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PODER EXECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAIS 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 104, de 27 de julho de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , 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. 

 

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar 

nº 101 de 04 de maio de 2000;  
 

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso;  
 

Considerando o Ofício nº 1277/2018 SMEE de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Concurso 
Público Municipal para o cargo de PROFESSOR DE LÍNGUA PORTU-

GUESA em substituição a servidora efetiva registrada na matrícula funcional 

nº 222/1, aposentada pela Portaria n° 420/18 publicada no Diário Oficial de 
Primavera do Leste em 24 de julho de 2018 - Edição n° 1292; 

 

Considerando que o (a) candidato (a) ao cargo de PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA inscrito (a) sob nº 542736 convocado (a) pelo Edital de 

Convocação n° 103, de 24 de julho de 2018 apresentou Termo de Desistência 

da vaga ofertada.  
 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-
doria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, 

 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 
concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital 

de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recur-
sos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, 

em conformidade o que dispõe a legislação. 
 

1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 
 

1.2.  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; 

 

2. 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 RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reser-

vando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.                         

 

Quadro 1 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSC. NOME 

544460 ELIANE TEREZINHA DAPPER 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 27 de julho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profis-

sional, 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 Concur-

so. 

 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regula-

mentada 

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 impos-
ta 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 Habili-

tação, junto ao Detran). 
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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 Psicoló-

gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 
2.Eletroencefalograma com avaliação neurológi-

ca; 

3.Exame oftalmológico com acuidade visual e 
fundo de olho; 

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação 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 fun-

ção 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 neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, 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 adminis-

trativo 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 III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, 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 Prefei-

tura  Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibi-

lidade, 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 aposentado-
ria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacu-

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo 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 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: 
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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 ambulato-

rial 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‟‟, „‟Ton-
turas‟‟, ‟‟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, 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 MAR-

CAR): 

(    ) 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 

 

 

 

PORTARIA Nº 423/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, 

R E S O L V E 

 

Designar a Senhora ANDRÉIA LISANDRA BARALDI DONDÉ para 

exercer a função de Encarregada de Serviços de Meio Ambiente, 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, com efeito retroativo a 20 de julho de 2018. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 26 de julho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 424/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, 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 atendendo o que determina o Artigo 167 e seu parágrafo único da Lei 

Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, 

 

R E S O L V E 

 

PRORROGAR O AFASTAMENTO PREVENTIVO, como medida cautelar, 
do exercício do cargo, a Conselheira Tutelar, ROSILENE CRISTINA 

NOVAES, pelo prazo de mais 30 (trinta dias), sem prejuízo de sua remune-

ração, tudo nos termos do artigo 167 e seu parágrafo único, da Lei Municipal 
nº 679 de 25 de setembro de 2001, a fim de que se ultime o Processo Admi-

nistrativo Disciplinar n° 014/2018. 

 
Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 21 de julho de 2018. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 27 de julho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP.   

 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pri-

mavera do Leste, nomeada pela Portaria nº 031/2018 torna público para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a 

empresa CONSTRUTORA AMIL LTDA, interpôs recurso contra “supos-

ta irregularidade” ocorrida na licitação TP 001/2018, na qual foi INABI-

LITADA. As eventuais impugnações poderão ser apresentadas no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento deste comunicado. 

As razões do recurso encontram-se a disposição dos interessados na Comis-

são de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste – MT 
e no endereço www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone Publicações, Editais e 

Licitações. 

 
Primavera do Leste, 27 de julho de 2018. 

 

 

*José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da CPL 
 

* Original assinado nos autos do Processo. 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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PORTARIA Nº 008/2018/SMS/UPA/SUS/PVA-MT 

 

INSTITUI e APROVA o Regimento Interno do Serviço de Enferma-

gem da Unidade de Pronto Atendimento de Primavera do Leste   

 
ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretario Municipal de Saúde de 
Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e  

 
Considerando a obrigatoriedade do serviço de enfermagem da unidade 

possuir um regimento específico; 

Considerando o Código de Ética de Enfermagem e Exercício Profissional, 
lei nº 7498/86, Decreto nº 94406/87 e Resolução COFEN 159 e 195; 

Considerando a Sistematização da Assistência de Enfermagem, Resolução 

COFEN 358/2009; 
Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 

novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde; 
Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 

diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 

Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 

adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-

trativos; 
Considerando a prioridade dada à segurança do paciente na UPA de Pri-

mavera do Leste  

Considerando a necessidade de estabelecer e instituir as normas gerais de 
funcionamento do serviço de enfermagem na Unidade de Pronto Atendi-

mento; 

Resolve 

 
 Parágrafo Único: Instituir e aprovar o regimento interno do serviço de 

enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Primavera do 

Leste. 

 O documento explicita a missão do Serviço de Enfermagem, filosofia de 

trabalho, estabelecendo as competências do Serviço e as atribuições dos 
profissionais de Enfermagem. Em linhas gerais, são representados os 

aspectos diretivos, estruturais e políticos da enfermagem da Unidade de 

Pronto Atendimento e institui as normas gerais de funcionamento do 
Serviço de Enfermagem, (SE) aplicável a todos os profissionais lotados 

neste serviço e interagindo em todas as áreas, de forma integrada, com 

responsabilidade, competência, conhecimento técnico - científico e huma-
nização. 

