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“Art. 154 Saídas interestaduais de rações para animais e os insumos utilizados em sua fabricação, relacio-

nados nos incisos II, III, VI e XIV do artigo 60 deste anexo, cujos destinatários estejam domiciliados nos municípios relacio-
nados no Anexo I do Convênio ICMS 54/2012, em virtude de situação de emergência ou de calamidade pública, decorrente 
da estiagem que atinge o Semiárido brasileiro, declarada nos decretos estaduais citados no referido Anexo I. (cf. caput da 
cláusula primeira do Convênio ICMS 54/2012; Anexo Único renumerado para Anexo I: cf. Convênio ICMS 54/2012, com 
as alterações dos seguintes Convênios: Convênio ICMS 79/2012 – efeitos a partir de 2 de julho de 2012; Convênio ICMS 
86/2012 – efeitos a partir de 30 de agosto de 2012; Convênio ICMS 120/2012 – 5 de outubro de 2012; e Convênio ICMS 
122/2012 – efeitos a partir de 9 de outubro de 2012; Convênio ICMS 124/2012 – efeitos a partir de 21 de dezembro de 2012; 
Convênio ICMS 150/2012 – efeitos a partir de 8 de janeiro de 2013; Anexo II: acrescentado pelo Convênio ICMS 120/2012 
– efeitos a partir de 5 de outubro de 2012)

§ 1° (revogado)

§ 1°-A A isenção de que trata o caput deste artigo poderá se aplicar às operações cujos destinatários estejam 
domiciliados em municípios localizados fora do Semiárido brasileiro, desde que a respectiva situação de emergência ou de 
calamidade pública, decorrente da estiagem, esteja declarada em Portaria do Ministério da Integração Regional. (cf. § 2° 
da cláusula primeira do Convênio ICMS 54/2012, acrescentado pelo Convênio ICMS 120/2012, combinado com o § 1° da 
cláusula primeira também do Convênio ICMS 54/2012, redação dada pelo Convênio ICMS 124/2012 – efeitos a partir de 21 
de dezembro de 2012; Anexo II: acrescentado pelo Convênio ICMS 120/2012 – efeitos a partir de 5 de outubro de 2012)

.........................................................................................................................

§ 4° A isenção de que trata este artigo terá por termo final 31 de março de 2013.”

II – acrescentado o artigo 28 ao Anexo XII, com a seguinte redação:

“Art. 28 Ficam convalidados os procedimentos e benefícios adotados nas operações interestaduais com base 
nas disposições contidas no artigo 154 do Anexo VII deste regulamento, nas seguintes hipóteses: (cf. caput da cláusula 
quarta do Convênio ICMS 124/2012 – efeitos a partir de 21 de dezembro de 2012)

I – operações destinadas ao Estado de Alagoas, no período compreendido entre 10 de novembro de 2012 
e 21 de dezembro de 2012, com observância do disposto no Anexo I do Convênio ICMS 54/2012, atendidas as alterações 
conferidas pela cláusula segunda do Convênio ICMS 124/2012; (cf. inciso I do caput da cláusula quarta, combinado com a 
cláusula segunda do Convênio ICMS 124/2012 – efeitos a partir de 21 de dezembro de 2012)

II – operações destinadas ao Estado do Ceará, no período compreendido entre 29 de novembro de 2012 e 
21 de dezembro de 2012, com observância do disposto no Anexo I do Convênio ICMS 54/2012, atendidas as alterações 
conferidas pela cláusula terceira do Convênio ICMS 124/2012; (cf. inciso II do caput da cláusula quarta, combinado com a 
cláusula segunda e com a cláusula terceira do Convênio ICMS 124/2012 – efeitos a partir de 21 de dezembro de 2012)

Parágrafo único  A convalidação de que trata este artigo não autoriza a restituição ou compensação de 
importâncias já pagas ou anteriormente compensadas. (cf. parágrafo único da cláusula quarta do Convênio ICMS 124/2012 
– efeitos a partir de 21 de dezembro de 2012)”

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, exceto em 
relação aos dispositivos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com expressa 
previsão de termo de início de eficácia, hipóteses em que deverão ser respeitadas as datas assinaladas.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá–MT, 07 de fevereiro de 2013, 192° da Independência e 125° da República.

DECRETO Nº      1.608,      DE    07     DE       FEVEREIRO      DE    2013.

Aprova o Estatuto da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - 
MT-PAR e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
66, incisos III e V da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica aprovado,  o Estatuto da empresa MT Participações e Projetos S.A. - MT-PAR, na 
forma do anexo, que faz parte integrante deste decreto.

Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  07  de  fevereiro  de 2013, 192º da Independência e 125º da Repúbli-
ca.

ESTATUTO DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR.

CAPÍTULO I
Da Denominação, Natureza, Sede, foro e Duração

Art. 1º A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, é uma sociedade anônima, que se 

regerá pelo presente estatuto, pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,  pela Lei Estadual nº 9.854,  de 26 de 
dezembro de 2.012, e pelas demais disposições legais aplicáveis.

