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e social dos estudantes das redes públicas de ensino do Estado de Mato
Grosso.
§1º Estarão aptos para adesão os municípios que:
I- Realizaram o redimensionamento integral da rede educacionalatendimento dos anos iniciais realizado, exclusivamente, pelo município;
II- Que tiverem uma participação mínima de 80% (oitenta por cento)
dos alunos matriculados na avaliação somativa CAED, a qual ocorrerá nos
dias 22, 23 e 24 do mês de novembro de 2022.
Art. 2º A adesão deverá ser realizada através do envio do termo
de adesão, assinado digitalmente pelo prefeito do município aderente,
aos e-mails institucionais mario.justos@edu.mt.gov.br e daniel-souza.
monteiro@edu.mt.gov.br.
Art. 3º A adesão será efetivada a partir do cumprimento do disposto
do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, desta portaria.
Art. 4º Se, após a adesão de todos os municípios que cumprirem
com os requisitos do artigo 1º, remanescerem vagas disponíveis, estarão
aptos a pleiteá-las aqueles municípios que realizaram o redimensionamento
parcial da rede, e que, cumulativamente, tiverem cumprido o disposto do
artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, desta portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2022.
(Original Assinada)
Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação
*Republicada por ter saído incorreta no D.O.E 22/09/2022, pág. 15
TERMO DE ADESÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA DAS CONDIÇÕES
Para aderir ao presente contrato, é necessário que o município
preencha, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:
1. Redimensionamento integral da rede - atendimento dos anos
iniciais realizado, exclusivamente, pelo município;
2. Participação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos alunos
matriculados na avaliação somativa CAED do ano de 2022, a qual será
realizada entre os dias 22, 23 e 24 do mês de novembro, do corrente ano
de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1. A Política de Língua Inglesa nos Anos Iniciais tem por objetivo
principal diversificar o repertório cultural e social dos estudantes das redes
públicas de ensino do Estado de Mato Grosso, por meio de instrumentos
efetivos de colaboração com os municípios, nos termos do Art. 211, da
Constituição Federal.
2. O Estado de Mato Grosso/SEDUC-MT, por meio da Política de
Língua Inglesa nos Anos Iniciais e em regime de colaboração, prestará
auxilio técnico, didático-pedagógico, e também de formação continuada
de professores de língua inglesa, visando, desta forma, garantir o
desenvolvimento da cultura bilíngue nos estudantes dos Anos Iniciais das
escolas públicas do Estado de Mato Grosso.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO AO PROGRAMA
1. A efetivação da adesão só se dará a partir da aferição do
cumprimento do disposto “2”, da cláusula primeira, do presente contrato.
2. Ao assinar o Termo de Adesão, o município participante assume
as obrigações inerentes à implementação do Política de Língua Inglesa nos
Anos Iniciais, e além disso, reforça o compromisso na diversificação do
referencial curricular da educação básica.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura e
enquanto perdurar a Política de Língua Inglesa nos Anos Iniciais.
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Termo poderá ser alterado de comum acordo entre os
partícipes, durante a sua vigência, mediante Termos Aditivos, devidamente
justificados, vedada a alteração do objeto.
E por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos
efeitos, perante 02 (duas) testemunhas abaixo.

Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação
xxxxxxx
Prefeito(a) do Município de xxxx
RG:
Testemunhas:
Nome:
RG:
Nome:
RG:
<END:1389387:20>
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RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CONDECON-MT.
Dispõe sobre o Edital n° 001/2022/
CONDECON de convocação de entidades não
governamentais de Defesa do Consumidor e
demais Entidades Privadas Filantrópicas ou
Assistenciais Interessadas em participar do
processo eleitoral para integrar o Conselho
Estadual de Defesa do Consumidor de Mato
Grosso - CONDECON-MT para o período de
2023/2027 e da outra providencias