O Regimento deverá ser atualizado periodicamente, no mínimo a cada 

cinco anos e sempre que houver alterações no Serviço de Enfermagem, 
pré - estabelecendo o seu posicionamento no organograma, assim como a 

descrição de cargos, funções e finalidades do Serviço. 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

 

 Art.1º - O Serviço de Enfermagem tem por finalidade: 

 

1- Promover a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletivida-

de. 
2- Prestar assistência de enfermagem necessária à promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação nos três níveis de atenção à saúde;  

3- Desenvolver ações para a realização de programas de assistência, 

ensino e pesquisa;  

4- Garantir aos usuários assistência de enfermagem respeitando os princí-

pios do SUS de universalidade, equidade e integralidade;  
5- Estimular e promover o trabalho atendendo conceitos de multi, inter e 

transdisciplinaridade; 

6- Colaborar com os sistemas de gestão vigente e demais serviços, na 

aplicação de métodos e práticas e otimização dos desempenhos técnicos 
administrativos e econômicos – financeiros para o alcance de melhores 

resultados.  

7- Desenvolver atividades de qualquer natureza dentro dos limites da 

Enfermagem, conforme os preceitos legais e o Código de Ética de Enfer-
magem, lei n° 7498/86, Decreto n°94406/87, Resolução COFEN-159 e 

195. 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO  

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA IN-

DÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE 

situada a Rua Curitiba, n. 414, Centro, 3º andar, Primavera do Leste – MT, 

neste ato representada pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal Carlos Eduardo 

Donin vem, por meio da presente, no que diz respeito concessão da área e ao 

imóvel construído no local, entre a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste-MT e a Empresa GRANDIS SILVA & SILVA LTDA, representada 

na pessoa da Srª Marines Aparecida de Grandis Silva, com base no artigo 37, 

da Constituição da República Federativa do Brasil (Princípio da Legalidade) 

e na Lei Municipal 578/1999, alterada pela Lei Municipal 1.371/2013, NO-

TIFICÁ-LA que, considerando as ilegalidades apontadas em processo de 

fiscalização, documentos apresentados nesta repartição pública e Ata 154 do 

CODEPRIM, a partir desta data a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste-MT está, neste ato, retomando a posse do presente imóvel, retornando 

ao patrimônio público o lote concedido. 

 

Fica desde já ciente que referido ato está sendo adotada por não haver medi-

das administrativas cabíveis que possam solucionar amigavelmente esta 

questão por completa desobediência a legislação competente. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio 

Ambiente está à disposição para sanar eventuais dúvidas e questionamentos.  

 

Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. 

 

 

Carlos Eduardo Donin 

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

Portaria 1204/2017 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÕES 

 

 

NOTIFICAÇÃO  

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA IN-

DÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE 
situada a Rua Curitiba, n. 414, Centro, 3º andar, Primavera do Leste – MT, 
neste ato representada pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal Carlos Eduardo 

Donin vem, por meio da presente, no que diz respeito concessão da área e ao 

imóvel construído no local, entre a Prefeitura Municipal de Primavera do 
Leste-MT e a Empresa RAYCA E RANIER MORAIS - ME, representada 

na pessoa da Sra Rayca Ranier Morais, com base no artigo 37, da Constitui-

ção da República Federativa do Brasil (Princípio da Legalidade) e na Lei 
Municipal 578/1999, alterada pela Lei Municipal 1.371/2013, NOTIFICÁ-

LA que, considerando as ilegalidades apontadas em processo de fiscalização, 

documentos apresentados nesta repartição pública e Ata 154 do CODEPRIM, 

a partir desta data a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT está, 

neste ato, retomando a posse do presente imóvel, retornando ao patrimônio 

público os lotes concedidos. 
 

Fica desde já ciente que referido ato está sendo adotada por não haver medi-

das administrativas cabíveis que possam solucionar amigavelmente esta 
questão por completa desobediência a legislação competente. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio 
Ambiente está à disposição para sanar eventuais dúvidas e questionamentos.  

 

 
Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. 

 

 

Carlos Eduardo Donin 

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

Portaria 1204/2017 

 

 

 

 

 

 

PORTARIAS INTERNAS 
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CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º - O Serviço de Enfermagem da Instituição está subordinado ao Res-

ponsável Técnico da Unidade, coordenado exclusivamente por um Enfermei-
ro, que possui administração própria e autonomia profissional. 

 
CAPITULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art.3º - O Serviço de Enfermagem tem as seguintes competências: 

 

1.Desenvolver uma metodologia administrativa de trabalho capaz de gerar 

recursos que viabilizem o planejamento, organização, supervisão, controle, 
orçamento e provimento de pessoal nas unidades / setores de Enfermagem. 

2.Organizar o Serviço de Enfermagem da Instituição visando atender as 

necessidades básicas dos clientes que estiverem sob seus cuidados. 
3.Prestar Assistência de Enfermagem aos clientes sob seus cuidados. 

4.Habilidade para aplicar a metodologia do processo de enfermagem e 

teorias da disciplina que organiza intervenção, garantindo a relação de 
ajuda; 

5.Capacidade para trabalhar dentro do contexto de códigos éticos, normati-

vos e legais da profissão. 
6.Capacidade para reconhecer, respeitar e apoiar as necessidades espirituais 

das pessoas; 

7.Demonstrar solidariedade diante das situações de desastres, catástrofes e 
epidemias; 

8.Capacidade para estabelecer e manter a relação de auxilio com as pessoas, 

família, comunidade, frente aos diferentes cuidados requeridos com maior 
ênfase em situações críticas e na fase terminal da vida; 

 

CAPITULO IV 

DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4°- O quadro funcional de Enfermagem da UPA está assim classifica-
do:  

 
1.Enfermeiro Responsável Técnico; 

2.Enfermeiro Assistencial;  

3.Enfermeiro Classificação de Risco; 
4.Enfermeiro transporte extra-hospitalar; 

5.Enfermeiro da CCIH; 

6.Técnico de Enfermagem; 
7.Auxiliar de Enfermagem. 