§ 1º  A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, terá sede e foro no Município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso,  e duração por tempo indeterminado.

§ 2º  A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR é vinculada, ao Gabinete do Governador 
do Estado.

§ 3º  A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR deverá atuar segundo os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

CAPÍTULO II

Do Capital Social, Ações e Acionistas

Art. 2º O Capital Social da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR é de R$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais), dividido em 50.000.000 (cinqüenta milhões), ações ordinárias, sem valor nominal.

§ 1º Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral dos Acioni-
stas.

§ 2º A pessoa jurídica “Estado de Mato Grosso” manterá a titularidade direta da maioria das ações 
ordinárias da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, sendo permitida a participação minoritária no capital social 
de outras entidades da administração estadual.

§ 3º A pedido do acionista majoritário, as ações poderão ser representadas por certificados, títulos 
múltiplos ou cautelas, mediante o pagamento à empresa do respectivo custo de emissão ou substituição. 

CAPÍTULO III
Da Finalidade

Art. 3º A finalidade da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR é promover a execução 
de políticas de desenvolvimento, especialmente as que contribuam para a atração de investimentos, a redução das desigual-
dades regionais, a competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação tecnológica.

Parágrafo único. As políticas de desenvolvimento do Estado e as de que trata o “caput” deste artigo 
deverão, sempre que possível, estar em consonância com a política de desenvolvimento nacional.

CAPÍTULO IV
Do Objeto

Art. 4º A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, terá por objetivo:

I - promover a geração de investimentos em Mato Grosso;
II - colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público 

Privadas, e em conformidade com a Lei nº 9.641, de 17 de novembro de 2.011;
III - comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito 

específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas; 
IV - gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administra-

ção Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título; 
V - exploração de concessões de rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, e demais bens e serviços 

públicos; 

VI - desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo; 
VII - estruturar ou participar de operações de mercado financeiro e de capitais, bem como outras 

modalidades de negócio que visem à promoção de investimentos; entre outros em:

a)  construção e a duplicação de rodovias; 
b) ampliação, modernização e construção de portos fluviais, hidrovias, ferrovias e terminais de car-

gas;
c) saneamento básico, educação, saúde, segurança pública e turismo;
d) empreendimentos imobiliários e habitacionais; 
e) geração e transmissão de energia; 
f)  logística de todos os modais; 
g) parques tecnológicos de inovação, ciência e tecnologia; 
h) sistemas de mobilidade urbana; 
i) outras áreas de interesse público definidas por seus órgãos de Administração.

§ 1º  Para consecução dos objetivos previstos no artigo 4º, a  MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS 
S.A. - MT-PAR,  poderá, ainda:

I - promover o ambiente de negócios;
II - promover o desenvolvimento e melhoria da competitividade do Estado;
III - articular-se com entes públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, para à promoção de opor-

tunidades de negócios e de geração de emprego e renda;
IV - atrair novos investimentos, nacionais ou estrangeiros, bem como promover e estimular a expan-

são de empresas instaladas no Estado;
V - acompanhar o desenvolvimento da atividade empresarial após a instalação da empresa;
VI - prospectar, no Brasil e no exterior, oportunidades de investimentos no Estado;
VII - disponibilizar informações que contribuam para o desenvolvimento do Estado;
VIII - promover a imagem do Estado, especialmente como destino de investimentos;
IX - estabelecer e manter intercâmbios com organismos de atuação similar, agentes financiadores e 

de fomento e outros organismos nacionais e internacionais que concorram para os mesmos objetivos;
X - articular com  instituições financiadoras o apoio a programas de desenvolvimento.

§ 2º A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, promoverá a articulação entre os entes 
públicos e privados, para o desenvolvimento do Estado.

§ 3º O Poder Executivo poderá, mediante convênio, prestar apoio técnico e financeiro aos projetos e 
programas desenvolvidos pela MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS  S.A. - MT-PAR.

CAPÍTULO V
Da Assembléia Geral de Acionistas

Art. 5º A Assembléia Geral dos Acionistas da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, 
reunir-se-á, por convocação, de acordo com a Lei:

I – ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, para:
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a) tomar as contas da Diretoria Executiva e votar as demonstrações financeiras;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos;
c) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal nas épocas próprias e 

fixar sua remuneração, e;

II – extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento e a decisão 
dos acionistas.

Art. 6º A Assembléia Geral dos Acionistas será instalada e presidida por um dos acionistas da MT 
PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR  presentes à reunião e secretariada por outro acionista por ele convidado. 

Art. 7º Somente poderão tomar parte da Assembléia Geral os Acionistas cujas ações estejam inscri-
tas em seu nome e no livro próprio, até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da mesma. 

Art. 8º Os editais de convocação da Assembléia Geral dos Acionistas, publicados de acordo com a 
Lei, conterão, além do local, data e hora de sua realização, a ordem do dia e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação 
da matéria.

