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PREGÕES PRESENCIAIS 

PORTARIAS 

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

Exclusivo MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

PROCESSO Nº 442/2016 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 

7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/93, alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, 

IMPRESSORAS, NOBREAKS E 

NOTEBOOKS PARA ATENDER A 

DEMANDA DA SECRETARIA DE 

CULTURA, TURISMO, LAZER E 

JUVENTUDE – SECULT  

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 31/março/2016 

Hora: 10:30 horas  

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão do direito de credenciamento 

e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste 
– MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “PUBLICAÇÕES – 

Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme 

modelo da página 02 deste Edital, para 

 eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

 

 

 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 31/março/2016 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão do direito de credenciamento 

e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste 

– MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “PUBLICAÇÕES – 

Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme 

modelo da página 02 deste Edital, para 

 eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

 

 

 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 SRP 

EXCLUSIVO MICRO EMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

PROCESSO Nº 464/2016 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 

7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/93, alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 

PERMANENTES PARA SEREM 

UTILIZADOS PELAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 

FUNDAMENTAL E PARA A UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 01/abril/2016 

Hora: 07:30 horas  

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão do direito de credenciamento 

e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste 
– MT (Sala do Setor de Licitações) 

 

Licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2016 

PROCESSO Nº 447/2016 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 

7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/93, alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA 

DE NOMES DE RUAS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA COORDENADORIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE URBANO – (CMTU) DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT 

 

 

PODER EXECUTIVO 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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CORREÇÃO DE TERMO DE 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2016 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “PUBLICAÇÕES – Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 

02 deste Edital, para 

 eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

 

 

Correção  

Ref. Credenciamento nº 002/2016  

Prezados Senhores, 

Cumpre-nos esclarecer que no Edital 

Onde se lê:  ANEXO 02 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS  

Através do presente, o profissional __________________________________, inscrito no CPF Nº ______________________ e RG nº _________ com 

residência à Rua _______________ n° ______, Bairro _______________, Município de ______________, Estado __, CEP _______,  Estado Civil 

_______, Nacionalidade ________, Naturalidade ___________, Data de Nascimento ___/___/____, Telefone Residencial (0XX) _________, Celular 

(0XX) ___________, Email ___________________, vem solicitar credenciamento na(s) modalidade(s) abaixo relacionadas: 

Marque com X a 

opção para 

credenciamento 

 

 MODALIDADE: FUTEBOL 

 ARBITRAGEM LIGA DESPORTOS 

PVA LESTE (L.D.P.L) 

FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE 

DE FUTEBOL (FMF) 

 ÁRBITRO  R$ 170.00 R$ 350.00 

 ASSISTENTE R$ 100.00 R$ 175 

 MESÁRIO R$ 80.00 R$ 120.00 

 MODALIDADE: FUTSAL 

 ÁRBITRO R$ 140.00 R$ 180.00 

 CRONOMETRISTA R$ 70.00 R$ 100.00 

 MODALIDADE: VOLEIBOL DE QUADRA 

 ÁRBITRO R$ 120.00 R$ 130.00 

 BANDEIRINHA R$ 60.00 R$ 90.00 

 ANOTADOR R$ 60.00 R$ 90.00 

 MODALIDADE: VOLEIBOL DE AREIA 

 ÁRBITRO R$ 120.00 R$ 150.00 

 BANDEIRINHA R$ 60.00 R$ 90.00 

 ANOTADOR R$ 60.00 R$ 90.00 

 MODALIDADE: BASQUETE 

 ÁRBITRO R$ 120.00 R$ 160.00 

 CRONOMETRISTA R$ 60.00 R$ 90.00 

 ANOTADOR R$ 60.00 R$ 90.00 

 OPERADOR  
24 Segundos 

R$ 60.00 R$ 90.00 

 MODALIDADE: HANDEBOL 

 ÁRBITRO  R$ 120.00 R$ 200.00 

 CRONOMETRISTA R$ 70.00 R$ 90.00 

 ANOTADOR R$ 70.00 R$ 90.00 

 MODALIDADE: ATLETISMO 

 ÁRBITROS DE PISTAS R$ 200.00 R$ 200,00 

 ÁRBITROS DE CAMPO R$ 200.00 R$ 200,00 

 MODALIDADE: RUGBY 

 ÁRBITRO  R$ 170.00 R$ 170 

 ASSISTENTE R$ 90.00 R$ 90,00 

 MESÁRIO R$ 70.00 R$ 70,00 

 MODALIDADE: BOCHA E BOLÃO 

 ÁRBITRO  R$ 100.00 R$ 100,00 

 ANOTADOR R$ 70.00 R$ 70,00 

 MODALIDADE: ARTES MARCIAIS 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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 ARBITRAGEM FEDERAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS 

 ÁRBITRO KARATÊ R$ 180.00 

 ARBITRO JUDÔ R$ 180.00 

 ARBITRO CAPOEIRA R$ 180.00 

 ÁRBITRO DE TAEKWONDO R$ 180.00 

 ARBITRO DE JIU JITSU R$ 180.00 

 

DADOS BANCÁRIOS: Banco: ............................. Agência: .............................. Conta Corrente: .................... Obs.: Colocar dígito verificador. Não 
serão aceitas conta salário, conjunta e/ou poupança. 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento das normas, instruções e tabelas vigentes para este Credenciamento, comprometendo-me a 

cumpri-las. 
Primavera do Leste – MT., ________ de ________ de 2016. 

 

Nome completo 

CPF 

Leia-Se: ANEXO 02 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS  

Através do presente, o profissional __________________________________, inscrito no CPF Nº ______________________ e RG nº _________ com 

residência à Rua _______________ n° ______, Bairro _______________, Município de ______________, Estado __, CEP _______,  Estado Civil 
_______, Nacionalidade ________, Naturalidade ___________, Data de Nascimento ___/___/____, Telefone Residencial (0XX) _________, Celular 

(0XX) ___________, Email ___________________, vem solicitar credenciamento na(s) modalidade(s) abaixo relacionadas: 

Marque com X a 

opção para 

credenciamento 

 

 MODALIDADE: FUTEBOL 

 ARBITRAGEM VALORES A SEREM PAGOS TANTO PARA 

COMPETIÇÕES AMADORAS QUANTO OFICIAIS.  