 

Art.5º - O Enfermeiro Responsável Técnico do Serviço de Enfermagem tem 
as seguintes atribuições: 

1.Organizar e gerenciar o Serviço de Enfermagem e implementar a sistema-

tização da assistência de enfermagem; 

2.Representar a Enfermagem da Instituição junto aos Órgãos Legais de 

competência do exercício de Enfermagem;  
3.Administrar planejando, organizando, supervisionando e avaliando a 

política assistencial de Enfermagem, juntamente com Gestores da Institui-

ção;  

4. Promover a integração dos Serviços de Enfermagem a nível multi - inter 

e transdisciplinar;  
5. Emitir Parecer sobre matéria de Enfermagem;  

6. Incentivar, promover e proporcionar condições para o desenvolvimento 

técnico e científico dos profissionais de saúde;  

7. Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, normas e rotinas de En-

fermagem e da Instituição;  
8.Dimensionar o pessoal de Enfermagem de acordo com a legislação vigen-

te, necessidade técnica de cada unidade ou área e política assistencial da 

Instituição;  

9. Proporcionar a instauração e efetivação da Comissão de Ética de Enfer-

magem;  
10. Promover a Sistematização das ações de Enfermagem;  

11. Primar pela assistência centrada ao usuário;  

12.Cumprir e fazer cumprir o disposto no código de ética vigente;  

13.Fazer-se representar quando necessário em comissões de ética, científi-

ca, cultural, associativa e sindical de enfermagem;  

 

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL  ENFERMEIRO CCIH  

ENFERMEIRO CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO 

Art.6º - O Enfermeiro Assistencial tem as seguintes atribuições: 

1.Planejar, organizar, coordenar e avaliar a assistência de enfermagem do 

turno, sob sua responsabilidade;  

2.Elaborar escalas de trabalho diárias e mensais. 

3. Prover e administrar os recursos materiais necessários às suas funções;  

4. Prover e incentivar o relacionamento interpessoal e o aperfeiçoamento 

técnico da equipe de enfermagem; 

5.Responder pelo Serviço de Enfermagem; 

6.Proporcionar encontros/reuniões com chefia do Serviço de Enfermagem; 

7.Participar no planejamento de projetos de construção e reformas da área 

física; 

8. Realização de pareceres técnicos; 

9.Participar do Programa de Treinamento em Serviço para o pessoal de 

enfermagem;  

10.Substituir a chefia do Serviço de Enfermagem, mediante ausência ou 

quando solicitado;  

11. Realizar e participar da Política de Avaliação e Desenvolvimento;  

12.Participar de pesquisas técnicas e científicas na área de saúde;  

13.Prover administração dos recursos, materiais e humanos necessários às 

unidades;  

14. Assessorar técnicos e auxiliares sob sua responsabilidade;  

15.Cumprir e fazer cumprir o exercício legal da profissão, observando a 

Legislação e o Código de Ética vigente;  

16. Fazer-se representar quando necessário em comissões de ética, científica, 

cultural, associativa e sindical de enfermagem;  

17.Coordenar, supervisionar e realizar passagem de plantão; 

18. Aplicar o Processo de Enfermagem nos usuários;  

19. Acompanhar as atividades do pessoal de Enfermagem em seu local de 

atuação;  

20. Supervisionar o cuidado com o equipamento, o material e instrumental 

utilizado, providenciando sua substituição ou recuperação; 

21. Elaborar, atualizar e implementar normas, rotinas e procedimentos 

técnicos de enfermagem;  

22.Participar na elaboração e execução de rotinas junto aos serviços de 

apoio;  

23.Instituir medidas de segurança ao paciente durante a Assistência de 

Enfermagem; 

24.Participar na prevenção e controle de infecção hospitalar; 

25.Participar nos programas de saúde, higiene e segurança do trabalho, 

prevenção de acidentes, doenças profissionais e do trabalho;  

26. Emitir parecer sobre matéria de enfermagem; 

27.Trabalhar em conjunto com a Chefia de Serviço e Setor, de acordo com 

as normas e rotinas da Instituição;  

 

Art.7º - Enfermeiro Classificação de Risco tem as seguintes atribuições: 

1.Conhecimento profissional, competências e habilidades que garantam o 
rigor técnico-científico ao procedimento. 

2.A Classificação deverá ser executada no contexto do Processo de Enfer-

magem, atendendo-se as disposições da Resolução Cofen 358/2009 (Siste-
matização da Assistência de Enfermagem) e aos princípios da Política 

Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde; 

3.Identificar a queixa inicial, seguir o fluxograma de decisão e, por fim, 
estabelecer o tempo de espera, que varia de acordo com a gravidade do 

paciente; 
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Art.8º - O Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem as 

seguintes atribuições: 

 
1. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que 

indicado;  

2. Implantar e Manter o sistema de vigilância epidemiológica da instituição; 
3. Realizar as capacitações periódicas das rotinas da CCIH; 

4. Propor, elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas 

técnico-administrativas, visando à prevenção e ao tratamento das infecções 
relacionadas à assistência à saúde, de forma integrada com a equipe multi-

profissional; 

5. Regulamentar medida de isolamento e supervisionar sua aplicação;  
6. Acompanhar modificações da planta física da UPA, verificando sua 

adequação em relação ao controle de infecção hospitalar;  