Parágrafo único.  O edital de convocação deverá ser publicado por, no mínimo, 3 (três) vezes, no 
respectivo órgão oficial de imprensa e em jornal de grande circulação, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, 
na primeira convocação, e 8 (oito) dias, na segunda convocação. Independentemente das formalidades previstas neste 
parágrafo único, será considerado regular a Assembléia Geral em que comparecerem todos os acionistas.

Art. 9º  As deliberações da Assembléia Geral de Acionistas serão tomadas por maioria absoluta 
de votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a lei exigir quorum dife-
renciado.

 

CAPÍTULO VI
Da Organização

Art. 10 São órgãos de direção da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR:

I - Conselho de Administração;
II - Diretoria Executiva.
III - Conselho Fiscal.

Seção I
Do Conselho de Administração

Art. 11 Ao Conselho de Administração, órgão superior de direção da MT PARTICIPAÇÕES E PRO-
JETOS S.A. - MT-PAR, além de outras matérias estabelecidas neste Estatuto Social, compete:

I - deliberar sobre alteração do Estatuto Social da MT-PAR, encaminhando-a ao Governador do 
Estado para homologação;

II - propor ao Governador do Estado, políticas e medidas específicas destinadas a promover o de-
senvolvimento do Estado;

III - deliberar, mediante apresentação ou proposta da Diretoria Executiva, sobre:

a) os planos de trabalho anuais e os relatórios de acompanhamento e avaliação;
b) as demonstrações contábeis e a respectiva prestação de contas;
c) o planejamento estratégico da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR; 
d) o orçamento-programa e o plano de aplicações;
e) os planos de gestão de pessoal, de cargos, salários e benefícios, e sobre o quadro de pessoal;
f) o regulamento de convênios e suas posteriores alterações; 
g) a criação de filiais, sucursais e escritórios em outros municípios e países;

IV - fixar o valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o disposto no 
artigo 9º da Lei nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012;

V - promover a interpretação do presente Estatuto e deliberar sobre os casos omissos.

§ 1º  O Conselho de Administração se reunirá trimestralmente, ou extraordinariamente, por con-
vocação de seu Presidente, e nos casos de omissão por convocação do Diretor Presidente da MT PARTICIPAÇÕES E 
PROJETOS S.A. - MT-PAR.

§ 2º O Conselho de Administração decidirá, mediante deliberações, por maioria dos presentes dos 
seus membros, cabendo ao  Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.

§ 3º  A Diretoria Executiva participará das reuniões do Conselho de Administração com direito a voz, 
mas sem direito a voto, exceto no caso do inciso V deste artigo.

§ 4º  Os membros suplentes do Conselho de Administração, quando não estiverem substituindo os 
membros titulares, poderão participar das reuniões do Conselho, com direito a voz, mas sem direito a voto.

§ 5º  O Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito a voto:

I - representantes de órgãos ou entidades, públicos ou privados, cuja participação seja considerada 
importante diante da pauta da reunião;

II - pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a dis-
cussão das matérias em exame.

Art. 12 O Conselho de Administração da empresa MT PARTICIPAÇÕES  E  PROJETOS  S.A. - MT-
PAR será composto por 3 ( três) membros, indicados pelo Governador do Estado, os quais serão eleitos pela Assembléia 
Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

§ 1º  Cada membro do Conselho terá 1 (um) suplente.

§ 2º  Os membros do Conselho de Administração terão mandatos coincidentes de 2 (dois) anos, que 
se prorrogarão automaticamente até a investidura dos substitutos, permitida a reeleição.

§ 3º  Ocorrendo vaga no Conselho de Administração antes do término do mandato, a Assembléia 
Geral será convocada para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. 

§ 4º  O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos pela Assem-
bléia Geral. 

§ 5º  A remuneração do Presidente, do Vice Presidente e dos Conselheiros de Administração será 
fixada pela Assembléia Geral. 

Art. 13 O Presidente do Conselho de Administração terá as seguintes competências:

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração, expedindo os 
atos pertinentes;

III - decidir, “ad referendum” do Conselho de Administração, quando o recomende a urgência, e 
justificadamente, sobre matérias da competência do plenário; 

IV - dar posse ao Diretor Presidente e aos Diretores de Investimento e de Patrimônio da MT PAR-
TICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, nomeados pelo Governador do Estado.

Parágrafo único.  O Presidente do Conselho de Administração designará, dentre os Conselheiros, o 
seu substituto, o qual, em suas faltas, impedimentos e ausências, exercerá, na plenitude, suas competências.

Seção II

Da Diretoria Executiva

Art. 14  A Diretoria Executiva é composta por  3 (três) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente,  1 
(um) Diretor de Investimentos e 1 (um) Diretor de Patrimônio.