 ÁRBITRO  R$ 170.00 

 ASSISTENTE R$ 100.00 

 MESÁRIO R$ 80.00 

 MODALIDADE: FUTSAL  

 ÁRBITRO R$ 140.00 

 CRONOMETRISTA R$ 70.00 

 MODALIDADE: VOLEIBOL DE QUADRA 

 ÁRBITRO R$ 120.00 

 BANDEIRINHA R$ 60.00 

 ANOTADOR R$ 60.00 

 MODALIDADE: VOLEIBOL DE AREIA 

 ÁRBITRO R$ 120.00 

 BANDEIRINHA R$ 60.00 

 ANOTADOR R$ 60.00 

 MODALIDADE: BASQUETE 

 ÁRBITRO R$ 120.00 

 CRONOMETRISTA R$ 60.00 

 ANOTADOR R$ 60.00 

 OPERADOR  24 Segundos R$ 60.00 

 MODALIDADE: HANDEBOL 

 ÁRBITRO  R$ 120.00 

 CRONOMETRISTA R$ 70.00 

 ANOTADOR R$ 70.00 

 MODALIDADE: ATLETISMO 

 ÁRBITROS DE PISTAS R$ 200.00 

 ÁRBITROS DE CAMPO R$ 200.00 

 MODALIDADE: RUGBY 

 ÁRBITRO  R$ 170.00 

 ASSISTENTE R$ 90.00 

 MESÁRIO R$ 70.00 

 MODALIDADE: BOCHA  

 ÁRBITRO  R$ 100.00 

 MODALIDADE: ARTES MARCIAIS 

 ARBITRAGEM FEDERAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS 

 ÁRBITRO KARATÊ R$ 180.00 

 ARBITRO JUDÔ R$ 180.00 

 ARBITRO CAPOEIRA R$ 180.00 
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DECRETO Nº 1.558 DE 14 DE 
MARÇO DE 2016 

 ÁRBITRO DE TAEKWONDO R$ 180.00 

 ARBITRO DE JIU JITSU R$ 180.00 
 

O edital com o este anexo de correção encontra-se a disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera 

do Leste – MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. A data de abertura permanece inalterada. 
Atenciosamente, 

*Mirna Heckler Braff 

Coordenadora de Licitações 
*Original assinado nos autos do processo. 

 

 

 

 

 

como o enquadramento tributário aplicável: 

I - CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 

II - SIMPLES NACIONAL - Regime tributário diferenciado do 

Simples Nacional, subdividido em: 

a) MEI - Micro empreendedor individual, sendo neste caso tributado 

em 40 UPF’s; 

b) ME - Micro empresa, sendo neste caso tributado em 100 UPF’s; 

c) EPP - Empresa de pequeno porte, sendo neste caso tributado em 150  

UPF’s; 

III - SEF - Sem estimativa de faturamento. 

Parágrafo Único - Será utilizado o tratamento tributário SEF (sem 

estimativa de faturamento), nos casos em que o contribuinte pessoa 

jurídica estiver em cadastro inicial de licenciamento referente ao 

primeiro ano de atividade, por não possuir estimativa de faturamento de 

ano base anterior ao lançamento. 

Artigo 4º- Independente do regime tributário e natureza jurídica 

adotados pelo contribuinte pessoa jurídica constituirá o lançamento da 

taxa de alvará de localização e funcionamento com base no faturamento 

bruto do ano base anterior pelas colunas de faixas de faturamento anual 

elencada na Tabela II da Lei Municipal nº 699 e alterações posteriores, 

sendo seus valores descritos da seguinte forma: 

I - De R$ 0,00 a R$ 800.000,00 – sendo neste caso tributado em 250 

UPF’s; 

II - De R$ 800.000,01 a R$ 4.000.000,00 – sendo neste caso tributado 

em 350 UPF’s; 

III - De R$ 4.000.000,01 a R$ 20.000.000,00 – sendo neste caso 

tributado em 550 UPF’s; 

IV - De R$ 20.000.000,01 a R$ 46.000.000,00 – sendo neste caso 

tributado em 750 UPF’s; 

V - Acima de R$ 46.000.000,01 – sendo neste caso tributado em 1.500 

UPF’s. 

Artigo 5º - Será disponibilizado ao contribuinte pessoa jurídica um 

canal via internet para inserção de dados cadastrais inerentes ao 

lançamento e seu enquadramento tributário. 

Parágrafo Único - Fica a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda e 

subsidiariamente a Coordenadoria de Tributação e Cadastros a 

disponibilização no portal de serviços de link para acolhimento dos 

dados necessários ao lançamento da taxa de alvará de localização e 

funcionamento, bem como a sua publicidade.  

Artigo 6º- Fica estabelecido a partir do ano base 2016, o período 

compreendido entre 28 de janeiro a 28 de fevereiro de cada ano 

calendário, para que o contribuinte pessoa jurídica ou seu representante 

legal informem o enquadramento no simples nacional do ano base 

anterior; e no caso de não opção ou desenquadramento deste regime 

tributário cabe aos mesmos informarem o faturamento bruto anual 

conforme o regime tributário adotado. 

Parágrafo Único - Excepcionalmente para o lançamento da taxa de 

alvará de localização e funcionamento do ano base 2016, será 

disponibilizado o período compreendido entre 15 de março de 2016 a 

15 de abril de 2016 para que o contribuinte pessoal jurídica informe os 

dados conforme caput deste artigo. 

Artigo 7º - Na hipótese do contribuinte pessoa jurídica, não inserir os 

dados pertinentes no período descrito no caput deste artigo, no que diz 

respeito ao enquadramento no simples nacional ou seu faturamento 

bruto de ano anterior pela não opção ou desenquadramento deste 

regime tributário, será suspenso seu cadastro mobiliário ex-oficio pela 

Coordenadoria de Tributação e Cadastros para a devida verificação 

fiscal.  

 

DECRETO Nº 1.558 DE 14 DE MARÇO DE 2016 

Regulamenta o inciso III do artigo 220,  da Lei Municipal nº 699 – 

Código Tributário Municipal – para estabelecer os procedimentos 

operacionais acerca do lançamento da taxa de alvará de localização e 

funcionamento das pessoas jurídicas e pessoas físicas (profissionais 

autônomos). 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de 

suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 30º, I, II, III e art. 

37º da Constituição da Republica federativa do Brasil de 1988 

combinados com art. 8º, I, II, III, da Lei Orgânica do Município, bem 

como do disposto nos artigos 13 a 20, artigo 114, caput e parágrafo 

único, artigos 220 a 223 e artigos 227 a 228, todos da Lei Municipal nº 

699 de 20 de Dezembro de 2001 com alterações, Código Tributário 

Municipal; 

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública Municipal 

orientar os contribuintes acerca das alterações realizadas na legislação 

tributária municipal e a sua efetiva execução com a regulamentação 

cabível; 

CONSIDERANDO o que preconiza o Código Civil Brasileiro no 

tocante à pessoa física, profissionais autônomos, pessoa jurídica e suas 

naturezas jurídicas cabíveis, Lei Federal nº 10.406, de 10 de Janeiro de 

2002; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte; 

CONSIDERANDO o Código Tributário Nacional em seus artigos 142 

a 150, Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que estrutura o 

Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 

tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios; 

DECRETA 

Artigo 1º - O presente decreto tem por objetivo regulamentar os 

procedimentos operacionais acerca do lançamento da taxa de alvará de 

localização e funcionamento das pessoas jurídicas e pessoas físicas 

(profissionais autônomos), bem como o tratamento tributário destes 

contribuintes junto ao cadastro mobiliário do município de Primavera 

do Leste – MT. 

