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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2016 

Programa Quem Ama Cuida 

  

 

Regido pela Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 

1.529 de 12 de novembro de 2015 e demais legislações aplicáveis. 

Tipo: TERMO DE COOPERAÇÃO - MELHOR 

PROPOSTA QUE ATENDA OS INTERESSES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objeto: O objeto deste Chamamento Público trata de instalações 

e/ou espaços de infraestrutura urbana destinada aos 

serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência 
social, esportes, lazer, segurança pública e mobilidade 

urbana, disponíveis para cooperação onde o cooperante 

poderá: Reformar, mudar, conservar e recuperar conforme 
especificação de cada objeto. 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL. 

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

Horários: De segunda à sexta-feira das 07 h às 13h. 
 

Local: Rua Curitiba, 414, 3º Andar – Centro. Primavera do 

Leste – MT  

(Sala da Assessoria de Planejamento) 

A RETIRADA DE EDITAIS PODERÁ SER FEITA PELA 

INTERNET PELO ENDEREÇO: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento publico  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Período: De 30 de junho até 14 de julho de 2016.         (em dias de 

expediente) 

Horário: De segunda à sexta-feira das 07 h às 13h.  

Local: Rua Maringá, 444 - Centro. Primavera do Leste – MT / 

Protocolo Central 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Data: 18 de julho de 2016.  

Horário: 09 h  

Local: Rua Curitiba, 414, 1º Andar – Centro. Primavera do 

Leste – MT  

Sala de Reuniões 

 

 

 

cumprir com o prazo de publicação, redesignando-se nova data para a 

apresentação dos mesmos, qual seja, o dia 08/07/2016 às 09:00 horas, 

no mesmo local indicado inicialmente. 

Fica esclarecido, outrossim, que permanecem inalteradas as demais 

condições estabelecidas no respectivo Edital. 

Primavera do Leste, 01 de julho de 2016. 

Mirna Heckler Braff 

Presidente da CPL 
 

 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 041/2016 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou 

inexigível a licitação, com fundamento no Art. 25, inciso II e Parecer 
Jurídico nº 089/2016, a favor de LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, 

para gerenciamento, consolidação e publicação dos atos oficiais de 

efeito externo deste Município na internet, no valor de R$ 23.025,00 
(Vinte e três mil e vinte e cinco reais), tendo presente o constante dos 

autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo 

se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 

Primavera do Leste, 01 de Julho de 2016  

João Roberto Hatch de Medeiros 

Chefe de Gabinete 

 
 

 

 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 054/2016 – SRP 

Exclusivo ME/EPP 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para 

conhecimento dos interessados em participar da licitação que tem como 

objeto o  Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais pedagógicos para atender as necessidades das unidades 

da rede municipal de ensino (tipo pro-infância), conforme 

solicitação da secretaria municipal de educação e esportes, que a 
data para entrega dos envelopes contendo as propostas e documentação 

foi adiada, redesignando-se nova data para a apresentação dos mesmos, 

qual seja, o dia 06/07/2016 às 07:30 horas, no mesmo local indicado 
inicialmente. 

Fica esclarecido, outrossim, que permanecem inalteradas as demais 

condições estabelecidas no respectivo Edital. 

Primavera do Leste, 01 de julho de 2016. 

Mirna Heckler Braff 

Presidente da CPL 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Obs: Original Assinado Nos autos do processo. 
 

Licitação Pregão Presencial Nº 064/2016 – SRP  

Processo nº 1190/2016  

(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 CONTRATAÇÃO DE 

VEÍCULO CAMINHÃO 3/4 COM 

CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 4.000 KG,  

 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Convite nº 001/2016 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para 
conhecimento dos interessados em participar da licitação que tem como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NO PROLONGAMENTO DA 

RUA OLIVÉRIO PORTA ATÉ A AVENIDA DE ACESSO AO 

NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME 

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM AS 

ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS CONTIDAS NOS ANEXOS  

DO EDITAL CORRESPONDENTE, que a data para entrega dos 

envelopes contendo as propostas e documentação foi adiada para poder  

EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 02/2016 

 

AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE 

INEXIGIBILIDADE 

AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO 

 

LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 064/2016 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
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Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016 - SRP  

EXCLUSIVO ME/EPP 

Processo nº 1204/2016 

(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 CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE FAZENDA E SUAS 

COORDENADORIAS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 14/julho/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 (Auditório 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. 