7. Emitir parecer técnico sobre a aquisição de insumos, instrumentos e 
acessórios, cujo uso possa ser previamente esterilizado, a fim de garantir a 

validade da esterilização;  

8. Promover e colaborar e com ações de treinamento dos funcionários da 
instituição, promovendo medidas para o controle de infecção hospitalar;  

9. Observar as diretrizes traçadas pela CCIH para a ação de controle de 

infecções hospitalares em cada setor da instituição; 
10.  Articular-se com a CCIH, no sentido da utilização dos recursos técni-

cos, materiais e humanos, com vistas ao eficiente controle das infecções 

hospitalares; 
11. Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo 

sistema de vigilância epidemiológica;  

12. Definir, em cooperação com a CCIH e com a Comissão de padroniza-
ção, as políticas de utilização de antimicrobianos e materiais médico-

hospitalares para todos os setores da unidade;   

13.  Notificar, ao órgão de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou 
suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica (notificação 

compulsória), atendidos em qualquer dos serviços da unidade, e atuar 

cooperativamente com os serviços de saúde coletiva. 
 

Art.09º - O Técnico de Enfermagem tem as seguintes atribuições: 

1. Exercer atividades de nível médio;  
2. Acompanhar e executar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar, sob 

supervisão e orientação do enfermeiro, cabendo-lhe especificamente:  

a) Executar ações da assistência de enfermagem, exceto as privativas do 

enfermeiro;  

b) Participar da orientação do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;  
c) Participar da equipe de saúde e na programação da assistência de enfer-

magem;  

d) Realizar punção intravenosa por cânula de mandril;  
e) Realizar e proceder à leitura de testes para aferição de glicemia capilar;  

f) Exercer a limpeza, montagem e testagem de equipamentos do setor.  

3. Prestar cuidados integrais a usuários em unidades de maior complexidade 
técnica, sob supervisão do Enfermeiro; 

 4. Contribuir na elaboração de escala de serviço diária, mensal e de folgas, 

sob a supervisão do Enfermeiro; 
 5. Receber e passar plantão com demais integrantes da equipe de sua uni-

dade de serviço;  

6. Executar as atividades determinadas pelo Enfermeiro responsável pela 
unidade de serviço que não estejam aqui descritas, mas que façam parte de 

suas atribuições conforme estabelecido na Lei n°7.498/86, artigos 12 e 15; 

no Decreto n°94.406/87, Artigos 10 e 13;  
a) Cumprir o exercício legal da profissão, observando a Legislação e o 

Código de Ética vigente; 

b) Exercer todas as atividades que também competem ao auxiliar de Enfer-
magem quando necessário. 

 

Art.10º - O Auxiliar de Enfermagem tem as seguintes atribuições: 
1. Exercer atividades de nível médio;  

2. Executar ações auxiliares de enfermagem sob supervisão e orientação de 

enfermeiro;  
3. Participar na execução simples nos processos de tratamento;  

4. Receber e passar plantão com demais integrantes da equipe de sua unida-

de de serviço;  
5. Zelar e fazer zelar pela manutenção, conservação e limpeza de materiais e 

aparelhos de sua unidade de serviço; 

 6. Providenciar material de consumo e troca de material esterilizado junto 
ao Centro de Esterilização de Materiais, conforme rotinas do setor; 

 7. Executar as atividades determinadas pelo Enfermeiro responsável pela 

unidade de serviço que não estejam aqui descritas, mas que façam parte de 
suas atribuições conforme estabelecido na Lei n°7.498/86 artigos 13 e 15; 

no Decreto n°94.406/87 Artigos 11 e 13;  

8. Cumprir o exercício legal da profissão, observando a Legislação e o 

Código de Ética vigente.  

 

 

CAPÍTULO V 

DO PESSOAL E SEUS REQUISITOS 

 

Art.11º - Os requisitos exigidos para o cargo de Enfermeiro Responsável 

Técnico: 

 
1. Ter diploma de enfermeiro;  

2. Estar em dia com suas obrigações junto ao COREN;  

3. Ter vínculo empregatício com a empresa; 
4. Ato de designação para o exercício do cargo;  

5. Responsabilidade Técnica junto ao COREN; 

6. Estar isento de processos éticos;  
7. Ter disponibilidade de horário;  

 

Art.12º - Os requisitos exigidos para o cargo de Enfermeiro Assistencial/ 
Classificação de Risco/ Transporte Extra- Hospitalar e CCIH são: 

 

 1. Ter diploma de enfermeiro;  
2. Estar em dia com suas obrigações junto ao COREN;  

3. Ter vínculo empregatício com a empresa; 

4. Estar isento de processos éticos;  
5. Ter disponibilidade de horário;  

6. Ter aprovação em concurso ou processo seletivo público no município. 

 
Art. 13°- Os requisitos para o cargo de Técnico de Enfermagem são:  

 

1. Ter diploma de técnico de enfermagem;  
2. Cumprir suas obrigações junto ao COREN;  

3. Possuir conhecimentos e condições técnicas para desenvolver as ativida-

des de sua competência, junto aos pacientes, equipes e unidades de trabalho;  
 4. Ter aprovação em concurso ou processo seletivo público no município. 