Artigo 2º - Para os fins deste decreto, entende-se por: 

I - Pessoa Jurídica nos termos dos artigos 40 a 52 do Código Civil; 

II - Pessoa Física que desenvolve atividades autônomas nos termos dos 

artigos 1º a 10, combinado com o parágrafo único do artigo 966, todos 

do Código Civil; 

III - Empresário Individual, nos termos do artigo 966, do Código Civil; 

IV - Empresa individual de responsabilidade limitada, nos termos do 

art. 980-A do Código Civil; 

V - Microempreendedor Individual MEI nos termos do § 1º do artigo 

18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

VI - Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos 

termos dos artigos 3º, 3º-A e 3º-B, da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006. 

Artigo 3º- Para o efetivo lançamento da taxa de alvará de localização e 

funcionamento, a Tabela II da Lei Municipal nº 699, que trata de 

pessoas jurídicas, é estruturada em grupos de Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) acompanhado de suas descrições, bem  
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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo  8 º - Para o cumprimento deste decreto será considerado 

representante legal para a devida inserção de dados anual os seguintes 

representantes legais: 

I - O Empresário; 

II - O Sócio proprietário; 

III - O Administrador desde que elencado nos atos constitutivos e com 

procuração devidamente reconhecida em cartório; 

IV - O Advogado munido de procuração;  

V - O Contador e, no caso de escritório, seus subordinados; 

VI - Demais pessoas desde que possua poderes para tal ato. 

Artigo 9º- Cabe à Coordenadoria de Fiscalização de Tributos, seção de 

fiscalização tributária, após regular lançamento da taxa de alvará de 

localização e funcionamento ou não, conciliar e homologar o referido 

tributo fruto deste mesmo lançamento no intuito de verificar as 

informações prestadas pelo contribuinte pessoa jurídica e seus 

representantes. 

Artigo 10º - Caso a Coordenadoria de Fiscalização de Tributos não 

identifique a inserção dos dados inerentes ao Art. 6º, caput e seu 

parágrafo único dentro do prazo estabelecido, será aberto processo 

administrativo fiscal tributário, para apuração da situação cadastral do 

contribuinte pessoa jurídica e possíveis diferenças de valores por 

omissão ou fraude no que diz respeito ao lançamento da taxa de alvará 

de localização e funcionamento, sendo nesta seara arbitrado o valor 

devido pelo contribuinte pessoa jurídica. 

Parágrafo Único - Diante da regular orientação do caput deste artigo e 

para o efetivo cumprimento deste decreto, fica o contribuinte ciente que 

está passivo as obrigações tributárias cabíveis e no caso de não cumpri-

las estará sujeito às sanções e penalidades no que couber ao Código 

Tributário Municipal - Lei Municipal nº 699de 20 de Dezembro de 

2001. 

Artigo 11 - Para fins deste decreto, o lançamento da taxa de alvará de 

localização e funcionamento será efetuado segundo cronograma anual 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Fazenda, tendo como 

modalidade o lançamento por declaração conforme artigo 147 do 

Código Tributário Nacional, Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966.  

Parágrafo Único - Exclusivamente para ano calendário 2016, 

orientamos que o vencimento do Alvará de localização e 

funcionamento do ano base 2015 é 10/03/2016, mas devido o principio 

constitucional da anterioridade e noventena tributária será prorrogado o 

referido vencimento para a data de 31/05/2016, tendo como referência a 

publicação da Lei Municipal nº 1.603 de 10 de Dezembro de 2015. 

Artigo 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de março de 2016. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

 

 

 

 

 

2. conformidade o que dispõe a legislação. 

2.1. Os candidatos deverão apresentar os documentos constante 

do Anexo I; 

2.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 

exigência do item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse 

dos resultados dos exames médicos constante do Anexo II, conforme 

exigência do cargo, agendando data e horário para a realização da 

perícia médica, através do telefone (66) 3498-1727; 

3. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da 

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 

DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo 

para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de 

convocar o próximo candidato.                         

Quadro 1 

AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 

INSC. NOME 

544618 ROSE YOCHIMI IWASAKI 

548434 LETICIA FREITAS RIBEIRO DE CASTRO 

553761 GABIA DA SILVA FERREIRA LOURENCO 

542391 RENATA CRISTIANE CORREIA NILSON 

549460 RONIERI DA COSTA MELO 

ASSISTENTE DE FARMÁCIA 

INSC. NOME 

552935 CELITE KOHL AMARAL 

ASSISTENTE SOCIAL 

INSC. NOME 

549375 IRINEIA APARECIDA DE MELO SILVA 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

INSC. NOME 

540501 GABRIELA LOPES DA SILVA 

542912 JOSIANE SILVA SANTANA DOS SANTOS 

522787 MARIA CRISTINA DA SILVA 

524011 MICHELLY DA SILVA PEREIRA 

AUXILIAR DE COZINHA 

INSC. NOME 

547348 GRASIELE DE FATIMA DUTRA 

529403 SILVANE SCHONS 

548977 LEILA REGINA GOMES DA MOTA 

538944 CINTIA GONCALVES IZABEL 

556024 SELMA DA SILVA DIAS 

CIRURGIÃO DENTISTA 20H - ENDODONTIA 

INSC. NOME 

519412 PATRICIA ORTIZ PASSINATO 

MOTORISTA – CATEGORIA “D” 

INSC. NOME 

531660 MANOEL MESSIAS MOREIRA 

528553 CARLOS ALBERTO HINTZ TELIS 

554011 ALEX JUNIOR DOS SANTOS NOGUEIRA 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSC. NOME 

542967 EDER MARTINS FERREIRA 
 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de março de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 

2.  CPF; * 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 011, de 16 de março de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 

37, item II da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 

679/2001. 