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR/MT- CONDECON/MT, órgão deliberativo e controlador da
Política e defesa do consumidor no Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais definida nos termos da Lei Estadual nº 7.813 de
09 de dezembro de 2002 e de acordo com a deliberação na da 5ª Reunião
Ordinária do CONDECON-MT do dia 10/08/ 2022, às 15h30 as 16h30
através da Plataforma Google Meets (online), RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os representantes legais das Instituições da Sociedade
Civil de Defesa do Consumidor e demais Entidades Privadas Filantrópicas
ou Assistenciais de âmbito Estadual, para participarem do processo de
escolha para compor O COLEGIADO DO CONDECON/MT - CONSELHO
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, para o período de 2023/2027.
Art. 2º A escolha será realizado em fórum próprio, na Sala de Reunião do
Conselho Estadual de defesa dos Direitos da Criança e do AdolescenteCEDCA-MT, Plenária “Fabiana Figueiró” situada na Rua General Valle,
567 Bairro Bandeirantes, no dia 17/11/2022, das 8h00 as 12h00, que
a Comissão Eleitoral e os representantes previamente credenciados
apreciarão a seguinte ordem do dia:
a) Eleger as instituições da Sociedade civil através de candidaturas
individuais.
Art.3º - A Comissão Eleitoral será composta pelos representantes abaixo
identificados que dará início ao processo de escolha para compor o
Colegiado do CONDECON/MT - Conselho Estadual de Defesa do
Consumidor, uma hora após a primeira convocação com qualquer número
de representantes legalmente habilitados.
A) Antonio Carlos Tavares de Mello - Instituto de Defesa do
Consumidor e da
Previdência - ICONPREV
B) Washington Fernando de Miranda - Representante da
Federação do
Comércio de Bens e Turismo do Estado de Mato Grosso
- FECOMERCIO
C) Joeli Mariane Castelli - Ordem dos Advogados do Brasil - MT
- OAB-MT
D) Mauro Cezar Souza - Grande Oriente do Estado de Mato
Grosso
E) Isandir Oliveira de Rezende - Sindicato Estadual dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mato Grosso -SINDAPI/MT
Cuiabá, MT, 23 de setembro de 2022.
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Cuiabá-MT, 27 de julho de 2022.

TERMO DE ADESÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI
O ESTADO DE MATO GROSSO/SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC/MT E O MUNICÍPIO
DE - MT.
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de Mato Grosso
via Secretaria de Estado de Educação-SEDUC/MT, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.507.415/0008-10, neste ato representada pelo Secretário
de Estado de Educação de Mato Grosso Senhor Alan Resende Porto,
inscrito no CPF sob o nº 012.524.051-11, brasileiro, portador da Carteira
de Identidade n º 26714539 SEJUSP MT, residente à Rua Cursino do
Amarante n º 60, Apto. 1402, Condomínio Cuiabá Central, Centro Norte,
Cuiabá-MT, e de outro lado a Prefeitura Municipal de xxxx/MT representado
pelo (a) Sr (a) xxxxx, brasileiro(a), CPF n.º
, residente
, exercendo o cargo de Prefeito(a) Municipal, firmam o presente TERMO DE
ADESÃO, mediante as seguintes cláusulas e compromissos:

Nº 28.339

CLÁUSULA SEXTA - DO EVENTUAL EXCEDENTE DE VAGAS
Se, após a adesão de todos aqueles que cumprirem com os
requisitos “1” e “2”, da cláusula primeira, do presente instrumento,
remanescerem vagas em aberto, estarão aptos a pleiteá-las aqueles
municípios que estiverem parcialmente redimensionados, desde que
observado e cumprido o disposto “2” da cláusula primeira.

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor
CONDECON/MT-SETASC
Ato Gov. nº. 1.634/2022
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RESOLUÇÃO Nº 007/2022/CONDECON-MT.