Art. 15  A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão da MT PARTICIPAÇÕES E PROJE-
TOS S.A. - MT-PAR, em conformidade com a política aprovada pelo Conselho de Administração, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as diretrizes da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS 
S.A. - MT-PAR;

II - elaborar, para deliberação do Conselho de Administração, as propostas de:

a) planejamento estratégico;
b) planos de trabalho;
c) orçamento-programa;
d) planos de gestão de pessoal, de cargos, salários e benefícios, assim como do quadro de pessoal 

da entidade;
e) manual próprio de licitações e de contratos;
f) regulamento de convênios;
g) alienação ou oneração de bens imóveis;
h) criação de filiais, sucursais e escritórios em outros municípios e países;

III - executar e gerir, após decisão do Conselho de Administração, o disposto no inciso  II deste 
artigo;

IV - definir a organização interna da MT-PAR; 
V - decidir sobre as normas operacionais internas consoante o disposto neste Estatuto;
VI - deliberar sobre a aceitação de doações com encargos;
VII - autorizar viagens a serviço ou de estudos ao exterior, informando-as ao Conselho de Admin-

istração;
VIII - elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação e as demonstrações contábeis;
IX - prestar contas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal; 
X - exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Conselho de Administração.

§ 1º A Diretoria se reunirá, mensalmente, ou extraordinariamente, por convocação do Diretor Presi-
dente da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR.

§ 2º A Diretoria decidirá, mediante portarias, por maioria absoluta, cabendo ao Diretor Presidente, 
além do voto ordinário, o de qualidade.

§ 3º  O responsável pela área jurídica participará das reuniões da Diretoria com direito a voz, mas 
sem direito a voto.

Art. 16  O Diretor Presidente e os demais membros da Diretoria Executiva da MT PARTICIPAÇÕES 
E PROJETOS S.A. - MT-PAR serão escolhidos e nomeados pelo Governador do Estado.

Parágrafo único.  Os membros da Diretoria Executiva poderão ser demitidos a qualquer tempo 
pelo Governador do Estado.

Art. 17 O Diretor Presidente da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR terá as seguintes 
competências:

I - representar a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, em juízo ou fora dele; 
II - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e as 

decisões normativas da Diretoria Executiva;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
IV - decidir sobre os atos de dispensa e movimentação de pessoal;
V - dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades da Agência, praticando os atos necessári-

os à gestão técnica, administrativa, orçamentária e financeira da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR;
VI - submeter à apreciação do Conselho de Administração outros assuntos de interesse da MT 

PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR;
VII - assinar, em conjunto ou isoladamente, convênios, contratos, ajustes, cheques e outros instru-

mentos dos quais resulte a constituição de direitos e obrigações, a realização de despesa ou a captação de receita; 
VIII - preencher as funções, inclusive as comissionadas da estrutura operacional da MT PARTICIPA-

ÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR;
IX - decidir, “ad referendum” da Diretoria Executiva, quando a urgência sobre matérias da competên-

cia desta, assim o recomendar;
X - delegar competências, quando necessário, para o bom andamento dos trabalhos da MT PAR-

TICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR; 

XI - exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo único. O Diretor Presidente poderá delegar a representação judicial ou extrajudicial a 
qualquer advogado, funcionário ou contratado da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, mediante procu-
ração.

Art. 18  Aos Diretores da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR cabe:

I - representar política e socialmente a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, por 
delegação do Diretor Presidente ou em seus impedimentos;

II - planejar, executar, controlar e ajustar as ações das unidades organizacionais sob sua respon-
sabilidade e supervisão;

III - propor ao Diretor Presidente da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR a designa-
ção de gerentes e assessores para as áreas funcionais de sua responsabilidade e supervisão;

IV - apresentar à Diretoria Executiva:

a) mensalmente, os relatórios de acompanhamento da sua área funcional de supervisão;
b) quando solicitado, os relatórios de acompanhamento da sua área funcional de supervisão, a fim 

de subsidiar a elaboração dos relatórios de acompanhamento, avaliação e execução dos planos de trabalho anuais.

V - participar da elaboração de normas operacionais e de gestão;
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VI - assinar, em conjunto ou isoladamente, com o Diretor Presidente,  mediante designação, os 

documentos de que trata o inciso VII do artigo 17;
VII - delegar atribuições, salvo aquelas privativas da Diretoria Executiva, na forma deste Estatuto, se 

conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área funcional de supervisão; 
VIII - exercer outras atribuições que lhes forem designadas pela Diretoria Executiva ou pelo Diretor 

Presidente da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR.

Seção III
Do Conselho Fiscal

Art. 19   O Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização e controle da - MT PARTICIPAÇÕES 
E PROJETOS S.A. - MT-PAR, terá as seguintes competências:

I - fiscalizar as gestões orçamentárias, contábeis e patrimoniais da MT PARTICIPAÇÕES E PROJE-
TOS S.A. - MT-PAR, compreendendo os atos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;

II - deliberar sobre as demonstrações contábeis;
III - emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de bens imóveis;
IV - analisar, quando solicitado pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva, outras 

matérias de sua área de competência, opinando sobre elas; 
V - propor ao Conselho de Administração a contratação de serviços contábeis, de auditoria inde-

pendente ou de parecer técnico especializado para auxiliar os trabalhos do Conselho Fiscal, especialmente os relativos 
ao balanço anual.

