PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ESTADO DE MATO GROSSO
Edital de Convocação – Audiência Pública
Em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar
101/2000, a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de
Mato Grosso, convida toda comunidade para participar da Audiência
Pública, para apresentação de demonstrativos do cumprimento das
metas fiscais referente ao 1º quadrimestre do exercício 2021, da
administração direta e indireta do Município de Lucas do Rio Verde.
A Audiência Pública será realizada no dia 27 de maio de 2021, às
17:00hs, no Auditório da Câmara Municipal, sito a Av. Pará, nº.
359-E, Cidade Nova, conforme determinação Constitucional do art.
166, § 1º.
Lucas do Rio Verde - MT, 11 de maio de 2021.
Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

RAFAEL DA SILVA 02020331128, CNPJ n° 34.339.912/0001-04, torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SMMA/LRV as Licenças Prévia, Instalação e Operação – LP, LI e LO, para a
atividade Fabricação de artigos de serralheria – exceto esquadrias, Rua Tambaqui, lote 34, quadra 10, setor 40, Loteamento Industrial V, Lucas do Rio Verde
- MT. Não foi determinado EIA/RIMA. MKC ENGENHARIA 65 3549-2560.
MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ n° 30.255.102/000119, torna público que requereu junto a SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE - SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para
a atividade ARMAZÉNS GERAIS (emissão de warrants), Loteamento projeto
Eldorado I, Lote 152-A, S/N, CEP 78.578-000, Ipiranga do Norte - MT. Não foi
determinado EIA/RIMA. MKC ENGENHARIA 65 3549-2560.
RETIFICA LUCAS LTDA, CNPJ n° 31.127.116/0001-10, torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA/
LRV a alteração de Razão Social, para ROSELI A DA SILVA ARAUJO,
CNPJ n° 41.313.648/0001-03 e a Renovação da Licença de Operação - RLO,
para a atividade Manutenção e reparação de veículos automotores, Rua Porto
Velho, n° 1280 N, Loteamento Industrial, Lucas do Rio Verde - MT. Não foi
determinado EIA/RIMA. MKC ENGENHARIA 65 3549-2560.
SILVIO CESAR CONCENCIO, CNPJ n° 16.604.459/0001-34, torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA/LRV as Licenças Prévia, Instalação e Operação – LP, LI e LO,
para a atividade Fabricação de móveis e outros artefatos com predominância
de madeira, Rua Pitangueira, n° 183 N, quadra 02, lote 04, setor 17, Distrito de
Groslândia, Lucas do Rio Verde - MT. Não foi determinado EIA/RIMA. MKC
ENGENHARIA 65 3549-2560.
JOAO GABRIEL SANTANA DOS SANTOS 14719214681, CNPJ n°
38.441.755/0001-02, torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA/LRV as Licenças Prévia, Instalação
e Operação – LP, LI e LO, para a atividade Fabricação de artigos de serralheria
– exceto esquadrias, Rua Tambaqui, lote 16, quadra 10, setor 40, Loteamento
Industrial V, Lucas do Rio Verde - MT. Não foi determinado EIA/RIMA. MKC
ENGENHARIA 65 3549-2560.
LAVACAR FAÍSCA E DE CONVENIENCIA - ME, CNPJ n° 27.463.442/000120, torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE - SMMA/LRV a alteração de Razão Social, para LAVARCAR
KIKOS LTDA, CNPJ n° 27.463.442/0001-20 e Renovação da Licença de
Operação – RLO, para a atividade Lavagem de veículos, Rua das Bromélias,
n° 696 W, Bandeirantes, Lucas do Rio Verde - MT. Não foi determinado EIA/
RIMA. MKC ENGENHARIA 65 3549-2560.

Edital de Contratação
A empresa Cavaco Forte Soluções Agroindustriais LTDA., devidamente
cadastrada no CNPJ: 30.045.533/0001-50, vem por meio deste tornar
público que está com processo seletivo aberto para as seguintes vagas:
 Auxiliar AdministraƟvo - PcD
 Auxiliar Financeiro- PcD
 Menor Aprendiz
Interessados devem entrar em contato através do e-mail pessoal@
cavacoforte.com.br, pelo Fone: (65) 9.9681-3110 ou diretamente na
sede da empresa, localizada na Rua Matrinxã, 4494-W, Loteamento
Industrial V, Lucas do Rio Verde – MT.
Lucas do Rio Verde, 10 de maio de 2021
Diones da Silva
Cavaco Forte Soluções Agroindústrias LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
DOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS DE
LUCAS DO RIO VERDE-MT (AMALRV)
A Instituição, com sede em Rua Goiânia, Nº1476-S, Alvorada, Lucas
do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000, vem, representada aqui por
Filipe Francisco Vieira Alencar, CONVOCAR, por meio do presente
edital, todos os interessados e interessadas, para a Assembleia Geral
Constitutiva da Associação, que será realizada presencialmente,
respeitando as restrições sociais da pandemia, estipulada pelo
Decreto Municipal de nº 5.360/2021, no dia 22/05/2021, às 15:00
horas, com a seguinte Ordem do Dia:
1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação
2. Eleição e Posse dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal
3. Remuneração dos membros da diretoria
Aqueles e aquelas que não puderem comparecer poderão se fazer
representar por um procurador, com procuração respeitando os
ditames legais.
Contando com a presença e participação de todos os interessados e
interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.
Lucas do Rio Verde-MT, 04 de maio de 2021
Filipe Francisco Vieira Alencar