 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO Nº 013/2016 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT., E O LIONS 

CLUBE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT. 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, nº 444, 

Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora MÁRCIA 

FERREIRA DE PINHO ROTILI, brasileira, divorciada, assistente 

social, portadora da Cédula de Identidade nº RG. 000142491-SSP-MS e 

CPF nº 298.235.521-34, residente e domiciliado na Rua Guiratinga, 730 

casa 04, Vila Pádova, nesta cidade, doravante denominado 

MUNICÍPIO, e do outro lado o CENTRO SOCIAL NOSSA 

SENHORA APARECIDA, inscrito no CNPJ sob o nº 

22.991.647/0001-65, com sede na Rua Pinheiros, 1.065, Loteamento 

Primavera III, nesta cidade, neste ato representado pela sua Presidente,  

Senhora GIZELE MENEZES BEZERRA,brasileira, casada, 

professora, residente e domiciliado na Rua Amendoeira, 228, 

Loteamento Primavera III,  nesta cidade, portador da Cédula de 

Identidade nº RG 1188922-5-SSP-MT e CPF nº 943.093.101-68, 

doravante denominado CENTRO, firmam o presente convênio, de 

conformidade com as cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este Convênio tem por objetivo o repasse financeiro para o CENTRO, 

com repasse dos recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA, bem como o Plano de Trabalho 

aprovado que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, 

para o Projeto Mãe Cidinha, com foco na relação com a comunidade, 

no atendimento de crianças e adolescentes carentes e, para aquelas que  

 

 

Objeto: COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E 

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INCLUSO, 

PARA O TRANSPORTE DE PRODUÇÃO E 

INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 13/Julho/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 (Auditório 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. 

 

 

 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO Nº 012/2016 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELE-

BRAM O MUNICÍPIO DE PRIMA-VERADO LESTE – MT E A 

ASSOCIAÇÃO JEEP CLUBE DE PRIMAVERA DO LESTE. 
O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, 444, 

nesta cidade, neste ato representado pela Secretária Municipal de 
Educação e Esportes, Senhora ADRIANA TOMASONI, brasileira, 

divorciada, professora, portadora da Cédula de Identidade nº RG. 

823.270-SSP-MT e do CPF nº 535.767.211-34, residente e domiciliada 
à Rua Piracicaba, 2383, Primavera II, nesta cidade, doravante 

denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o JEEP CLUBE DE 

PRIMAVERA DO LESTE, inscrito no CNPJ nº 03.037.690/0001-41, 
com sede na Avenida Minas Gerais, 118, Centro, nesta cidade, neste 

ato representado pelo Presidente, Senhor VINICIUS DE SOUZA, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº RG 10514767-
SSJ/MT e CPF nº 870.421.771-34, residente e domiciliando na Rua dos 

Papiros, 112, Parque Eldorado, nesta cidade, doravante denominado 

CLUBE, celebram o presente convênio mediante as seguintes clausulas 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO 

O presente convênio tem por objetivo implemento de ação conjunta 
entre o MUNICÍPIO e o CLUBE para realização da etapa 13º Jeep 

Cross de Primavera do Leste – 2ª Etapa do Estadual, nos dias 27 e 

28 de agosto de 2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Primavera do Leste para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio. 

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-

no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais. 
Primavera do Leste-MT, 29 de junho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

VINICIUS DE SOUZA 
PRESIDENTE DO JEEP CLUBE 

Testemunhas: 

________________________ 

Nome: 

CPF 
________________________ 

Nome: 

CPF 
MMD. 

 

 

LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 064/2016 

EXTRATOS DE CONVÊNIOS 
 

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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se encontram em situação de risco, contribuindo com a criação de  

condições e oportunidades com o fito de que todos possam desenvolver  

plenamente seu potencial como pessoas e cidadãos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 

Ambas as partes elegem o foro da comarca de Primavera do Leste – 

MT., para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

E por estarem ambas as partes em comum acordo com as cláusulas 

acima delineadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que também o 

assinam. 