 

Art. 14°- Os requisitos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem são:  
 

1. Ter diploma de auxiliar de enfermagem;  

2. Cumprir suas obrigações junto ao COREN; 
3. Possuir conhecimentos e condições técnicas para desenvolver as ativida-

des de sua competência, junto aos pacientes, equipes e unidades de trabalho 

4. Ter aprovação em concurso no processo seletivo público no município. 

 

CAPÍTULO VI 

DO HORÁRIO DE TRABALHO 

 

Art.15º - O Serviço de Enfermagem da Instituição manterá plantão durante 
24 horas, sendo que os plantões são estabelecidos de acordo com as leis 

trabalhistas vigentes: 

 
1. Horário diurno:  06 ás 18 hs    2. Horário noturno:  18 ás 06 hs  

 

1- Os colaboradores trabalharão de acordo com a escala elaborada mensal-
mente; 

2- Todo colaborador deverá prorrogar o seu plantão em caso de emergência 

se for determinado pela chefia imediata; 
3- Comparecer na unidade de trabalho para receber o plantão com 15 minu-

tos de antecedência; 

4- Comunicar á chefia imediata caso haja a necessidade de ausência no 
setor, com antecedência para que seja possível realizar remanejo e reposi-

ção;    

5- 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.16º - Todos os funcionários devem apresentar-se ao trabalho no horário 

determinado em escala, devidamente uniformizados, portando a Cédula de 

Identidade do COREN-MT; 
 

Art.17º - Anualmente o pessoal de enfermagem deve apresentar, ao Responsável 

Técnico da Enfermagem, comprovante de quitação da anuidade; 
 

Art.18º - O presente Regimento do Serviço de Enfermagem está embasado 

na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, que “Dispõe sobre a Regulamen-
tação do Exercício de Enfermagem”; 

 

Art.19º – Este Regimento passa a vigorar a partir da data de assinatura do 
Enfermeiro Responsável Técnico do Serviço de Enfermagem e Diretor da 

Instituição – Unidade de Pronto Atendimento - UPA. 
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Primavera do Leste, 19 de Junho de 2018. 

 
Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

Art. 2° Membros escolhidos: 

 

 Coordenador – Giovana de Paula Oliveira 

 Vice-Coordenador – Jordana de Souza Alves 

 Relator – Lídia Dourado Paniago 

Representantes dos setores da Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 

 Lívia Mara Delarmino Roccino  

 Janaine Prudente Neves 

 Maviane de Fatima Damitz 

 Martim Aparecido da silva 

 Welton Martins Ribeiro 

 Alexandra de Andrade 

 Dr. Washington Luiz Arantes 

 
Art. 3°. O Núcleo de Educação Permanente (NEP) poderá convidar mem-
bros das diversas áreas do hospital para participarem de suas reuniões, 

sempre que o momento exigir parecer especializado e/ou específico, para 

atuar como Consultores. 

 

Art. 4°. Os membros do NEP terão mandato de dois anos, sendo permitida a 

recondução. 
 

Art. 5º. As reuniões ordinárias do Núcleo de Educação Permante (NEP), 

serão realizadas mensalmente, em dia, local e horário pré-estabelecidos. 

Paragráfo único – reunião ordinária deliberada mensalmente – Ultima 

terça-feira de cada mês as 14horas na sala de reuniões da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA). 

 

Art. 6º.Os membros do Núcleo de Educação Permanente (NEP) não 

poderão ser remunerados no desempenho desta tarefa, sendo seu direito que 
seja dispensado no horários de atividades da Comissão, das outras 

obrigações nas unidades em que prestam serviço. 

 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 23 de Julho de 2018 
 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 
 

 

PORTARIA Nº 009/2018/UPA/SUS/PVA-MT 
 

INSTITUIR e APROVARa composição dos membros da Comissão 

Interna de Educação Permanente na Unidade de Pronto Atendi-

mento de Primavera do Leste – DR. THIAGO FERNANDO SAN-

DRI DOS SANTOS. 

 
ADVANILSON ROSA SAMPAIOSecretário Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e  

 

Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); 
 

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 
julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências; 
 

Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 

novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 
Funcionamento para os Serviços de Saúde; 

 

Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 
diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 

Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 
adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-

trativos;. 

 
Considerando a Portaria nº 198/GM de 13 de fevereiro de 2004 que Institui 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do 

Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalha-
dores para o setor e dá outras providências. 

 

Considerando a Portaria nº 1.996 de 20 de Agosto de 2007 que dispõe de 
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Perma-

nente em Saúde. 

 
Considerando a Lei 8080, Art.14, de 19 de setembro de 1990 quanto à 

responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS) de 

ordenar a formação de recursos humanos e incrementar o desenvolvimento 
científico e tecnológico na área da saúde; 

 

 Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS nº. 330, 
de 04 de novembro de 2003, que resolve aplicar os Princípios e Diretrizes 

para a Gestão do Trabalho no SUS - NOB/RH – SUS, como Política Nacio-

nal de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no âmbito do SUS;  

 

Considerando a Portaria GM nº 1996 de 20 de agosto de 2007 que dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS) voltada para a formação e desenvolvimento 

dos trabalhadores do SUS e compreendida como uma proposta de ação 

formativa, práticas pedagógicas e organização dos serviços, representando 
um recurso estratégico para identificação de problemas, construção de 

soluções e gestão do trabalho; 

 
Considerando as necessidades de formação e desenvolvimento para o 

trabalho em saúde. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º INSTITUIR e APROVAR a composição dos membros da 

Comissão Interna de Educação Permanente na Unidade de Pronto 

Atendimento de Primavera do Leste – DR. THIAGO FERNANDO 

SANDRI DOS SANTOS. 

 

 

PORTARIA Nº 010/2018/UPA/SUS/PVA-MT 
 

INSTITUI e APROVA o RegimentoInterno da Comissão de Educa-

ção Permanente na Unidade de Pronto Atendimento de Primavera 

do Leste – DR. THIAGO FERNANDO SANDRI DOS SANTOS. 