§ 1º O Conselho Fiscal se reunirá trimestralmente, ou extraordinariamente, por convocação de seu 
Presidente, do Presidente do Conselho de Administração ou do Diretor Presidente da MT  PARTICIPAÇÕES E PROJETOS 
S.A. - MT-PAR.

§ 2º  O Conselho deliberará por maioria, observado o quorum mínimo de 2 (dois) membros, cabendo 
ao Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.

§ 3º  Os membros suplentes do Conselho Fiscal, quando não estiverem substituindo os membros 
titulares, poderão participar das reuniões do Conselho, com direito a voz, mas sem direito a voto.

§ 4º  O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, poderá solicitar aos órgãos da 
administração da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR informações ou esclarecimentos, desde que relativos 
à sua função fiscalizadora, bem como a elaboração de demonstrações contábeis específicas.

§ 5º  A Diretoria Executiva designará um responsável pela coordenação das ações necessárias para 
atender às atividades do Conselho Fiscal.

Art. 20 O Conselho Fiscal da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A será composto por 3 (três) 
membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.

§ 1º  Cada membro do Conselho terá 1 (um) suplente.

§ 2º  O mandato do membro a que se refere este artigo é de 2 (dois) anos, permitida uma única 
recondução.

§ 3º  Os membros do Conselho Fiscal a que se refere este artigo poderão ser substituídos a qualquer 
tempo.

§ 4º  O Diretor Presidente do Conselho Fiscal será eleito dentre os membros, para um período de 2 
(dois) anos, vedada a recondução. 

Art. 21  Os membros do Conselho Fiscal perderão esta condição em virtude de:

I - renúncia;
II - destituição por decisão de dois terços dos membros do Conselho de Administração, se seu 

procedimento for declarado incompatível com a moralidade administrativa;
III - omissão em relação aos deveres que lhe forem impostos em norma estatutária;
IV - ausência injustificada a 2 (duas) reuniões ordinárias ou extraordinárias durante o prazo do man-

dato;
V - condenação em processo penal com sentença judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal, serão automaticamente dispensados, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Estado, nas hipóteses de:

I - exoneração do cargo em comissão ou efetivo;
II - condenação em processo disciplinar que resulte na aplicação de penalidade de demissão ou 

destituição do cargo em comissão.

Art. 22  Na hipótese de vacância antes do término do mandato de membro do Conselho Fiscal, far-
se-á nova designação para o período restante.

Art. 23  Concluídos os mandatos, os membros do Conselho Fiscal permanecerão no exercício de 
suas funções até a posse dos novos designados.

Art. 24  A remuneração dos conselheiros fiscais será fixada pela Assembléia Geral que os eleger.

Art. 25 O Presidente do Conselho Fiscal terá as seguintes competências:

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal;
II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho Fiscal, publicando os atos perti-

nentes.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Fiscal designará, dentre os Conselheiros, o seu substi-
tuto, o qual, em suas faltas, impedimentos e ausências, exercerá, na plenitude, suas competências.

Capítulo VII
Do Pessoal

Art. 26  O regime jurídico do pessoal da  MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR será o 
da legislação trabalhista e previdenciária.

§ 1º  A contratação do pessoal da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR deverá ser 
precedida de processo seletivo simplificado e de edital publicado no Diário Oficial do Estado, e observará os princípios 
da impessoalidade, moralidade e publicidade, na forma do seu regulamento próprio de seleção e contratação de pessoal 
aprovado pelo Conselho de Administração.

§ 2º  Excetua-se do processo previsto no § 1º deste artigo o pessoal contratado para gerência e as-
sessoramento, que serão de livre provimento, até o limite quantitativo estabelecido pelo Conselho de Administração.

§ 3º  Os níveis de remuneração do pessoal da entidade deverão ser estabelecidos em padrões com-
patíveis com o mercado de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional.

§ 4º  O quadro de servidores e empregados da companhia poderá ser formado por um quadro de 
pessoal cedido por órgãos e entidades do Poder Executivo de carreiras diretamente voltadas às áreas de gestão, jurídica 
e financeira.

Capítulo VIII
Das Aquisições e Das Contratações

Art. 27 A  MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, para a execução de suas finalidades, 
poderá adquirir ou alienar bens móveis ou imóveis ou celebrar contratos de obras ou de prestação de serviços com quais-
quer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere ser essa a solução mais vantajosa para atingir os seus objetivos.

§ 1º  As aquisições, contratações e alienações de que trata este artigo serão realizadas conforme o 
disposto no manual próprio de licitações e de contratos aprovado pelo Conselho de Administração. 

§ 2º  O manual de que trata o § 1º deste artigo observará os seguintes princípios:

I - da publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência;
II - do julgamento objetivo;
III - julgamento das propostas feito de acordo com os critérios fixados no edital;
IV - a igualdade de condições entre todos os fornecedores;  
V - a garantia ao contraditório e a ampla defesa.