Primavera do Leste-MT., 29 de junho de 2016. 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

GIZELE MENEZES BEZERRA 

PRESIDENTE DO CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA 

APARECIDA 
 

Testemunhas: 

____________________________ 

Nome: 

CPF: 

____________________________ 

Nome: 

CPF: 

MMD. 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 775/16 

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 

Artigo 1º - Nomeia os membros da Comissão Técnica para Análise 

de Elevação de Classe dos Profissionais da Educação de Primavera 

do Leste-MT., com a seguinte composição: 

a)CLEUSA DOS SANTOS – Professora Pedagoga; 

b) FERNANDA CARLA ARANA PAIS – Secretária Escolar; 
c) JAQUELINE MARIA GIOVENARDI – Professora de Língua 

Portuguesa; 

d) JUCÉLIA VIEIRA DA SILVA – Professora Pedagoga; 
e) MARIANA DUQUE FERREIRA FARIAS PINTO – Monitora 

Social; 

f) SÍLVIA ADRIANA AGUIAR ARAÚJO – Professora de Geografia.  
Artigo 2º - O período de vigência para a atuação da Comissão Técnica 

para Análise de Elevação de Classe dos Profissionais da Educação 

de Primavera do Leste-MT., será o ano de 2016. 
Artigo 3º - Os membros da Comissão escolherão entre os mesmos um 

Coordenador e um Secretário. 

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 30 de junho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO Nº 014/2016 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT, E O CENTRO SOCIAL DOM 

BOSCO. 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.974.088/0001-05, com sede à 

Rua Maringá, 444, nesta cidade, neste ato representado pela Secretária 

Municipal de Educação e Esportes, Senhora ADRIANA TOMASONI, 

brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 

RG. 823.270-SSP-MT e do CPF nº 535.767.211-34, residente e 

domiciliada à Rua Piracicaba, 2383, Primavera II, nesta cidade, 

doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a pessoa jurídica 

de direito privado denominada de CENTRO SOCIAL DOM BOSCO, 

inscrita no CNPJ nº 15.397.256/0001-51, com sede administrativa na 

Rua São José, 37, no loteamento Conjunto Residencial São Cristóvão, 

em Primavera do Leste-MT., neste ato representado pelo seu presidente 

Senhor ANGELO CESAR CENERINO, brasileiro, solteiro, padre, 

residente e domiciliado na Rua São José, 21, no loteamento Conjunto 

Residencial São Cristóvão, em Primavera do Leste-MT., portador do 

RG nº 21.793.708-1- SSP-SP e  inscrito no CPF nº 104.933.361-68,  

doravante denominado CENTRO, celebram o presente Convênio 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente convênio tem por objetivo implemento de ação conjunta 

entre o MUNICÍPIO e o CENTRO para realização da 5ª COPA 

DOM BOSCO DE FUTSAL, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Primavera do Leste para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio. 

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-

no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais. 

Primavera do Leste-MT, 30 de junho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

ANGELO CESAR CENERINO 

PRESIDENTE DO CENTRO SOCIAL DOM BOSCO       

Testemunhas: 

________________________ 

Nome: 

CPF 

________________________ 

Nome: 

CPF 

MMD. 

 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 776/16 
 

NATALIE CASTILHOS BALDIN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA 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 o Senhor CÉSAR AUGUSTO BASTOS - CREA 

120117619-0, para ser Fiscal de Obras da Tomada de Preço nº 

006/2014, da Construção de Rotatórias, Canteiros e Faixas Elevadas, 

em várias Ruas e Avenidas, de nossa cidade. 

Registre-se e Publique-se    

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 30 de junho de 2016. 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 

MMD.                                      

PORTARIA Nº 777/16 

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 

AFASTAR PREVENTIVAMENTE, como medida cautelar, do 

exercício do cargo de Diretor da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental São José, o Senhor DENNER LAURO MONTEIRO 

DA SILVA, pelo período em que o mesmo concorrer a cargo eletivo no 

pleito de 2016, a partir do dia 30 de junho de 2016. 

Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 30 de junho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 
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PORTARIA Nº 780/16 

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 

019/2016 de 03 de junho de 2016. 

RESOLVE 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora 

GRAZIELA APARECIDA VEDOY DA SILVA, para exercer a função 

de Auxiliar de Cozinha, sendo enquadrada 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        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 30 de junho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

PORTARIA Nº 778/16 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e 

dá outras providências 

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,  
CONSIDERANDO o ofício nº 2.223/2016 – SMEE da Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes,    

R E S O L V E 

Artigo 1º -Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela 

Portaria nº 004/16 de 13 de janeiro de 2016, com base no artigo 163 e 

seguintes da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, 

efetue a instauração de Processo e Inquérito Administrativo e 

Disciplinar, contra o Professor de Educação Física, ALEX SANDRO 

SOUZA ARAÚJO. 

Artigo 2º -Determinar a Secretária de Educação e Esportes, como 

medida cautelar, a afastar o referido Professor de Educação Física, do 

exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 

remuneração, tudo nos termos do artigo 167 e seguintes da citada Lei 

Municipal. 