 
ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretario Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhesão conferidas por lei, 
e  

Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); 
 

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 
institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências; 

 
Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 

novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde; 
 

Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 

diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 
Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 

adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-
trativos;. 

 

Considerando a Portaria nº 198/GM de 13 de fevereiro de 2004 que Institui a 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do 

Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalha-

dores para o setor e dá outras providências. 
 

Considerando a Portaria nº 1.996 de 20 de Agosto de 2007 que dispõe de 

diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Perma-

nente em Saúde. 
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Considerando a Lei 8080, Art.14, de 19 de setembro de 1990 quanto à 

responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS) de 

ordenar a formação de recursos humanos e incrementar o desenvolvimento 
científico e tecnológico na área da saúde; 

 

 Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS nº. 330, 
de 04 de novembro de 2003, que resolve aplicar os Princípios e Diretrizes 

para a Gestão do Trabalho no SUS - NOB/RH – SUS, como Política Nacio-

nal de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no âmbito do SUS;  
 

Considerando a Portaria GM nº 1996 de 20 de agosto de 2007 que dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS) voltada para a formação e desenvolvimento 

dos trabalhadores do SUS e compreendida como uma proposta de ação 

formativa, práticas pedagógicas e organização dos serviços, representando 
um recurso estratégico para identificação de problemas, construção de 

soluções e gestão do trabalho; 

 
Considerando as necessidades de formação e desenvolvimento para o 

trabalho em saúde. 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1ºInstituire aprovar o Regimento Interno da Comissão de Educação 

Permanente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Primavera do 

Leste com a finalidade de em conjunto com o Núcleo de Segurança e Quali-
dade ao Paciente contribuir para a melhoria da assistência e dos processos 

de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e 

transformar as práticas profissionais, proporcionando segurança e qualidade 
ao paciente. 

 

Art. 2º. O Núcleo de Educação Permanente (NEP) – da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) será criado, estruturado e organizado de forma perma-

nente, atuando como órgão de assessoria e subordinação à diretoria da UPA/ 

Secretaria Municipal de Saúde, com autonomia plena para decidir sobre 
assuntos e metas que, direta ou indiretamente, estiverem relacionadas com 

as ações de educação permanente em saúde desta Instituição. 

 

Art. 3º. A finalidade do Núcleo de Educação Permanente (NEP) na UPA 

será de melhorar permanentemente a qualidade da assistência/cuidado à 
saúde; aperfeiçoar o desempenho dos recursos humanos na saúde; aprimorar 

as relações nas e entre equipes e contribuir no planejamento de ações de 

educação permanente através da elaboração dos diagnósticos de necessida-
des de qualificação/atualização de gestores e trabalhadores da unidade de 

Urgência de Pronto Atendimento (UPA). 

 

Art 4º.O Núcleo de Educação Permanente (NEP) terá como representantes 

os membros escolhidos entre eles um (a) Coordenador (a), um (a) Vice-

Coordenador (a) e um (a) Relator (a), e representantes dos diversos setores 
de lotação na UPA. 

 

Parágrafo único. Caso não haja consenso entre os membros quanto à 
escolha da coordenação e da relatoria, a escolha poderá ocorrer por votação.  

 

Art. 5°. O Núcleo de Educação Permanente (NEP) poderá convidar mem-
bros das diversas áreas do hospital para participarem de suas reuniões, 

sempre que o momento exigir parecer especializado e/ou específico, para 

atuar como Consultores. 
 

Art. 6°. Os membros do NEP terão mandato de dois anos, sendo permitida a 

recondução. 
 

Art. 7°.Competeao Núcleo de Educação Permanente (NEP): 

 
 Compreender as necessidades e demandas de ofertas de formação e 

qualificação profissional, propondo prioridades, métodos e estratégias para 

formação e educação permanente dos profissionais com vistas à melhoria do 
processo de trabalho e fortalecimento da integração ensino-serviço, no 

âmbito da Unidade de Primavera do Leste (UPA). 

 
 Levantar através de uma perspectiva ascendente (coletivamente através 

de escolhas das equipes ou problemas da prática assistencial) ou descenden-

te (temas oriundos da gestão tendo como referência a prática do trabalho) as 
dificuldades de natureza educacional passível de modificação pela prática 

pedagógica da prática assistencial. 

 

 

Promover, conjuntamente com a área de Gestão de Pessoas e a equipe 

multidisciplinar o inter relacionamento para execução de ações de educação 

permanente, para o desenvolvimento e aprimoramento do público interno, e 
assim apoiando os processos de mudanças;  

Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em 

saúde implementadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 
Apoiar os profissionais de saúde em seus processos de trabalho assistenci-

al, no monitoramento e avaliação das ações de educação permanente em 

saúde, buscando estimular a autonomia dos sujeitos;  
Elaborar projetos, a partir das necessidades do serviço e do planejamento 

participativo, promovendo espaços de discussão e de qualificação profissio-

nal, contribuindo para alcance das metas institucionais;  
Apoiar os gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na 

proposição de intervenções, no planejamento e desenvolvimento de ações; 

Acolher/capacitar os trabalhadores que ingressarem no quadro de profis-
sionais da instituição; 

Participar da construção de protocolos, linhas de cuidado e políticas 

públicas para saúde integral do indivíduo, pactuação, avaliação e controle 
das ações de prevenção, promoção, reabilitação e assistência na saúde; 