Capítulo IX
Do Patrimônio, Das Receitas e Da Gestão Financeira

Art. 28  Constitui patrimônio da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR os bens e 
direitos de sua propriedade, os que lhe forem conferidos ou os que venham a adquirir ou incorporar.

Art. 29  Constitui receitas da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR:

I - os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no orçamento, 
créditos adicionais, transferências ou repasses;

II - os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organiza-
ções e empresas, públicas ou privadas;

III - as doações, legados, heranças, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
IV - as decorrentes de decisão judicial;
V - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VI - os rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais; 
VII - outras receitas de origem pública ou privada.

Parágrafo único. Quando não alcançados pelos incisos I, II e VII do “caput” deste artigo, poderão 
constituir receitas da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR:

I - receitas oriundas de contratos firmados pela entidade em razão do exercício de suas atividades;
II - a retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;
III - os valores apurados com a promoção de eventos; 
IV - o produto da venda de publicações, materiais técnicos, dados e informações.

Capítulo X
Da Atividade e do Controle

Art. 30  A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR apresentará, anualmente, aos órgãos 
competentes, relatório circunstanciado sobre a execução de suas atividades no exercício anterior, com a prestação de 
contas dos recursos públicos nelas aplicados e as análises gerenciais cabíveis, as contas da gestão anual aprovadas pelo 
Conselho de Administração, acompanhada da manifestação do Conselho Fiscal e parecer de auditoria independente.

Parágrafo único.  O relatório de que trata o “caput” deste artigo será disponibilizado na sede da MT 
PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, em suas unidades descentralizadas e em seu sítio na “internet”.

Capítulo XI
Do Mecanismo de Defesa

Art. 31  A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR assegurará aos membros dos órgãos 
estatutários, por meio de escritório de advocacia contratado, a defesa técnica em processos judiciais e administrativos 
propostos durante e após os respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercício de suas funções.

§ 1º  Fica estendida aos empregados, prepostos e mandatários, que tenham atuado nos limites dos 
poderes a eles conferidos pela MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, a mesma proteção prevista no “caput”.

§ 2º  A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR assegurará a defesa e o acesso hábil 
a toda à documentação necessária para esse efeito, bem como arcará com custas processuais, emolumentos de qualquer 
natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância.

§ 3º  O agente que for condenado ou responsabilizado, com sentença judicial transitada em julgado, 
ficará obrigado a ressarcir a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR dos valores efetivamente desembolsados.

Capítulo XII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 32  Aos órgãos e entidades representadas nos Conselhos, bem como aos seus respectivos 
representantes e aos membros da Diretoria Executiva, não será atribuída responsabilidade solidária ou subsidiária quanto 
aos atos praticados no exercício de suas funções e em cumprimento a decisões de Colegiado, em observância a este 
Estatuto e à legislação pertinente.

Art. 33 Os recursos transferidos à MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR e aqueles 
por ela obtidos em suas operações serão aplicados integralmente na execução de suas atividades e na sua manutenção, 
vedada a distribuição de qualquer lucro, seja a que título for.

Art. 34 O patrimônio da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR, bem como os legados, 
doações e heranças que lhe forem destinados, na hipótese de sua extinção, mediante lei, serão imediatamente transferidos 
ao Estado.

Art. 35 A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em Lei, cabendo a Assembléia Geral de Acionistas eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que funcionará 
nesse período, obedecidas as formalidades legais.
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Art. 36 É expressamente vedado o uso do nome da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-

PAR, em endosso, aval, fiança ou outro documento que acarrete responsabilidade para a sociedade, em negócios estranhos 
a seus objetivos sociais. 

Art. 37  O presente Estatuto entra em vigor na data da publicação do decreto de sua aprovação, 
produzindo efeitos a partir da data da inscrição do ato constitutivo no órgão competente.

DECRETO Nº     1.609,           DE   07    DE      FEVEREIRO       DE 2013.

Disciplina a criação e implantação de unidades produ-
tivas intramuros ou extramuros, bem como os procedi-
mentos de contratação, remuneração, gratificação e 
destinação de valores de mão-de-obra dos presos do 
regime fechado e semi-aberto do Sistema Penitenciário 
de Mato Grosso, por meio da atuação da Fundação Nova 
Chance. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Considerando o disposto na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84;
Considerando as normas fixadas na Lei Complementar nº 291, de 26 de dezembro de 2007;

Considerando a necessidade de se estabelecer as condições para a contratação de trabalho dos 
presos em cumprimento da pena privativa de liberdade,

DECRETA:

Art. 1º  Fica estabelecida a metodologia de criação e implantação das unidades produtivas da 
Fundação Nova Chance - FUNAC e os procedimentos de contratação, de remuneração, gratificação e destinação dos 
valores de mão-de-obra dos presos do regime fechado, semi-aberto do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único.  São diretrizes da metodologia a responsabilidade social na área laboral e fiscal, 
por meio de um maior controle, dignidade, transparência e oferta da educação, através da formação profissional, e a admin-
istração dos recursos oriundos do trabalho prisional, dos presos, e ajuda a seus familiares.