Artigo 3º -Dar-se-á seqüência ao presente ato, se assim necessário, ao 

procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus 

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 

Artigo 4º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que 

justificada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e 

seus parágrafos. 

Artigo 5º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, 

de 25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos 

Santos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial 

especificamente para o procedimento instaurado por esta Portaria. 

Artigo 6º -A presente portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 30 de junho de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
MMD. 

 

 

PORTARIA Nº 782/16 

MANOEL ALVES DAMASCENA JÚNIOR, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

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

acordo com a Lei MuniVII 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 do mesmo, o Senhor WILMAR RIBEIRO DA 

SILVA, que exercia a função de Chefe de Equipe de Serviços 

Fazendários, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 633/16. 

Registre-se e Publique-se     

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Em 30 de junho de 2016. 

MANOEL ALVES DAMASCENA JÚNIOR 

SECRETÁRIO DE FAZENDA 

MMD.                                         

 

 

 

PORTARIA Nº 779/16  

NATALIE CASTILHOS BALDIN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 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 018/2016 de 23 de 

maio de 2016. 

RESOLVE 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, o Senhor 

JUARY FRANCISCO REJES, para exercer a função de Motorista – 

Categoria “E”, 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      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 30 de junho de 2016. 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 
MMD.                                      

PORTARIA Nº 781/16 

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 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 019/2016 de 03 de junho de 

2016. 

RESOLVE 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora 

RAIANY ILAILA OLIVEIRA NUNES, para exercer a função de 

Assistente Social, sendo enquadrada 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        

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Em 30 de junho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD.                                         
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PORTARIA Nº 792/16 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 do mesmo, 

o Senhor JOSÉ GONZAGA TONON, que exercia a função de 

Coordenador de Planejamento Estratégico e Assuntos 

Comunitários, desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 368/14. 

Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MMD. 

 

Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, 
alínea “L”, com direito a percepção dos seus salários integrais, tudo por 

identidade de situações conforme descrito no item VII do inciso III 
desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, a 
Senhora ALBA FERRAZ DAMASCENA, ocupante do cargo de 

Professora Pedagoga, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidata a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  A servidora deverá apresentar o comprovante do registro, 

no prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 
 Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MMD. 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 793/16 

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 

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora FLÁVIA DANIELA DA 

SILVA PIOVEZAN, que exercia a função de Encarregado de 

Gabinete, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 340/13. 
Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 797/16 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 o inciso V do 

artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus 

parágrafos, desta mesma lei, bem como com o previsto na Lei Federal 

Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, 

alínea “L”, com direito a percepção dos seus salários integrais, tudo por 

identidade de situações conforme descrito no item VII do inciso III 

desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor CLEBER MARTINS, ocupante do cargo de Auxiliar 

Bibliotecário, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 01 de julho de 2016. 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MMD. 

 

PORTARIA Nº 794/16 

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 a Senhora HELLEN DE CÁSSIA DUARTE PORTILHO 

BARBOSA, para substituir o Senhor CARLOS VENÃNCIO DOS 
SANTOS, na Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, 

nos termos da Portaria nº 040/14. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 795/16 

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 o Senhor EDMIR JOÃO SOUZA SOLIMAN, para exercer 
a função de Chefe de Seção de Planejamento, 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 DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
MMD. 
 

PORTARIA Nº 796/16 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI, SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 o inciso V do 
artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus 

parágrafos, desta mesma lei, bem como com o previsto na Lei Federal  
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Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 01 de julho de 2016. 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MMD. 

 

 

PORTARIA Nº 798/16 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 o inciso V do 

artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus 

parágrafos, desta mesma lei, bem como com o previsto na Lei Federal 
Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, 

alínea “L”, com direito a percepção dos seus salários integrais, tudo por 

identidade de situações conforme descrito no item VII do inciso III 
desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 
Senhor JOSÉ GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, ocupante do 

cargo de Professor de Artes, a contar da presente data, nos seguintes 

termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 
artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 
assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 
Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 
havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 
Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MMD. 

 

PORTARIA Nº 800/16 

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 conformidade com o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma 
lei, bem como com o previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 

18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito 

a percepção dos seus salários integrais, tudo por identidade de situações 

conforme descrito no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, a 
Senhora ALLANA HELADE CALIXTO, ocupante do cargo de 

Professora Pedagoga, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidata a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  A servidora deverá apresentar o comprovante do registro, 

no prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 
Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 
MMD. 