Dispõe sobre o Edital n° 002 que fixa
as normas que deverão nortear o
processo de escolha das instituições
da Sociedade Civil para compor o
Colegiado do CONDECON/MT - no
período de 2023/2027 e dá outras
providências.
O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CONDECON, em cumprimento ao previsto no Art. 6º, da Lei n°. 7.813,
de 09 de dezembro de 2002, convoca as entidades não governamentais
de defesa dos consumidores e demais entidades privadas filantrópicas
ou assistenciais, interessadas em participar do processo eleitoral para
integrar o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor-CONDECON ficam
convocadas para se inscreverem no período de 10/10/2022 a 21/10/2022
das 08h às 17h, na sede do PROCON Estadual, sito na General Valle, 567,
Sala Anexo Procon/MT, Bairro - Bandeirantes, CEP 78.100.010, Cuiabá-MT.
Da habilitação
Art. 1º. Poderão habilitar-se as entidades não governamentais
de defesa dos consumidores e demais entidades privadas filantrópicas
ou assistenciais que desenvolvam programas/políticas de atendimento ao
consumidor/cidadão ou tiverem entre sua missão institucional a defesa e
proteção dos direitos do consumidor, além de preencherem os seguintes
requisitos:
I - Executar ações de cunho reconhecidamente social;
II - Realizar a sua inscrição no CONDECON, declarando ciência
dos termos deste Edital, indicando seu/sua representante titular e suplente
(habilitado/a para participar da eleição com cópia da cédula de identidade
(Registro Geral - RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos indicados;
III - Estar regularmente constituída e em funcionamento há pelo
menos 02 (dois) anos, comprovados com a apresentação do estatuto e ata
de eleição da atual diretoria, devidamente registrados no cartório de registro
especial;
IV - Estar regularmente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ junto à Receita Federal;
V - Apresentar Certidão Negativa de Débito junto ao Tribunal de
Contas do Estado ou declaração de isenção;
VI - Apresentar relatório de atividade de 2020 a 2021.
§ 1º É vedada a participação de entidades que estejam cumprindo
penalidades administrativas, cíveis ou penais, ou que tenham sido
declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou
municipal.
§ 2° As cópias dos documentos mencionados nos incisos
II a VII deste artigo devem ser juntadas ao pedido de registro cadastral
no CONDECON. Se as cópias não estiverem autenticadas, devem-se
apresentar os documentos originais para conferência por pelo menos um
(a) dos membros da Comissão Eleitoral, o/a qual atestará nos autos a
autenticidade das cópias juntadas.
Art. 2º. A inscrição deverá ser feito de 10/10/2022 a 21/10/2022,
no CONDECON, sito Avenida General Valle, 567 - Bairro Bandeirantes CEP
78100.010, Cuiabá-MT, das 8h00 às 16h30.
Art. 3º. O requerimento de inscrição será autuado, registrado e
numerado segundo a ordem de protocolo e as correspondências somente
serão aceitas se postadas até 21/10/2022.
Art. 4º. A Comissão Eleitoral fará analise das documentações no
dia 25/10/2022 das instituições de todas as devidamente inscritas no prazo
estabelecido no art. 2º,
Art.5º Nos casos em que forem constatadas instituições com
pendencia de documentos a Comissão Eleitoral comunicara as mesmas
que terá o período de 27 a 28/10/2022 para regularizar a situação no
CONDECON/MT sito Avenida General Valle, 567 - Bairro Bandeirantes CEP
78100.010, Cuiabá-MT, das 8h:00 as 16h:30.
Art.6º. A lista das entidades inscritas e homologadas será publicada
no site da SETASC até o dia 01/11/2022.
Art.7º As entidades que tiverem suas inscrições homologadas
estarão aptas a serem votadas no dia do Fórum e a votação será
realizada pelos representantes das entidades não governamentais que
terão voto plurinominal, ou seja, votarão em até 03 (três) instituições não
governamentais.
Art. 8º. Os recursos e pedidos de impugnação relativos à
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT
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homologação das entidades deverão ser encaminhados ao CONDECON
pelo e mail condeconmt@setasc.mt.gov.br no dia 03/11/2022 das 8h:00
as 16:30.
Art. 9º. As instituições com pedido de impugnação terão o período
de 07 a 08/11 para recorrer.
Art. 10º. A Comissão Eleitoral fara uma segunda analise nas
documentações que por ventura na primeira análise foi constatado
pendencias e que fixará o resultado final no dia 09/11/2022 a partir das
08h00 no site da SETASC.
Da publicidade do pleito
Art. 11º. O CONDECON/MT publicará o Edital no Diário Oficial do
Estado e o afixará em lugares públicos a fim de atingir o maior número de
entidades.
Art. 12º. A Comissão Eleitoral formada por representantes do
ICONPREV, OAB, Fecomércio, Grande Oriente do Estado de
Mato Grosso e SINDAPI/MT juntamente com a secretaria técnica
do Condecon enviará ofício ao Ministério Público Estadual - MPE,
anexando o Edital de Convocação e a Normativa do Pleito, com o
objetivo de informar sobre o processo eleitoral pelo órgão em face
do disposto no art. 6°, caput, da Lei n°. 7.813/2002.
Da data do FÓRUM
Art. 13 - O FÓRUM DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - CONDECON será realizado no dia 17/11/2022, das 08h
às 12h, na Sala de Reunião do Conselho Estadual de Defesa da Criança
e do Adolescente- CEDCA/MT para a realização da eleição das entidades
não governamentais de defesa dos consumidores e entidades privadas
filantrópicas ou assistenciais que farão parte do CONDECON.
Parágrafo Único - As entidades não governamentais de defesa
do consumidor e demais entidades privadas filantrópicas ou assistenciais
eleitas no processo eleitoral terão o período de 23 a 30/11/2022 para
a indicação dos seus membros titulares e suplentes para compor o
CONDECON.
Do pleito eleitoral
Art. 14. A lista das entidades cadastradas e homologadas, a
membro do CONDECON será afixada no local de votação no dia do pleito
eleitoral.
Art. 15. Todas as entidades inscritas terão direito a voto e seus
representantes legais escolherão 03 (três) entidades para integrar o
CONDECON.
Art. 16. A mesa receptora do pleito eleitoral será constituída por 03
(três) mesários componentes da Comissão Eleitoral, dos quais 01 (um) será
indicado como Presidente e terão as seguintes competências:
I - Responsabilizar-se pelos procedimentos do processo de
votação, incluindo a solução de todas as dificuldades ou dúvidas que
ocorrerem;
II - Afixar e manter a vista dos votantes a lista das entidades aptas
a participarem do pleito eleitoral;
III - as cédulas de votação deverão ser rubricadas pelo Presidente
da mesa receptora, antes da eleição;
IV - Verificar, antes do/a votante exercer o direito de voto, se seu
nome consta na lista de votação e conferir seu documento de identificação
pessoal com foto;
V - Lavrar ata de votação constando todas as ocorrências;
VI - Encerrar o processo de votação no horário definido, lacrando a
urna, na qual deverá constar a rubrica do/a presidente da mesa, na presença
de fiscais e/ou representantes das entidades que se fizerem presentes;
VII - remeter à Comissão Eleitoral, depois de concluída a votação,
a urna lacrada e todos os documentos referentes à eleição.
Art. 17. A eleição far-se-á através do voto secreto e direto,
considerando-se este a manifestação do/a votante expressa na cédula de
votação através da colocação do número e/ou nome da entidade, de acordo
com a listagem de votação.
Art. 18. O presidente da mesa receptora caberá à fiscalização e o
controle da disciplina no recinto de votação.
§ 1º No recinto da votação permanecerão os membros da mesa
receptora, inclusive o/a indicado/a pelo MPE, se comparecer e o/a votante,
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este/a último/a durante o tempo estritamente necessário para o exercício
do voto.
§ 2º O/A presidente da mesa poderá, durante o pleito eleitoral,
retirar qualquer pessoa que não cumpra o regimento ou desrespeite a mesa
e os procedimentos, devendo registrar o fato em ata.