Art. 2º  A FUNAC poderá intermediar a mão-de-obra de presos das unidades penais para atuarem 
nas unidades produtivas intramuros, bem como contratar diretamente um instrutor para capacitação dos presos.

§ 1º  Os produtos, fruto do trabalho produzido pelos presos nas unidades produtivas intramuros, 
serão comercializados pela FUNAC e os recursos financeiros arrecadados serão depositados na conta única do Estado 
via DAR-Aut.

§ 2º  Os recursos mencionados no § 1º deste artigo serão destinados para:

I - autossustentabilidade das unidades produtivas nas dependências da Unidade Penal;
II – pagamento da intermediação da mão-de-obra dos presos, na percentagem de 10% (dez por 

cento) das vendas dos produtos a título, de ressarcimento dos serviços administrativos da FUNAC;
III – a Unidade Penal, através de concessão de adiantamento para as necessidades emergenciais 

da mesma.

§ 3º  Aplica-se às unidades produtivas extramuros a taxa de intermediação da mão-de-obra de 
presos, a incidir na percentagem de 10% (dez por cento) sobre a folha de salários.

Art. 3º  As unidades produtivas serão classificadas em:

I - unidades produtivas intramuros, que serão aquelas que funcionarão dentro das unidades penais 
do Estado, gerenciadas e controladas pela FUNAC;

II - unidades produtivas extramuros, que serão aquelas que funcionarão fora das unidades penais, e 
acompanhadas e supervisionadas pela Fundação Nova Chance.

Parágrafo único.  Os procedimentos para a seleção das unidades produtivas a serem implantadas 
nas unidades penais ou extramuros serão definidos através de edital.

Art. 4º  Os trabalhos artesanais produzidos pelos presos deverão observar os requisitos do art. 32, 
§§ 1º e 2º da Lei nº 7.210/84 – LEP.

Parágrafo único.  Incumbirá à FUNAC promover e supervisionar a produção artesanal nas unidades 
produtivas intramuros, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar as 
despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada.

Art. 5º  ficará a cargo da FUNAC definir e regulamentar a destinação de outras rendas advindas do 
trabalho de presos intramuros e extramuros não estabelecidas neste Decreto.

Art. 6º  A intermediação de mão-de-obra do trabalho do preso terá as seguintes premissas:

I - o trabalho do preso do regime fechado e semi-aberto não está sujeito ao regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, não implicando vínculo empregatício.

II - o trabalho do preso será pautado pela legislação pertinente à higiene e à segurança no trabalho, 
aplicável ao trabalhador que se encontra em liberdade.

Art. 7º  A contratação do trabalho dos presos em cumprimento de pena privativa de liberdade in-
tramuros e extramuros terá início mediante requerimento do tomador de serviço, endereçado à Fundação Nova Chance, 
obedecendo o modelo constante do Anexo Único deste decreto.

Art. 8º  O requerimento será instruído com a identificação do tomador de serviços, e:

I - para os profissionais autônomos: prova de registro na Prefeitura;
II - para os comerciantes individuais: prova de registro na Junta Comercial;
III - para as sociedades anônimas: estatuto atualizado e ata da eleição da última diretoria, com prova 

de arquivamento na Junta Comercial;
IV - para outras sociedades comerciais: contrato social atualizado e prova de arquivamento na Junta 

Comercial;
V - para sociedades civis com fins lucrativos: contrato social atualizado e prova de registro no órgão 

competente;
VI - para associações de qualquer natureza e fundações: estatuto atualizado e ata da eleição dos 

últimos administradores, com prova de registro no órgão competente.

§ 1º  Além dos documentos acima identificados, os interessados na mão-de-obra dos presos deverão 
apresentar:

I - certidões negativas de débitos nas esferas municipal, estadual e federal;
II - certidões negativas civil, criminal, do trabalho, INSS e Junta Comercial, além de comprovante 

do domicílio do tomador;
III - comprovação de no mínimo três (03) anos de pleno funcionamento e demais requisitos a serem 

estabelecidos no edital de licitação; 
IV - declaração, subscrita pelo representante legal do tomador de serviço de que atende às normas 

relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, e que sua empresa ou atividade está em dia com o recolhimento das 
contribuições previdenciárias, demais encargos sociais, e seguro contra acidentes do trabalho, sob as penas da lei;

V - plano de trabalho das atividades a serem desenvolvidas com a locação de mão-de-obra, respeit-
ando a jornada de trabalho, sendo no mínimo 6 (seis) horas e no máximo 8 (oito) horas, atendidas, ainda, as particularidades 
do estabelecimento penal e do trabalho a ser desenvolvido.

§ 2º  Aos órgãos e entidades públicas aplica-se o disposto nos incisos IV e V do § 1º deste artigo.