Resolve, 

1. Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, 

classificados no concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de 

classificação do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecerem 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 

deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 

Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 

12:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 
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DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Hemograma completo; 

2. Tipagem sanguínea; 

3. Glicemia (em jejum); 

4. Eletrocardiograma (com avaliação 

cardiológica, se patológico, definir o grau); 

5. Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6. Colpocitologia oncótica (mulheres 

acima dos 35 anos de idade); 

7. Avaliação Psicológica, a partir da 

aplicação de teste do Sistema de Avaliação de 

Testes Psicológicos - SATEPSI 

II – Para 

cargos cuja 

função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1. Exames atestados no item I; 

2. Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 

3. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

4. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação 

de alimentos e 

bebidas 

1. Exames atestados no item I; 

2. Coprocultura; 

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 

5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), 

Cervical, Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas 

vocais; 

3. Audiometria (com laudo 

fonoaudiológico); 

4. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 

neurológico): 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de 

interesse particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou 

emprego público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 

subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 

poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, 

da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que 

seja inacumulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a 

ocorrer em sua vida funcional que não atenda às determinações legais 

vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder  

 

I – Para todos 

os cargos 

1. 2 fotos 3x4 recente; 

2. Diploma ou Certificado de Conclusão de 

Curso na área de atuação exigida no Edital, 

reconhecido pelo MEC; * 

3. Carteira de Trabalho (página de identificação 

do trabalhador frente e verso); 

4. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

5. Certidão de nascimento ou casamento ou 

averbação, se houver; * 

6. Titulo de Eleitor e comprovante de votação 

da última eleição; * 

7. Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo 

masculino);* 

8. Comprovante de endereço atualizado; 

9. CPF do cônjuge; 

10. CPF do pai e da mãe;  

11. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 

12. Certidão de nascimento dos filhos menores 

de 18 anos; 

13. Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 

14. Comprovante de conta bancária, no banco 

HSBC, que administra a folha de salários; 

15. Atestado de Sanidade e Capacidade Física 

APTO (original) expedido pela Junta de Perícias 

Médicas do Município;  

16. Exames Médicos, conforme Anexo II; 

17. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo 

III; 

18. Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV;  

19. Declaração de bens e valores que constituem 

seu patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

20. Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI; 

21. Certidão negativa de antecedentes criminais 

de 1º e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que 

residiu nos últimos 05 anos; 

22. Certidão negativa de antecedentes criminais 

de 1º e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que 

residiu nos últimos 05 anos; 

23. Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou 

Certidão comprobatória de registro no respectivo 

Conselho de Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo 

penalidade imposta após regular processo 

administrativo, que o impeça, ainda que 

temporariamente, de exercer a profissão; 

4. Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

III – Para os 

cargos de 

Motorista, 

operador de 

Maquinas e os 

que exigem 

porte de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 

categoria conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de 

consulta do RENACH – Registro Nacional de 

Carteira de Habilitação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 

ANEXO II 
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processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 

25 de setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra 

referida. 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de 

processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, 

Estadual ou Municipal, da administração direta ou indireta, e que não 

me encontro respondendo a nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas em lei. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

 

________________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

em cumprimento às disposições legais pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no 

quadro abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações ou qualquer bens e valores 

patrimoniais localizados no País ou Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 

econômica do declarante. 

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 

prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação 

vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

_______________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade 

fática. Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos 

funcionais. Em caso de informações falsas será apurada em data 

oportuna, através de instrumento próprio, sem prejuízo de 

responsabilização cível e criminal. 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim          (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

especialista) para verificar os sintomas? 

(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos               (    ) Nos 

últimos 5 anos           (    ) Não sei 
 

3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?(    ) sim  (    ) não 

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por 

quanto tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim          (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

5) Você já foi internado em hospital?  (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim                     (   ) Não                      (   ) Não sei    (   ) As vezes 

Qual? 
  

7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

Qual? 
 

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  

Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

cardíacos, batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Qual? 
 

10) Você já teve ‘’Desmaios’’, ’’ Ataques’’, ’’Crises Convulsivas’’, 

‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 

Quando foi a última vez? 

 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou 

de comportamento?   
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 (   ) sim          (    ) não                 Se sim, descrevê-las (quando, como, 

por que, etc.): 

 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim                  (   ) Não                    (   ) Não sei 

Qual, quando e por quê?  

 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas 

(antidepressivos, benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, 

anticonvulsivantes, etc., nos últimos 30 dias? (    ) sim          (    ) não ,   

Se sim, descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?(   ) sim (    ) não. 

Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso 

(idade de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, 

etc.): 

 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO 

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 

(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 

(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor 

do que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as 

conhece ou conhece pouco. 

 

16) Outras anotações: 

Eu 

_________________________________________________________

_declaro sob pena de responsabilidade que as informações neste 

documento expressam a verdade. 

  

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
________________________________________ 

Declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Candidato 

IRENE RIBEIRO DE SOUZA 

 

II – O (a) candidato (a) convocado (a) no item I deverá cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 455.01/2015 e demais 

normais aplicáveis.  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

455.01/2015 e suas alterações serão convocados de acordo com a 

necessidade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento do (a) convocado (a) no prazo 

especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática 

do (a) candidato (a) à vaga, reservando-se a Administração o direito de 

convocar outro (a) candidato (a).  

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2016 

Janaine Ottonelli Wolff 

Secretária Municipal de Administração 

Fábio Henrique do Lago 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 455/2015 

Edital de Convocação n° 046, de 16 de março de 2016 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, IX da 

Constituição Federal, Lei 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, TORNA PÚBLICO, a convocação dos classificados do 

Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por 

tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de 

excepcional interesse público, objeto do Edital nº. 455/2015 e 

alterações, para o seguinte cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO, 

conforme Ofício nº 0145/2016/RH/SMS/SUS. 

I – Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, classificados 

do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 

centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 

12:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da 

publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 454/2015 

Edital de Convocação n° 067, de 16 de março de 2016 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, IX da 

Constituição Federal, Lei 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, TORNA PÚBLICO, a convocação dos classificados do 

Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por 

tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de 

excepcional interesse público, objeto do Edital nº. 454/2015 e 

alterações, para o seguinte cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS, conforme Ofício nº 0874 e 964/2016SMEE. 

I – Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, classificados 

do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 

centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 

12:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da 

publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Candidato 

GABRIELA BARBOSA DE OLIVEIRA 

GENILDA MATILDI FACHETI FAVARIN 

GILMAR GOMES DE SOUZA 

 

II – O (a) candidato (a) convocado (a) no item I deverá cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 454.01/2015 e demais 

normais aplicáveis.  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

454.01/2015 e suas alterações serão convocados de acordo com a 

necessidade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento do (a) convocado (a) no prazo 

especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática 

do (a) candidato (a) à vaga, reservando-se a Administração o direito de 

convocar outro (a) candidato (a).  

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2016. 

Janaine Ottonelli Wolff 

Secretária Municipal de Administração 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 454/2015 

Edital de Convocação n° 068, de 16 de março de 2016 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, IX da 

Constituição Federal, Lei 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, TORNA PÚBLICO, a convocação dos classificados do 

Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por 
tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de 

excepcional interesse público, objeto do Edital nº. 454/2015 e 

alterações, para o seguinte cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
conforme Ofício nº 0204/2016/RH/SMS/SUS. 

I – Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, classificados 
do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 

centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 
12:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da 

publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Candidato 

CRISTINA LOPES VIEIRA 
 

II – O (a) candidato (a) convocado (a) no item I deverá cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 454.01/2015 e demais 
normais aplicáveis.  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

454.01/2015 e suas alterações serão convocados de acordo com a 
necessidade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento do (a) convocado (a) no prazo 

especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática 
do (a) candidato (a) à vaga, reservando-se a Administração o direito de 

convocar outro (a) candidato (a).  

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2016. 

Janaine Ottonelli Wolff 

Secretária Municipal de Administração 

Fábio Henrique do Lago 

Secretária Municipal de Saúde 

 

candidato (a) à vaga, reservando-se a Administração o direito de 

convocar outro (a) candidato (a) 

V- Este Edital entrará e m vigor na data de sua publicação. 

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2016. 

Janaíne Ottonelli Wolff 

Secretária Municipal de Administração 

Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) 

 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 006/2015 

EDITAL N° 18/2015 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do convênio com o 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE), 

TORNA PÚBLICA a convocação dos classificados do Processo de 

Seleção de Estagiários, objeto do Edital n° 006/2015 e alterações; 
I – Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, classificados 

no Processo de Seleção de Estagiários, a comparecer no Setor de 

Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, 
sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, 

no horário das 7:00h às 12:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a 

contar da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com a 
ordem classificatória. 

 

RECURSOS HUMANOS – 4 HORAS 

Candidato 

EDNEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA 
 

II– O (a) candidato (a) convocado (a) no Item I deverá cumprir as 

exigências para admissão constante no item X do Edital n° 006/2015 e 
demais normas aplicáveis, e apresentar os seguintes documentos: 

1. Cópia da Identidade; 

2. Cópia do CPF; 
3. Cópia do título de eleitor com comprovante da última votação; 

4. Certidão de casamento ou certidão de nascimento; 

5. Atestado de freqüência da faculdade; 
6. Carteira de Trabalho (página da foto e verso da página da foto); 

7. Comprovante de endereço; 

8. Comprovante de abertura de conta salário no HSBC. 
III- Os demais candidatos classificados no Edital n° 006/2015 e suas 

alterações serão convocados de acordo com a disponibilidade de vagas 

para estágio desta Prefeitura. 
IV- O não comparecimento do (a) convocado (a) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática do (a)  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 009, de 09 de março de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 

37, item II da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 

679/2001. 

Resolve, 

4. Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, 

classificados no concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de 

classificação do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecerem 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 

deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 

Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 

12:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 

4.1. Os candidatos deverão apresentar os documentos constante 

do Anexo I; 

4.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 

exigência do item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse 

dos resultados dos exames médicos constante do Anexo II, conforme 

exigência do cargo, agendando data e horário para a realização da 

perícia médica, através do telefone (66) 3498-1727; 

5. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da 

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 

DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo 

para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de 

convocar o próximo candidato.                         

Quadro 1 

ASSISTENTE SOCIAL 

INSC. NOME 

553114 LUCIANE SOARES SANTANA 

548237 JOELMA SANTANA SOUSA CALDAS 

523604 DANIELE DA CRUZ 

523029 MANUELA SILVA DE ALMEIDA PASSOS 

AUXILIAR DE COZINHA 

INSC. NOME 

549429 EUCIENE CONCEICAO ROSA 

533909 GLEICE FERREIRA SILVA 

552629 LEILA ARANTES DE FREITAS 

517401 ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS 

COVEIRO 

INSC. NOME 

516241 JONATAS MACHADO DE OLIVEIRA 

520790 SERGIO MENDONCA DE MORAES 

MONITOR SOCIAL 

INSC. NOME 

545754 MARCIA ELIZABETE WILLEMANN 

518315 EDUARDO DE OLIVEIRA 

531279 ELISANGELA APARECIDA PEREIRA 

516537 VITOR GUSTAVO DA SILVA DE SOUZA 

519160 ADAILDA NUNES DE ALMEIDA 

521608 NADIA APARECIDA DAMASCENO 

549880 JULIANE APARECIDA GUBERT 

535176 FABIANA RAMOS DE AGUIAR 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 
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III – Para 

os cargos 

de 

Motorista, 

operador 

de 

Maquinas 

e os que 

exigem 

porte de 

CNH 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta 

do RENACH – Registro Nacional de Carteira de 

Habilitação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Hemograma completo; 

2. Tipagem sanguínea; 
3. Glicemia (em jejum); 

4. Eletrocardiograma (com avaliação 

cardiológica, se patológico, definir o grau); 
5. Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6. Colpocitologia oncótica (mulheres 

acima dos 35 anos de idade); 
7. Avaliação Psicológica, a partir da 

aplicação de teste do Sistema de Avaliação de 

Testes Psicológicos - SATEPSI 

II – Para 

cargos cuja 

função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1. Exames atestados no item I; 

2. Eletroencefalograma com avaliação 
neurológica; 

3. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 
4. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação 

de alimentos e 

bebidas 

1. Exames atestados no item I; 

2. Coprocultura; 

3. VDRL; 
4. Protoparasitologia; 

5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 
2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), 

Cervical, Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 
2. Exame otorrinolaringológico de cordas 

vocais; 

3. Audiometria (com laudo 
fonoaudiológico); 

4. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 
5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 

neurológico): 
 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 
n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 
__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de 

interesse particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou 

emprego público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, 
Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 

subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 

poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, 
da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que 
seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.  

 

551131 ANAIE ATHANAZIO DOS SANTOS ANDRADE 

PSICOLOGO 

INSC. NOME 

517416 MARINALVA ALVES DE SOUZA 

549576 LIVIA CAROLINA FERRARI ALVES 

546174 LETICIA DE MORAIS AVELINO 

550030 KARINA DE OLIVEIRA ALVES 
 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 09 de março de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 
2.  CPF; * 

3. 2 fotos 3x4 recente; 

4. Diploma ou Certificado de Conclusão de 
Curso na área de atuação exigida no Edital, 

reconhecido pelo MEC; * 

5. Carteira de Trabalho (página de identificação 
do trabalhador frente e verso); 

6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7. Certidão de nascimento ou casamento ou 
averbação, se houver; * 

8. Titulo de Eleitor e comprovante de votação 

da última eleição; * 
9. Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo 

masculino);* 
10. Comprovante de endereço atualizado; 

11. CPF do cônjuge; 
12. CPF do pai e da mãe;  

13. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 

14. Certidão de nascimento dos filhos menores 
de 18 anos; 

15. Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 
16. Comprovante de conta bancária, no banco 

HSBC, que administra a folha de salários; 

17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física 
APTO (original) expedido pela Junta de Perícias 

Médicas do Município;  

