ou a ajuizar, ou em fase de cobrança administra-
tiva, cujos fatos geradores lenham ocorridos até 31 de dezembro de 2016, 

poderão ser recolhidos até 30 de abril de 2018, nas seguintes condições: 

- COTA ÚNICA: com desconto de 100% (cem por cento) sobre os juros 

e multas, excluindo-se a aplicação do desconto quando as multas forem 
decorrentes do não curnpnmerito da obrigação acessória; 

II - PARCELADO: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e conse-

cutivas, com desconto de 70% (setenta por cento) sobre juros e multas, 
excluindo-se, aplicação de desconto quando as multas forem decorrentes 

do não cumprimento da obrigação acessória, sendo que nenhuma parcela 
poderá ser inferior ao valor equivalente a 2.5 (duas e meia) UPF/NB - Uni-
dade Padrão Fiscal do município de Nova Brasilândia, ou seja, o valor de 
R$ 66,75(sossenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 

III - Fica alterado o artigo 98 da Lei Complementar nc 07411998, no que 
concerne a parcelamento de débitos de divida ativa, que passa a viger o 

descrito no inciso anterior, visando o atendimento a que se destina a pre-
sente Lei Complementar. 

IV - com desconto de 50% (cinquenta por centro) sobre multa decorrente 
do não cumprimento de obrigação acessória. 

V - O inadimplemento de qualquer uma das parcelas por período superior 

a 30 (trinta) dias, implica em rescisão do ajuste estabelecido entre as par- 

tes, retornando o débito ã situação anterior, inclusive no que pertence a 
incidências de multa e juros. 

Art. 2° - A presente Lei Complementar tem fim especial de atendimento e 

aplicação ao Programa Mutirão Judicial de Conciliação de Execuções Fis-
cais, promovido conjuntamente entre o Município e o Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos e Cidadania, da Comarca cio Chapada dos Guima-
rães e terá vigência até 30 de abril de 2016. 

Art. 3' -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 

Nova Brasilándia - MT, 29 de novembro de 2017. 

MAU RIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA 

Prefeita Munrcipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA MT - TERMO DE 

ADJUDICAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

(Doe. Lic. Controle no 75/2017) 

Licitação n° 06/2017 

Carta convite n°02/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de mão-de-obra para construção civil, pela qual promoverá a am-
pliação à sede da Câmara Municipal de Nova Lacerda-MT, conforme pla-
nilhas, cronograme físico-financeiro, memorial descritivo, projeto, edital e 
seus anexos. 

Adjudico o objeto desta Licitação: 

Razão Social da Empresa; JoÃo ROSA DA SILVA 

CNPJ: 23.752.202/0001-95 

ENDEREÇO: Sitio Emanuel, nó  64, Lote 64 Zona Rural, na cidade de Nova 
Lacerda - CEP: 78.243-000 

Nova Lacerda - MT, 30 de Novembro de 2017. 

Jover,lino Amadeu Dalabeneta - Presidente da Câmara 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT - TERMO DE 

HOMOLOGAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

(Doc. Lic. Controle n° 76/2017.) 

Processo Licitatôrio n°06/2017 

Carta Convite n 02/2017 

Ratifica o presente processo licitatóno em favor da empresa: 

Razão Social: JOÃO ROSA DA SILVA - 015.203.961-98 

CNPJ; 23.752.20210001-95 

ENDEREÇO: Sítio Emanuel, n° 64, Lote 04 Zona Rural, na cidade de 
Nova Lacerda - CEP: 78.243-000 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-

viços de mão-de-obra para construção civil, pela qual promoverá a am-
pliação à sede da Câmara Municipal de Nova Lacerda-MT, conforme pia-
nilhas, cronograrna físico-financeiro, memorial descritivo, projeto, edital e 
seus anexos. 

Nova Lacerda - MT, 30 do Novembro de 2017. 

Joventfrio Amadeu Dalabenefa - Presidente da Câmara 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
DISPENSA LICITAÇÃO N° 02312017 

DISPENSA LICITAÇÃO No 023/2017 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova La-
cerda- MT, toma público aos interessados a contratação: 

Contratação de empresa na prestação de serviços profissionais de-

senvolvendo consulta e sessões de fonoaudlólogo aos pacientes do 

Município do Nova Lacerda-MT, atendendo a Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Favorecida: ADRIANA DE ARAUJO SANT ANA D AVILA R$ 20.260,00 

(Vinte mil e duzentos e sessenta reais) 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei nu 8.666/93, Lei Munici-
pal 730/2015 e Decreto municipal 895/2015 

Nova Lacerda- MT 30 de Novembro de 2017 

Uilson Jose da Silva 

Prefeito Municipal 

diariomunacipaL.org!rni/amm - www.amm.org.br 	 392 	 Assinado Digitafrnenle 



1 

1: 

114 

il 