 

PORTARIA Nº 799/16 

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 o inciso V do 

artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus 

parágrafos, desta mesma lei, bem como com o previsto na Lei Federal 
Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, 

alínea “L”, com direito a percepção dos seus salários integrais, tudo por 
identidade de situações conforme descrito no item VII do inciso III 

desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor VALMOR EZEQUIEL DI DOMÊNICO, ocupante do cargo 
de Motorista, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 
10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 
679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 
presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

  

 

PORTARIA Nº 801/16 

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 conformidade com o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma 

lei, bem como com o previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 

18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito 
a percepção dos seus salários integrais, tudo por identidade de situações 

conforme descrito no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA, ocupante do 
cargo de Professor de Geografia, a contar da presente data, nos 

seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da  
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presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 
havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 
prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 
679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 
presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 
prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

 

PORTARIA Nº 802/16 

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 conformidade com o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma 

lei, bem como com o previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 
18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito 

a percepção dos seus salários integrais, tudo por identidade de situações 
conforme descrito no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 
Senhor HAMILTON XAVIER MENDES, ocupante do cargo de 

Técnico Esportivo, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 
Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

PORTARIA Nº 803/16 

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 conformidade com o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma 

lei, bem como com o previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 

18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito 
a percepção dos seus salários integrais, tudo por identidade de situações 

conforme descrito no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor JOÃO LUCENA NERI NETO, ocupante do cargo de 

Motorista, a contar da presente data, nos seguintes termos: 
I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 
artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 
assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de  

 

PORTARIA Nº 804/16 

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 conformidade com o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma 

lei, bem como com o previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 
18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito 

a percepção dos seus salários integrais, tudo por identidade de situações 

conforme descrito no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor MARCOS MAZZETTO, ocupante do cargo de Professor 
Pedagogo, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 
679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 
presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 
prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

PORTARIA Nº 805/16 

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 conformidade com o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma 
lei, bem como com o previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 

18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito 

a percepção dos seus salários integrais, tudo por identidade de situações 
conforme descrito no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 
Senhor PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA, ocupante do cargo de 

Motorista, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do  
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PORTARIA Nº 806/16 

NATALIE CASTILHOS BALDIN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 

no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 
seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 

salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor CARLOS VENÂNCIO DOS SANTOS, ocupante do cargo de 
Motorista, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 
10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 
 Registre-se e Publique-se      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 
MMD.                                      

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 
 Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 

 

 

Senhor SÉRGIO MARINO SALA, ocupante do cargo de Almoxarife, 
a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 
10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 
679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 
presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 
prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

 Registre-se e Publique-se      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 
MMD.                                      

 

 PORTARIA Nº 808/16 

NATALIE CASTILHOS BALDIN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 
no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 
salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 
Senhor WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS, ocupante do cargo de 

Operador de Máquinas, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

 Registre-se e Publique-se      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 01 de julho de 2016. 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 
MMD.                                      

PORTARIA Nº 807/16 

NATALIE CASTILHOS BALDIN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 
no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 
salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

  Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o  
 

PORTARIA Nº 809/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 

no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em  
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seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 
salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor CARLOS ALEXANDRE MILLER, ocupante do cargo de 

Auxiliar de Serviços Gerais, a contar da presente data, nos seguintes 
termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 
10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 
679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 
presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 
prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 
 

PORTARIA Nº 811/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 
no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 
salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, a 

Senhora DIONILIA VIEIRA SILVA, ocupante do cargo de Agente de 

Combate as Endemias, a contar da presente data, nos seguintes termos: 
I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidata a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 
artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 
assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 
Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 
havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  A servidora deverá apresentar o comprovante do registro, 

no prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 
Eleitoral. 

 Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 810/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 

no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 

salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor CARLOS GALINDO CLEBIS, ocupante do cargo de 

Motorista I, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 

03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 

1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

 Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 812/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 

no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 
previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 

salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 
no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor KAIRO FERNANDES BARCELOS, ocupante do cargo de 

Médico 10 Horas, a contar da presente data, nos seguintes termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 
Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Em 01 de julho de 2016.  
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Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 
prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 
 

 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 814/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 

no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 

salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 
no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 
Senhor PAULO MONIZ DE ARAGÃO PORCIUNCÚLA, ocupante 

do cargo de Médico 10 Horas, a contar da presente data, nos seguintes 
termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 
10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
 

PORTARIA Nº 813/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 
no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 
salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, a 