18. Exames Médicos, conforme Anexo II; 
19. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo 

III; 

20. Declaração de que não foi demitido por justa 
causa – Anexo IV;  

21. Declaração de bens e valores que constituem 

seu patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 
22. Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI; 

23. Certidão negativa de antecedentes criminais 
de 1º e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que 

residiu nos últimos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais 

de 1º e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que 

residiu nos últimos 05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do 
Concurso. 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 
comprobatória de registro no respectivo Conselho 

de Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo penalidade 
imposta após regular processo administrativo, que o 

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 

profissão; 
4. Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

III – Para os 

cargos de 

Motorista, 

operador de 

Maquinas e os 

que exigem 

porte de CNH 

1. Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 

categoria conforme a exigência para o cargo;* 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
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DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a 

ocorrer em sua vida funcional que não atenda às determinações legais 

vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder 

processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 
25 de setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra 

referida. 
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 

 
________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 
n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 
__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de 
processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, 

Estadual ou Municipal, da administração direta ou indireta, e que não 

me encontro respondendo a nenhum processo dessa natureza. 
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas em lei. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
 

________________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 
n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 
__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

em cumprimento às disposições legais pertinentes que: 
a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no 

quadro abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações ou qualquer bens e valores 

patrimoniais localizados no País ou Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 
econômica do declarante. 

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 

prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação 

vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

 

_______________________________________ 
Declarante 

 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade 

fática. Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos 

funcionais. Em caso de informações falsas será apurada em data 

oportuna, através de instrumento próprio, sem prejuízo de 

responsabilização cível e criminal. 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   
(    ) Sim          (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 

 
2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

especialista) para verificar os sintomas? 
(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos               (    ) Nos 

últimos 5 anos           (    ) Não sei 

 
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias? (   ) sim  (    ) não 

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por 

quanto tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim          (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

5) Você já foi internado em hospital?  (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim                     (   ) Não                      (   ) Não sei      (   ) As vezes 
Qual? 

  

7) Você apresenta algum defeito físico? 
(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

Qual? 

 
8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  

Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 
cardíacos, batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Qual? 
 

10) Você já teve ‘’Desmaios’’, ’’ Ataques’’, ’’Crises Convulsivas’’, 

‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 
(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 

Quando foi a última vez? 
 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou 

de comportamento?   
 (   ) sim          (    ) não                 Se sim, descrevê-las (quando, como, 

por que, etc.): 

 
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim                  (   ) Não                    (   ) Não sei 

Qual, quando e por quê?  
 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas 

(antidepressivos, benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos,  
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TERMO ADITIVO Nº 001/2016 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIAS 

anticonvulsivantes, etc., nos últimos 30 dias? (    ) sim          (    ) não ,   
Se sim, descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?(    ) sim(    ) não. 
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso 

(idade de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, 

etc.): 
 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO 

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 
(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 
(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 
(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor 

do que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 
(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as 

conhece ou conhece pouco. 
 

16) Outras anotações: 

Eu 
_________________________________________________________

_declaro sob pena de responsabilidade que as informações neste 

documento expressam a verdade. 
  

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

 

________________________________________ 
Declarante 

 

REPUBLICADO POR TER SAIDO INCORRETO NO 

DIOPRIMA 861 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO 

Estando as partes de pleno acordo com os termos do presente 

Convênio, elegem o Foro da Comarca de Primavera do Leste – MT., 

para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento, que é 

assinado em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas 

abaixo. 

Primavera do Leste- MT., 14 de março de 2016. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO DE PRIMAVERA DO LESTE  

JANE MARIA SANCHEZ LOPES 

PREFEITA DE POXORÉU 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ 

NOME:  

RG Nº/CPF : 

 

______________________________ 

NOME:  

RG Nº/CPF:  

MMD. 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 001/2016 

Termo Aditivo ao Convênio nº 002/2016, que entre si celebram o Poder 

Executivo do Município de PRIMAVERA DO LESTE – MT., e o 

Poder Executivo do Município de POXORÉU – MT. 

O Poder Executivo do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE- 

MT., inscrito no CNPJ nº 01.974.088/0001-05, com sede à Rua 

Maringá, 444, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal Sr. ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, brasileiro, casado, 

agricultor, portador da Cédula de Identidade nº RG. 784.478-SSP-PR e 

do CPF nº 034.101.709-44, residente e domiciliado na Rua Santo 

André, nº 200, Centro, em Primavera do Leste, doravante denominado 

PRIMAVERA DO LESTE, e de outro lado o Poder Executivo do 

Município de POXORÉU- MT, inscrito no CNPJ nº 03.408.911/001-

40, com sede na Av. Brasília, 809, Jardim das Américas, em Poxoréu-

MT, neste ato representado pela sua Prefeita Sra JANE MARIA 

SANCHEZ LOPES, brasileira, solteira, empresária, residente e 

domiciliada na Av. Tancredo Neves, 540, Centro, em Poxoréu- MT, 

portadora da Cédula de Identidade nº RG  2.157.713-SSP-GO e do CPF 

nº 402.926.901-00, doravante denominado POXORÉU-MT, celebram 

o presente Convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A Cláusula Terceira do Convênio nº 002/2016, passa a ter a seguinte 

redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ROTAS E METAS QUE 

SE PRETENDE ATINGIR. As rotas e as estradas a serem 

conservadas constam da listagem em anexo, sendo seis (06) ANEXOS, 

ou seja 06 linhas de Transporte Escolar, que doravante torna-se parte 

indissociável do presente convênio.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do referido convênio. 

 

PORTARIA Nº 342/16 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, 

R E S O L V E 

           Designar os Senhores: CLAIR FORTUNATO GUARIENTO, 

JOÃO BATISTA DIAS CORREA, CLAUDIOMIRO CASTALDO, 

PEDRO HONORATO DA SILVA JÚNIOR, FERNANDA CRISTINE 

RABELO GUENO e JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, para 

juntos comporem a Comissão Permanente de Avaliação, para 

avaliarem imóveis com ou sem benfeitorias, no município de Primavera 

do Leste-MT., para fins de compra, venda, desapropriação, leilões, etc. 

Registre-se e Publique-se REVOGANDO A Portaria nº 165/16 de 02 

de fevereiro de 2016.    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 15 de março de 2016. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

  

 

 

 

PORTARIA Nº 343/16 

ADRIANA TOMASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 

com a Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de 

conformidade com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 

1.420 de 14 de maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de 

julho de 201 

RESOLVE 

Retornar ao Quadro de Servidores Públicos Municipais desta 

Prefeitura, a Senhora MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA, ocupante 

da função de Auxiliar de Serviços Gerais, que se encontrava em 

Licença para Posse em Cargo Inacumulável, de conformidade com seu 

requerimento e de acordo com a Portaria nº 326/16 de 10 de março de 

2016, considerando o parágrafo único do artigo 110 da Lei Municipal 

nº 679 de 25 de setembro de 2001, e requereu seu retorno. 