Art. 9º  O preso trabalhador fará jus ao descanso, preferencialmente, nos domingos e feriados.

Parágrafo único.  O período de descanso do preso trabalhador não importará em remição de pena, 
nos termos da lei.

Art. 10  A Fundação Nova Chance, após a verificação do atendimento das condições estipuladas 
nos artigos 7º e 8º deste Decreto, encaminhará para assinatura do representante legal do tomador de serviço o instrumento 
legal, onde estarão estipuladas as obrigações do interessado.

§ 1º  No documento, o tomador de serviço se obrigará a:

I - efetuar o pagamento igual ou superior a um salário mínimo vigente no País por preso contratado;
II - realizar o pagamento obrigatório do valor do seguro de acidente pessoal dos presos, de conformi-

dade com a relação nominal constante da respectiva folha de pagamento, enviando cópias comprobatórias a FUNAC;

III - observar as normas da Unidade Penal;
IV - respeitar regras relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho;
V - fornecer equipamentos de proteção individual necessários à execução do serviço, orientar e 

exigir seu uso, bem como, ofertar uniformes e ferramentas adequadas ao desempenho das funções dos trabalhadores;
VI - prestar total e imediata assistência ao preso, em caso de acidente do trabalho, comunicando 

imediatamente o evento à Unidade Penal e a Fundação Nova Chance;
VII - comunicar, de imediato e por escrito, a unidade e à Fundação Nova Chance, quaisquer anor-

malidades no procedimento do preso, tais como atrasos, inadequação ao trabalho, ineficiência, bem como a solicitação de 
dispensa ou de saída antecipada;

VIII - recolher para a FUNAC o pagamento de 10% (dez por cento) da folha de salários, à título de 
taxa administrativa;

IX - designar funcionário para o acompanhamento da execução dos serviços constantes do plano 
de trabalho;

X - encaminhar à FUNAC, até o 10º dia útil ao mês vencido, a relação de presos que estão trabal-
hando, com o número de dias trabalhados, em impresso próprio, que encaminhará ao Juízo competente da execução, para 
fins de remição de pena;

§ 2º  A remuneração do trabalho do preso poderá ser feita por produtividade, desde que assegurado 
o recebimento mínimo previsto no § 1º, inciso I, deste artigo.

§ 3º  Somente através de procedimentos licitatórios realizados pela Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos se dará autorização para a instalação de empresas privadas dentro das unidades penais do Estado.

§ 4º  O pagamento da remuneração dos presos que trabalham extramuros deverá ser feito pelo 
tomador de serviços até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido, diretamente na conta bancária do preso, observando 
o art. 11, e enviando-se cópias do depósito à FUNAC.

§ 5º  A FUNAC terá que compatibilizar até o 15° dia útil do mês subseqüente, os dados do inciso X e 
do § 4° deste artigo, e após, atestará o recebimento junto à empresa tomadora de serviço, validando ou não o pagamento.

§ 6º  O pagamento referido no inciso VIII do § 1º deste artigo, deverá ser feito por meio de Docu-
mento de Arrecadação – Dar-Aut.

§ 7º  Na hipótese de contratação de presos realizada entre a FUNAC e demais órgãos públicos, bem 
como no trabalho intramuros, o pagamento será efetuado diretamente na conta do reeducando, pela FUNAC.

§ 8º  O tomador de serviços realizará, quando necessário, capacitação e qualificação dos 
reeducandos(as), pelo período máximo de até 60 (sessenta) dias, porém com remuneração não inferior à prevista no inciso 
I do § 1º deste artigo.

Art. 11  O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela publicada em edital, não 
podendo ser inferior a um salário mínimo vigente no País.

§ 1º  A remuneração do trabalho do preso será dividida em partes iguais, com as seguintes destina-
ções, conforme disposto no art. 29 da Lei Federal nº 7.210/84:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não 
reparados por outros meios;

b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, des-

de que determinado judicialmente, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.
e) à constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado 

quando posto em liberdade.

§ 2º  O valor mencionado na alínea “b”, § 1º deste artigo, somente será repassado a quem for 
indicado pelo preso (esposa, marido, companheiro(a), filho, pai, mãe, irmão).

§ 3º  Para repasse do pecúlio previsto na alínea “e”, § 1º deste artigo, será aberta conta poupança 
em nome do reeducando, junto ao Banco Oficial;

§ 4º  Em caso de decisão judicial determinando a reparação de danos causados pelo crime, deverá 
ser aberta conta bancária própria, cujo valor somente será liberado mediante alvará judicial.

§ 5º  Em caso de morte ou doença gravíssima, os valores depositados na conta poupança do preso 
serão retirados através de determinação judicial.

Art. 12  Com relação ao trabalho extramuros, deverão ser obedecidas as condições legais e ob-
servadas as obrigações indicadas nos artigos anteriores deste decreto que forem com ele compatíveis, sendo dever da 
empresa ou entidade contratante, ainda:

I - observar as regras de segurança de trânsito, caso seja proporcionado transporte aos presos;