Garantir a implementação de protocolo único para o acolhimento e classi-

ficação de risco de todos os pacientes com agravos agudos e crônicos; 
Acompanhar as capacitações/educação continuada realizadas pelas equi-

pes e por outras Instituições Educacionais; 

 
Incentivar a participação permanente dos profissionais dos serviços, tendo 

em vista, a corresponsabilidade pela qualidade no atendimento; 

Garantir a divulgação a todos os profissionais da rede de urgência, atenção 
básica, especializada e vigilância as informações relativas às capacitações; 

Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência; 

Validar metodologias, processos de trabalho, estratégia de gestão e de 
controle social e outras práticas ou ações que, pelo seu caráter inovador ou 

pela capacidade tenham demonstrado promover melhorias na qualidade e 

segurança ao paciente; 
Definir estratégias para imprimir qualidade dos serviços prestados à 

população e ao aprimoramento intelectual de trabalhadores/trabalhadoras da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 
Elaborar o seu regimento e estabelecer e submeter a aprovação do Núcleo 

de Segurança do Paciente as normas gerais para o andamento das atividades 

internas. 

Ter autonomia para deliberar e definir metodologia das a-

ções/atividades/capacitações a serem desenvolvidas na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 

Zelar pelo cumprimento das normas e padrões estabelecidos pelo NEP; 

 
Art. 8º.Compete à Diretoria da Unidade de Pronto Atendimento: 

 

1.Constituir e nomear formalmente os componentes do NEP; 
2.Propiciar infraestrutura necessária à correta operacionalização do NEP;  

3.Aprovar e fazer respeitar o Regimento Interno do NEP;  

4.Apoiar a elaboração de processos de qualificação profissional e formação 
em saúde favorecendo a construção de metodologias que propiciem a inte-

gração ensino, serviço e controle social.  

 
 Art. 9º. São atribuições específicas do (a) Coordenador (a): 

 

1.Representar o Núcleo de Educação Permanente (NEP);  
2.Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;  

3.Despachar expedientes e subscrever documentos da Comissão;  

4.Dirigir os trabalhos da Comissão;  
5.Comunicar a destituição dos membros à Diretoria.  

6.Distribuir as tarefas para os membros da Comissão;  

7.Cumprir e fazer cumprir as atribuições descritas. 
8.Participar de todas as reuniões atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 

Educação Permanente (NEP); 

9.Dar suporte, condições viáveis para execução de todas deliberações da 
comissão do Núcleo de Educação Permante (NEP). 

10.Acompanhar e cobrar juntamente ao Diretor (a) da Unidade de Pronto 

Atendimento e a Gestão Municipal providências das demandas deliberadas 
pelodo Núcleo de Educação Permante (NEP). 

 

Art.10º. São atribuições específicas do (a) Vice-Coordenador (a): 
 

1.Representar o Núcleo de Educação Permante(NEP) e desenvolver as 

atividades de coordenação, na ausência do coordenador. 
2.Participar de todas as reuniões atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 

Educação Permanente (NEP); 

3.Na ausência do Coordenador o mesmo assumi todas as responsabilidades 

do mesmo. 
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Art.11º. São atribuições do Relator (a):  

 

1.Sintetizar o debate ocorrido, bem como os encaminhamentos, assuntos 
pendentes e divisão de tarefas, registrando-os em ata;  

2.Manter arquivada e atualizada a documentação do Núcleo de Educação 

Permante (NEP). 
3.Providenciar material necessário para as reuniões; 

4.Protocolar documentos em nome da Comissão de Educação Permanente; 

5.Encaminhar o cronograma de reuniões e atas à Diretoria/Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 

 

Art. 12º. As reuniões ordinárias do Núcleo de Educação Permante (NEP), 
serão realizadas mensalmente, em dia, local e horário pré-estabelecidos. 

Paragráfo único – reunião ordinária deliberada mensalmente – Ultima terça-

feira de cada mês as 14horas na sala de reuniões da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 

 

Art. 13º. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo (a) 
Coordenador (a) ou a pedido de qualquer membro da Comissão. 

 

Art. 14º. Na convocação para reunião deverá constar a pauta, podendo esta 
ser proposta por qualquer um dos membros do Núcleo.  

 

Art. 15º. O Núcleo de Educação Permante (NEP), poderá incluir em suas 
reuniões a apresentação de trabalhos ou relatos de interesse científico, 

podendo para isto contar com a participação de convidados de sua escolha. 

 
Art. 16º. O Núcleo de Educação Permante (NEP) deliberará com quórum 

mínimo de 1/3 (um terço). 

 
Art. 17º. De cada reunião será lavrada Ata, incluindo assuntos discutidos, 

decisões tomadas e lista de presença, anexada cópia e encaminhado à Dire-

toria quando solicitado. 
 

Art. 18º. Os membros do Núcleo de Educação Permanente (NEP) que 

faltarem a três reuniões consecutivas, sem justificativa, ou cinco 
intercaladas, serão automaticamente considerados desligados e o pedido de 

sua substituição encaminhado à Diretoria. 

 

Art. 19º. Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte, por 

proposta dos membros da Comissão, mediante aprovação em reunião 
convocada para esta finalidade com quorum mínimo de cinquenta por cento 

de seus membros.  

 
Art. 20º. Os casos omissos serão resolvidos em reunião do Núcleo de 

Educação Permanente (NEP) e encaminhados para apreciação pela Diretoria 

da UPA. 
 

Art. 21º.Os membros do Núcleo de Educação Permanente (NEP) não 

poderão ser remunerados no desempenho desta tarefa, sendo seu direito que 
seja dispensado no horários de atividades da Comissão, das outras 

obrigações nas unidades em que prestam serviço. 