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 10 de março de 2016.     

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 15 de março de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 
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MOÇÕES DE APLAUSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 344/16 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei 

Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade com o 
inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de maio de 

2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora KARYNA MARIA 

FERREIRA ATALLAH, que exercia a função de Agente 

Comunitária de Saúde, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 
201/12. 

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 02 de março de 2016.    

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 15 de março de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
MMD.                                         

 

 

 

Em 16 de março de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

MMD. 

 

 

 

PORTARIA Nº 345/16 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei 

Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade com o 

inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de maio de 
2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014, e de 

conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 

de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Primavera do Leste-MT. 

R E S O L V E 

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três) 
meses, a contar de 01 de março de 2016 até 31 de maio de 2016, a 

Senhora ARACELI RIBEIRO DA SILVA, ocupante do cargo de 

Auxiliar de Enfermagem. 
Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 01 de março de 2016.    

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 15 de março de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
MMD.                                         

PORTARIA Nº 348/16 

ADRIANA TOMASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 

com a Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de 
conformidade com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 

1.420 de 14 de maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de 

julho de 2014, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da 
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei 

Orgânica Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 

de 25 de setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 
006/2016 de 17 de fevereiro de 2016. 

RESOLVE 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, o Senhor 

LEANDRO DE SOUZA DOMINGOS, para exercer a função de Vigia, 

sendo enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei 
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em 

contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da 

Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e 
Salários e suas alterações. 

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 15 de março de 2016.      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 16 de março de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 
MMD. 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS 008/2015 

Assunto: Moção de Aplausos ao Sr. Jocelino Soares Godoi sócio 

fundador da Amazônia Sistemas e Treinamento. 

CARMEM BETTI BORGES DE OLIVEIRA, proponho à Mesa 

Diretora, nos termos do regimento Interno, seja 

consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Sr. Jocelino Soares Godoi sócio 

fundador da Amazônia Sistemas e Treinamento , localizada na Avenida 

Florianópolis nº 333 - Centro Leste, pelo excelente trabalho idealizado 

e desenvolvido em prol do crescimento tecnológico em nosso 

Município. 

Justificativa: 

A presente MOÇÃO DE APLAUSO tem como objetivo reconhecer o 

trabalho desempenhado pela empresa de Softwares a Amazônia 

Sistemas, pelo trabalho excelente que ao longo dos anos vem 

desenvolvendo em Primavera do Leste, fazendo com que a Sociedade 

Empresarial tenha um suporte tecnológico avançado e estruturado para 

o grande desenvolvimento que abrange e tem abrangido o nosso 

Município. É notória a transformação e mudanças obtidas em prol de 

Primavera do Leste, pois sempre se preocuparam em investir em 

estrutura e funcionários para atender os clientes como eles merecem e 

assim garantir que os empresários possam oferecer o um trabalho 

qualificado aos munícipes de nossa cidade. 

Nestes 16 anos de mercado a Amazônia Sistemas demonstrou que esta 

capacitada para novos desafios, pois somos cientes que nosso 

Município tem crescido drasticamente e para tal desenvolvimento 

precisamos de empresas competentes e que andem lado a lado com as 

exigências atuais,e mediante a isso poderemos sempre contar com a 

grande competência a qual a Amazônia Sistemas tem oferecido a 

Primavera do Leste, pois é uma empresa que mostrou que está 

qualificada para acompanhar o crescimento e desenvolvimento do 

nosso País. Não poderíamos também nos esquecer de mencionar os 

belos projetos sociais que a Amazônia Sistema desenvolve, mostrando 

 

PORTARIA Nº 346/16 

ADRIANA TOMASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 

com a Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de 
conformidade com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 

1.420 de 14 de maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de 

julho de 2014 

RESOLVE 

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora MARIA LUCIANA DE 

OLIVEIRA, que exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais, 
desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 209/05. 

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 10 de março de 2016.      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 15 de março de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

PORTARIA Nº 347/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Designar a Senhora GIOVANA BACH MANTOVANI, para exercer a 

função de Encarregada de Recursos Materiais, desta Prefeitura, 

recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei 

Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações. 

Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

 

PODER LEGISLATIVO 
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que não se importam somente com seus ganhos lucrativos, mas sim em 

fazer à diferença trazendo alegria as pessoas que verdadeiramente 

precisam. Diante do exposto e ciente de que é uma homenagem justa e 

oportuna, acreditamos plenamente justificada a presente Moção de 

Aplauso. 

Primavera do Leste, 14 de março de 2016. 

CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA 

Vereadora (DEM) 

 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS 021/2015 

Assunto: Moção de Aplausos para o Rotaract de Primavera do Leste - 

MT. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

Proponho à Mesa Diretora, nos termos do regimento Interno, seja 

consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DEAPLAUSOS a ROTARACT de Primavera do Leste – MT, 

pelos trabalhos desempenhados neste ano, com solidariedade e 

dedicação aos que necessitam em nossa sociedade. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifico a presente Moção, pela grandeza dessa entidade que 

desempenha trabalhos voluntários na nossa comunidade primaverense. 

Entidade que contribui para o bem estar da coletividade primaverense, 

além de vários outros atos de generosidade e amor aos mais 

necessitados, tornando-se assim, importante peça da história e 

progresso de Primavera do Leste. 

É a justificativa.  

Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

EDEGAR DOS SANTOS 

Vereador do PROS 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS 011/2015       

Autor: Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira 

Assunto: Moção de Aplausos para o Conselho Gestor Local de Saúde 

do ESF I, do Bairro São José. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

 Proponho à Mesa Diretora, nos termos do regimento Interno, seja 

consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao Conselho Gestor Local de Saúde do ESF I, localizado 

na Avenida Ângelo Ravanello, nº 51 no Bairro São José, pela iniciativa 

em defender os direitos de participação da população no Sistema de 

Saúde do Município. 

Justificativa: 

Gostaríamos de registrar nos anais desta casa, destacando com muito 

prestigio e reconhecimento, o excelente trabalho realizado pelo 

Conselho Gestor Local de Saúde do ESF1 do Bairro São José. Através 

de sua iniciativa em cumprir com o que é direito da população, hoje os 

usuários da referida unidade tem voz ativa, e participação social, 

podendo exercer sua cidadania e reivindicar o que é necessário para as 

melhorias no Sistema de Saúde, assim através do Conselho Gestor a 

população tem um caminho aberto para a transparência e atuação do 

Sistema de Saúde do Município. 