LUCAS DO RIO VERDE ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ 41.315.868/000168, torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE - SMMA/LRV as Licenças Prévia, Instalação e Operação – LP,
LI e LO, para a atividade Atividade de clinica odontológica e Atividades de
serviços de complementação diagnósticos ou terapêutica, laboratório de anatomia patologia, laboratório: de análises clinicas, serviços de raio-x, radioterapia, serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, etc., Avenida Rio
Grande do Sul, 90S - Centro, Lucas do Rio Verde - MT. Não foi determinado
EIA/RIMA. MKC ENGENHARIA 65 3549-2560.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Torna-se público, o pedido de Alteração de Razão Social de CLOVIS
PICOLO FILHO, inscrito sob n° CPF: 628.740.479-53, para CLAUDINEI
TOMAZ, inscrito sob CPF: 184.405.518-35, da Renovação da Licença
de Operação (LO), para a atividade de 52.11-7-01 – Armazéns Gerais –
Emissão de Warrants, localizado na Rodovia Estadual MT-220, Km 135,
Fazenda América, Bairro: Zona Rural, no Município de Tabaporã – MT,
requerido junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT).
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Ata da Audiência Pública para apresentação de demonstrativos do cumprimento
das metas fiscais referente ao 1º quadrimestre do exercício 2021, da administração
direta e indireta do Município de Lucas do Rio Verde, realizada as 17:00 horas do
dia 27 de maio de 2021, nas dependências da Câmara Municipal de Lucas do Rio
Verde, sito a Av. Pará, 359 - Cidade Nova, Lucas do Rio Verde - MT
ATA 005/2021 - Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezessete
horas, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, na Avenida Pará, 359 E, Bairro Cidade
Nova, representantes dos Servidores Públicos e população em geral, para a Audiência Pública
presencial e "on-line", transmitida através do canal da Câmara Municipal no Youtube, referente
à Execução Orçamentária do 1° Quadrimestre do exercício de 2021, da Administração Direta e
Indireta do município de Lucas do Rio Verde-MT, em cumprimento ao disposto no capítulo IX e
ao § 4º do artigo 98º da Lei Complementar 101/2000. Iniciando a explanação o Sr. Wellington
Willem Nogueira Souto (Secretário de Planejamento e Cidades), agradeceu a presença dos
participantes, na sequencia falou sobre a necessidade da audiência pública como um dever
constitucional e atribuição do município, ademais de justificar a execução da audiência por meio
digital devido às medidas protetivas adotadas por pelo município em decreto, frente à pandemia
do Covid-19, em seguida passou a palavra para o Sr. Welder Sean Marques Maciel (Analista
Administrativo) o qual apresentou de acordo com o artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal
a prestação de contas quadrimestral, assim como receitas e despesas em confronto com as
realizadas, isto é, o Balanço Orçamentário e os instrumentos de planejamento que fazem parte
das políticas públicas. Em seguida demonstrou os valores da arrecadação da Administração
Direta e Indireta, citando as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços,
transferências correntes, outras receitas correntes, alienação de bens, e demais receitas, sendo
o valor total arrecadado da Administração Direta e Indireta de janeiro a abril de 2021 de R$
123.015.533,20(cento e vinte e três milhões e quinze mil e quinhentos e trinta e três reais e
vinte centavos). Sendo demonstrado o valor arrecadado de cada entidade, a autarquia SAAE
totalizou R$ 7.468.471,89 (sete milhões e quatrocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e um reais e oitenta e nove centavos) a Previlucas totalizou, R$ 7.785.612,85 (sete
milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos)
e a Prefeitura Municipal R$ 107.761.448,46 (cento e sete milhões e setecentos e sessenta e um
mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Demonstrou gráficos
referentes a execução das receitas, destacando as receitas próprias em R$ 29.043.895,21 (vinte
e nove milhões e quarenta e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos),
as receitas do Fundeb(mais rendimentos) de R$ 21.077.017,33(vinte e um milhões e setenta e
sete mil e dezessete reais e trinta e três centavos), enfim o Sr. Welder frisou o cumprimento dos
limites constitucionais: a Secretaria Municipal de Educação executou em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino — MDE um percentual de 11,33%, sendo aplicado até o 1°
quadrimestre o percentual de 53,14%, dos recursos do FUNDEB na remuneração dos
profissionais da educação, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde executou o percentual
de 24,42%, sendo R$ 17.600.422,39(Desp. Liquidada) dos R$ 72.075.638,94, referente à
arrecadação e transferências de impostos. Quanto a despesa com pessoal o município vem
cumprindo com o limite estabelecido pela legislação vigente e de acordo com a Receita Corrente
Liquida dos últimos 12 meses(até abril de 2021) de R$356.573.025,07 foram gastos o percentual
de 40,95% totalizando, R$ 146.025.122,85. Para finalizar colocou-se à disposição para os
questionamentos por parte dos participantes. Na ocasião não houve nenhuma pergunta e a
audiência foi finalizada. Nada mais a tratar encerro esta ata que será assinada por mim e
acompanhada por lista de presença.

