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Publicação terça-feira, 14 de abril de 2020

REPUBLICA-SE POR TER SAÍDO INCORRETO
DECRETO Nº 7.870 DE 06 DE ABRIL DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 7.847, DE 18 DE MARÇO DE 2020, PARA DETERMINAR A RELIGAÇÃO IMEDIATA, PELA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, DAS UNIDADES DE CONSUMO CUJOS CORTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TENHAM OCORRIDO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17
DE JANEIRO A 17 DE MARÇO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS.
O Prefeito Municipal de Cuiabá-MT, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo inciso VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de uma pandemia de COVID-19 (Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO que uma das medidas recomendadas mundialmente é o isolamento dos indivíduos em suas residências com vistas a evitar a exposição ao novo
coronavírus e que dessa conduta decorre aumento substancial no consumo de água potável;
CONSIDERANDO que o abastecimento de água é um dos princípios fundamentais elencados pela Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007;
CONSIDERANDO que a água é essencial à manutenção da vida e que nesse momento de enfrentamento à pandemia decorrente do contágio ao novo coronavírus, não pode
ter o seu fornecimento interrompido por questões de mero inadimplemento;
CONSIDERANDO que, diante do cenário mundial decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, é de interesse da coletividade que todos os cidadãos tenham o
fornecimento de água potável assegurado em suas residências, porquanto imprescindível para a higienização pessoal com vistas a evitar o contágio com o novo coronavírus;
CONSIDERANDO que informações apresentadas pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC apontam a existência de uma
faixa de inadimplentes que tiveram o abastecimento de água cortado pouco antes do início da vigência do Decreto Municipal nº 7847, de 18 de março de 2020, os quais também foram diretamente
afetados pelos aspectos econômicos negativos gerados pela pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar adequações nas medidas emergenciais adotadas no combate aos impactos na saúde e econômicos causados pela pandemia do
COVID-19;
CONSIDERANDO a preocupação da Administração Pública em manter uma gestão humanizada, garantindo segurança à todos os cidadãos, bem como os meios necessários
para manutenção do fornecimento de água potável em suas residências;
DECRETA:
Art. 1º Fica acrescentado ao Decreto Municipal nº 7.847, de 18 de março de 2020 o Art. 1º-A, com a seguinte redação:
“Art. 1º-A – Fica a Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto de Cuiabá obrigada a religar todas as unidades residenciais de
consumo cujos cortes por inadimplência tenham ocorrido entre 17 de janeiro a 17 de março de 2020.
§ 1º A Concessionária deverá comprovar junto à ARSEC, por meio de relatório de execução de ordens de serviço, no prazo de 10 (dias) dias úteis contados da publicação
deste Decreto Municipal, o cumprimento do disposto no Art. 1º-A;
§2º Os usuários residenciais dos serviços públicos de água e esgoto que tiveram seu acesso ao sistema cortado por ausência de pagamento em período anterior a 17 de
janeiro de 2020 deverão solicitar junto à Concessionária Águas Cuiabá S.A., por meio dos seus canais de atendimento ao público, a religação da sua unidade que, após solicitada, será obrigatória e
deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 3º Por se tratar de medida excepcional, resultante de situação de emergência municipal, fica suspensa a cobrança da taxa para religação dos usuários de serviços públicos
abrangidos por este Decreto Municipal, devendo tal custo ser objeto de reequilíbrio contratual.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Alencastro em Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
EMANUEL PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Republica-se por ter saído incorreto.
DECRETO Nº 7.815 DE 11 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, art. 41 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, de 05 de abril de
1990;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os artigos 23, 24 e 25 da Lei Complementar nº 220 de 22 de dezembro de 2010;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 003/2017 GS-SME;
CONSIDERANDO que, durante o período de Estágio Probatório, foram avaliadas a aptidão e a capacidade dos servidores para o exercício do cargo, observando o que
preceitua a lei,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o resultado do processo de avaliação especial de desempenho de Estágio Probatório dos servidores abaixo relacionados, por terem cumprido os 03
(três) anos exigidos constitucionalmente e terem sido considerados aptos na avaliação realizada, na forma da lei.
SERVIDORES QUE ENCERRARAM O PERÍODO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO/SME
TMIE - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
ORDEM

MATRÍCULA

NOME

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso

DATA
DA
ESTABILIDADE

–

IMPLEMENTAÇÃO

DA PROCESSO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE
DESEMPENHO

Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915