Senhora MARLI INÊS MARTINS, ocupante do cargo de Agente de 
Auxiliar de Enfermagem I, a contar da presente data, nos seguintes 

termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 
em convenção partidária, como candidata a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 
II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 
Artigo 3º -  A servidora deverá apresentar o comprovante do registro, 

no prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

 Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 815/16 

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 o inciso V do artigo 92 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., e ainda o prevista 

no artigo 105 e seus parágrafos, desta mesma lei, bem como com o 

previsto na Lei Federal Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, em 

seu artigo 1º, inciso II, alínea “L”, com direito a percepção dos seus 
salários integrais, tudo por identidade de situações conforme descrito 

no item VII do inciso III desta mesma lei,  

R E S O L V E 

Artigo 1º -  Conceder a Licença para Tratar de Atividades Políticas, o 

Senhor PAULO MONIZ DE ARAGÃO PORCIUNCÚLA, ocupante 

do cargo de Médico 40 Horas, a contar da presente data, nos seguintes 

termos: 

I - Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera 

do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do 

artigo 105, caput, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

II - Com remuneração, a partir do registro de sua candidatura e até o 

10º (décimo) dia seguinte ao das eleições a servidora fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
03 (três) meses, na forma do § 2º, do artigo 105, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001. 

Artigo 2º -  Uma vez concedida a licença prevista no inciso I do artigo 
1º, a concessão da licença na forma do inciso II do artigo 1º, ambos da 

presente portaria, será considerada como prorrogação da primeira, não 

havendo necessidade de retorno ao serviço. 

Artigo 3º -  O servidor deverá apresentar o comprovante do registro, no 

prazo máximo de cinco dias, a contar de sua homologação na Justiça 

Eleitoral. 

 Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 

 
PORTARIA Nº 816/16 

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 

Nomear, INTERINAMENTE, a Senhora SIRLEIDE MARIA DE 

SOUZA CUSTÓDIO BARBOSA, para exercer a função de Diretor 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental SÃO JOSÉ, no 

período em que durar a Licença para Tratar de Atividades Políticas do 

Senhor  DENNER LAURO MONTEIRO DA SILVA, recebendo a 

remuneração constante no artigo 41 da Lei Municipal nº 681 de 27 de 

setembro de 2001. 

Registre-se e Publique-se        

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 
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PORTARIA Nº 817/16 

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 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 julho de 2016 até 30 de setembro de 2016, a 

Senhora DIVINA GOMES DA SILVA, ocupante do cargo de 

Professora Pedagoga. 
Registre-se e Publique-se      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 
 

R E S O L V E 

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 30 

(trinta) dias, a contar de 04 de julho de 2016, a Senhora LÉLIA DE 

JESUS ABREU MARTINS LEITE, ocupante do cargo de Cirurgiã 

Dentista I. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
MMD. 
 

 

 

 

PORTARIA Nº 818/16 

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 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 julho de 2016 até 30 de setembro de 2016, a 
Senhora MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA, ocupante 

do cargo de Professora Pedagoga. 

Registre-se e Publique-se      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 821/16 

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 30 
(trinta) dias, a contar de 04 de julho de 2016, ao Senhor ILTON 

JESUS LEITE, ocupante do cargo de Cirurgiã Dentista I. 
Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

FÁBIO HENRIQUE DO LAGO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MMD. 
 

 

 

PORTARIA Nº 057/2016 

Wellington Rosa Campos Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 679 de 25 de 

setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Primavera do Leste e da Lei Municipal nº 
1050 e suas alterações, as quais dispõem sobre a reestruturação do 

quadro de cargos, estabelece o plano de carreira, fixa salários dos 

servidores públicos do Legislativo Municipal; 

RESOLVE: 

Nomear para provimento comissionado, o servidor VALDOMIRO 

MEDEIROS DA ROCHA, para o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR, que perceberá remuneração prevista na Lei 

Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível VII, classe A. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 
Em 01 de julho de 2016. 

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se. 

WELLINGTON ROSA CAMPOS 

Presidente 
 

PORTARIA Nº 819/16 

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 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 julho de 2016 até 30 de setembro de 2016, a 
Senhora JANE MARIA FLORES CAMPOS, ocupante do cargo de 

Professora de Língua Inglesa. 

Registre-se e Publique-se      

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 01 de julho de 2016. 

ADRIANA TOMASONI 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 820/16 

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. 
 

PODER LEGISLATIVO 

PORTARIA 

REGIÃO DA 3 GANHA 

SUBPREFEITURA, 

CORRESPONDENTE DA CEF 

E POSTO DA POLÍCIA 

MILITAR 
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