Art. 19. A votação realizar-se-á de acordo com os seguintes
procedimentos:
I - A ordem de votação é pela chegada do/a votante, respeitada a
preferência para gestantes, idosos e pessoas com deficiência;
II - O/a votante, devidamente cadastrado/a, identificar-se-á perante
a mesa receptora com o documento de identificação pessoal oriundo de
órgão público, com foto, sendo vedada sua votação caso não esteja de
posse do mesmo;
III - após a assinatura e conferência do documento do/a votante
na relação oficial, este/a votará e depositará a cédula na urna, à vista dos
mesários.

Art. 29. Os prazos previstos neste edital poderão ser prorrogados
por até 30 (trinta) dias por decisão do Presidente do CONDECON/MT

Eleitoral.

§ 1° Feita a contagem de votos, o resultado será registrado na ata
de apuração.
§ 2° Se o número de cédulas for diverso do de votantes constante
na ata de votação, a urna em questão será anulada por membro da
Comissão Eleitoral ou pelo/a presidente da mesa.
Art. 23. Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem
sinais que identifiquem o votante bem como aquelas que tiverem em
desconformidade com o artigo 4º.
Art. 24. Na hipótese de anulação da urna, será imediatamente
convocada nova eleição, que ocorrerá em dia e local a ser definido pela
Comissão Eleitoral. Do resultado do pleito eleitoral.
Art. 25. Serão consideradas eleitas como representantes da
sociedade civil no CONDECON as entidades mais votadas.
Art. 26. Ocorrendo empate no número de votos das entidades,
o critério inicial de preferência será o de antiguidade, havendo nova
coincidência, o desempate ocorrerá por análise de relatório de atividades
da entidade a cargo da Comissão Eleitoral.
Art. 27. O resultado oficial da eleição deverá ser proclamado após
a lavratura da ata do pleito eleitoral, devidamente assinada e rubricada pela
Comissão Eleitoral, constando o resultado total da apuração.
§ 1º. O resultado oficial das entidades eleitas titulares e suplentes
será publicado no DOE e no site da SETASC no dia 18/11/2022.
§ 2º Os representantes legais das instituições terão o período de
23 a 30/11/2022 para encaminhar os nomes dos titulares e suplentes que
irá compor o colegiado do CONDECON.
§ 3º. O prazo para recurso será de 02 dias contados a partir da
publicação do resultado no DOE.
§ 3º. O resultado da eleição, após análise dos recursos, somente
será publicado no DOE se houver mudança no resultado oficial publicado
anteriormente. Caso contrário será publicado site da SETASC.

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor
CONDECON/MT-SETASC
Ato Gov. nº. 1.634/2022
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CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES EDITAL 002/2022/CONDECON/MT
Cuiabá, MT, 23 de setembro de 2022.

§ 4. A Comissão Eleitoral apresentará o resultado oficial da eleição
ao Poder Executivo Estadual a fim de que este proceda a nomeação
dos membros (titulares e suplentes) das entidades que integrarão o
CONDECON.
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Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão

Cuiabá, MT, 23 de setembro de 2022

Art. 20. Encerrada a votação aberta a urna e a ata a Comissão
Eleitoral, instalar-se-á imediatamente a mesa apuradora.

Art. 22. Aberta a urna, o/a presidente ou outro membro da mesa
apuradora, fará a conferência do número de cédulas existentes na urna
com o número de votantes constantes na ata de votação, o qual deverá ser
registrado na ata de apuração antes da contagem dos votos.
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Art. 28. Na hipótese de ausência de entidades de acordo com
o número de vagas ou, então, ausência de votos para o preenchimento
das entidades não governamentais de defesa dos consumidores e demais
entidades privadas filantrópicas ou assistenciais, será convocada eleição
complementar, a cargo da Comissão Eleitoral.

Da apuração dos votos

Parágrafo único. A apuração do pleito ocorrerá nas dependências
do CEDCA-MT.
Art. 21. A Comissão Eleitoral contribuirá com a composição da
mesa apuradora que será formada por 03 (três) pessoas, sendo 01 (um) o/a
presidente e 02 (duas) das entidades governamentais presentes, que terá a
competência de coordenar os trabalhos e lavrar a ata de apuração.
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Das disposições finais:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor
CONDECON/MT-SETASC
Ato Gov. nº. 1.634/2022