Salientamos que tal iniciativa demonstra respeito e comprometimento 

com os direitos essenciais do cidadão, haja vista que os Conselhos 

Gestores de Saúde são instrumentos de controle social, com caráter 

permanente e deliberativo, destinados ao planejamento, avaliação e 

fiscalização das politicas e das ações da saúde em sua área de 

abrangência. Tal iniciativa merece todo reconhecimento, e, é através 

desta singela homenagem, que expressamos o nosso contentamento e 

agradecimento pelo extraordinário trabalho que é desenvolvido pelo 

Conselho, colocando assim em eminência a importância da democracia 

e da liberdade da população em garantir seus direitos de forma justa e 

legal. 

É a justificativa.  

 Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA 

Vereadora (DEM) 

 

 
MOÇÃO DE APLAUSOS 020/2015 

Assunto: Moção de Aplausos para o LIONS CLUB de Primavera do 

Leste - MT. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

Proponho à Mesa Diretora, nos termos do regimento Interno, seja 

consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DE APLAUSOS ao LIONS CLUB de Primavera do Leste – 
MT, pelos trabalhos voluntários desempenhados neste ano, com 

solidariedade e dedicação aos que necessitam em nossa sociedade. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifico a presente Moção, pela grandeza dessa entidade que 

desempenha trabalhos voluntários na nossa comunidade primaverense. 

Entidade que contribui para o bem estar da coletividade primaverense, 
além de vários outros atos de generosidade e amor aos mais 

necessitados, tornando-se assim, importante peça da história e 

progresso de Primavera do Leste. 
É a justificativa.  

Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

EDEGAR DOS SANTOS 

Vereador do PROS 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS 022/2015 

Assunto: Moção de Aplausos para a Srª. Erenita Tibola pelo excelente 

trabalho desenvolvido como Educadora em nosso Município. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

Proponho à Mesa Diretora, nos termos do regimento Interno, seja 

consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DE 

APLAUSOS a Srª. Erenita Tibola, pelo excelente trabalho 

desenvolvido como Educadora em Primavera do Leste-MT. 

JUSTIFICATIVA: 

 Gostaríamos de registrar nos anais desta casa, destacando com muito 

orgulho e respeito o eficiente trabalho prestado ao nosso Município na 

área de Educação pela Srª. Erenita Tibola, pois através de sua entrega e 

amor a profissão a Educação em nossa cidade teve um respaldo de 

caráter e compromisso, elevando assim o nível educacional nas escolas 

e promovendo o melhor aproveitamento de alunos e professores. 

Somos sabedores que a Educação é a base da formação do saber do 

indivíduo e não apenas isso, mas também a formação do caráter de todo 

cidadão, e diante disso temos o imenso prazer de prestigiar e 

reconhecer o trabalho dessa excelente profissional que colocou o seu 

coração no que escolheu como profissão e assim deixou e tem deixado 

um grande legado do que é ser um Educador. Não há palavras que 

expressem 28 anos de trabalho prestado na Educação, mas é através 

desta humilde homenagem que expressamos o nosso contentamento e 

reconhecimento pelo belo e extraordinário trabalho que esta mulher 

vem desempenhando em nosso Município. 

Expressamos desta forma, a nossa gratidão a Srª. Erenita Tibola por 

todo seu empenho em educar e lutar pelos seus direitos com 

força,garra, determinação e acima de tudo com muita sabedoria e amor. 

Câmara Municipal, 14 de março de 2016. 

CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA 

Vereadora (PMB) 
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DECRETO LEGISLATIVO 236 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR MARCOS FILIPPI. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR MARCOS FILIPPI, Título 

de “CIDADÃO HONORÁRIO” de Primavera do Leste, em 

conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 1993, 

pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 237 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR VALDIR PAVIN. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR VALDIR PAVIN, Título de 

“CIDADÃO HONORÁRIO” de Primavera do Leste, em 

conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 1993, 

pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 

DECRETO LEGISLATIVO 240 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR ARAIDE JOSÉ ZANON. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR ARAIDE JOSÉ ZANON, 

Título de “CIDADÃO HONORÁRIO” de Primavera do Leste, em 

conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 1993, 

pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 

DECRETO LEGISLATIVO 238 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR ARLINDO KOTHE. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR ARLINDO KOTHE, Título 

de “CIDADÃO HONORÁRIO” de Primavera do Leste, em 

conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 1993, 

pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

 

DECRETO LEGISLATIVO 239 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR WILSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR WILSON GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, Título de “CIDADÃO HONORÁRIO” de 

Primavera do Leste, em conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 

26 de Abril de 1993, pelos relevantes serviços prestados em favor do 

Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 
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DECRETO LEGISLATIVO 241 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR ALBERTO PEREIRA 

COSTA. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR ALBERTO PEREIRA 

COSTA, Título de “CIDADÃO HONORÁRIO” de Primavera do 

Leste, em conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 

1993, pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 242 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR LUIZ FERRAZ. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR LUIZ FERRAZ, Título de 

“CIDADÃO HONORÁRIO” de Primavera do Leste, em 

conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 1993, 

pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 

 
 DECRETO LEGISLATIVO 243 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadão Honorário” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, ao SENHOR ANTONIO CARLOS DE 

SOUZA MONTEIRO. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido ao SENHOR ANTONIO CARLOS DE 

SOUZA MONTEIRO, Título de “CIDADÃO HONORÁRIO” de 

Primavera do Leste, em conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 

26 de Abril de 1993, pelos relevantes serviços prestados em favor do 

Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento  

 

DECRETO LEGISLATIVO 244 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadã Honorária” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, a SENHORA MAVIANE DE FÁTIMA 

DAMITS. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido a SENHORA MAVIANE DE FÁTIMA 

DAMITS, Título de “CIDADÃ HONORÁRIA” de Primavera do 

Leste, em conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 

1993, pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 

do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 245 

de 14 de março de 2016 

Concede Título de “Cidadã Honorária” de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, a SENHORA MARLI FAVARIN. 

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 

plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Artigo 1º - Fica concedido a SENHORA MARLI FAVARIN, Título 

de “CIDADÃ HONORÁRIA” de Primavera do Leste, em 

conformidade com a Lei Municipal n.º 250, de 26 de Abril de 1993, 

pelos relevantes serviços prestados em favor do Município. 

Artigo 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução do 
presente Decreto Legislativo, fica a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal autorizada a utilizar-se de verba consignada no Orçamento 

vigente. 

Artigo 3º - O Diploma a ser conferido nos termos do Artigo 1º, do 

presente Decreto Legislativo, ser-lhe-á entregue durante Sessão Solene 
do Poder Legislativo Municipal, em horário e data a ser fixados pela 

Mesa Diretora. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário das Deliberações em 14 de março de 2016. 

Wellington Rosa Campos 

Vereador – Presidente 
 

 