Art.22º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
todas as disposições anteriores. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 
Primavera do Leste, 23 de Julho de 2018 

 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 
providências; 

 

Considerando a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 que aprova os 
Protocolos Básicos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 que aprova os 
Protocolos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 
novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde; 

 
Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 

diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 

Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 

adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-

trativos; 
 

Considerando a Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998que define em 

cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica política de utiliza-
ção de ATM, germicidas e MMH para a instituição;  

 

Considerando a Resolução CFF nº 449 de 24 de outubro de 2006 que dispõe 
sobre as atribuições do farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêuti-

ca;  

 
Considerando a Resolução MS/ANVISA nº 96 de 17 de dezembro de 2008 

que dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas 

cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos; 
Considerando a Portaria do GM/MS 3.916, de 30-10-1998, que aprova a 

Política Nacional de Medicamentos, que tem entre suas prioridades a pro-

moção do uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores 
e aos dispensadores; 

 

Considerando a Portaria GM/MS 533, de 28-03-2012, que estabelece o 

elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 

Considerando a  Resolução do Conselho Nacional de Saúde 338, de 6 de 

maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 
definindo como um de seus eixos estratégicos, a garantia de acesso e equi-

dade às ações de saúde,incluindo a Assistência Farmacêutica; 

 
Considerando a necessidade de qualificação da Assistência Farmacêutica, 

ampliação do acesso da população aos medicamentos e a promoção do uso 

racional; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 01º  INSTITUIR E APROVAR A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS 

DA COMISSÃO INTERNAINTERNADE FARMÁCIA E TERAPÊUTI-

CADA UPA DE PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO 

SANDRI DOS SANTOS 

Art. 2º. Membros escolhidos; 

Dr. Athos De Oliveira Matuda 

Dr. José Lopes da Silva 

Dr. Dowglas Alves G. P. de Faria 

Lídia Dourado Paniago 

Elizabeth Dourado Paniago 

Marcela Almeida Nery 

Laira Endres Palu Domingues 

Janaine Prudente Neves 

Letícia de SouzaWubatuba 

Elizângela Oliveira Rupollo 

 
Art. 3º.Os serviços prestados pela Comissão de Farmácia e Terapêuticanão serão 

remunerados, sendo considerado de relevante interesse público. 

 
Art. 4º. Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêuticaterão mandato de 

dois anos, sendo permitida a recondução. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Primavera do leste, 23 de Julho de 2018. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 
 

 

PORTARIA Nº 011/2018/SMS/UPA/SUS/PVA-MT 
 

 

INSTITUIR E APROVAR A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA 

COMISSÃO INTERNADE FARMÁCIA E TERAPÊUTICADA UPA 

DE PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO SANDRI 

DOS SANTOS 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretário Municipal de Saúde de 
Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e  

 
Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); 

http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.primaveradoleste.mt/servlet/wwpessoalservidor?u36J9+1kohshQQ3qIbetYURMAEaZtETJ2ISPDgK0uL_5V1WKNPCnHg2EB6YOIdXu
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PORTARIA Nº 011/2018/SMS/UPA/SUS/PVA-MT 

 

INSTITUIR E APROVAR A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA CO-

MISSÃO INTERNADE FARMÁCIA E TERAPÊUTICADA UPA DE 

PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO SANDRI DOS 

SANTOS 

 
ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretário Municipal de Saúde de Primave-

ra do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e  

 

Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de Segu-

rança do Paciente (PNSP); 

 

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de julho de 

2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que institui ações 
para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências; 

 

Considerando a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 que aprova os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 que aprova os Protocolos 

de Segurança do Paciente; 

 
Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de no-

vembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funciona-

mento para os Serviços de Saúde; 

 

Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as diretrizes 

de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento 

como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e coloca como competência do gestor a adoção de protocolos 

clínicos de atendimento e de procedimentos administrativos; 

 

Considerando a Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998que define em 

cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica política de utilização de 

ATM, germicidas e MMH para a instituição;  

 

Considerando a Resolução CFF nº 449 de 24 de outubro de 2006 que dispõe 
sobre as atribuições do farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêutica;  

 

Considerando a Resolução MS/ANVISA nº 96 de 17 de dezembro de 2008 que 

dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objeti-

vo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos; 

 

Considerando a Portaria do GM/MS 3.916, de 30-10-1998, que aprova a Política 

Nacional de Medicamentos, que tem entre suas prioridades a promoção do uso 
racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensado-

res; 

 

Considerando a Portaria GM/MS 533, de 28-03-2012, que estabelece o elenco de 

medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 
Considerando a  Resolução do Conselho Nacional de Saúde 338, de 6 de maio de 

2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, definindo 

como um de seus eixos estratégicos, a garantia de acesso e equidade às ações de 

saúde,incluindo a Assistência Farmacêutica; 

 

Considerando a necessidade de qualificação da Assistência Farmacêutica, ampli-

ação do acesso da população aos medicamentos e a promoção do uso racional; 

RESOLVE: 

 

Art. 01º  INSTITUIR E APROVAR A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS 

DA COMISSÃO INTERNAINTERNADE FARMÁCIA E TERAPÊUTI-

CADA UPA DE PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO 

SANDRI DOS SANTOS. 

 

Art. 2º. Membros escolhidos:  

 

 Dr. Athos De Oliveira Matuda 

 Dr. José Lopes da Silva 

 Dr. Dowglas Alves G. P. de Faria 

 Lídia Dourado Paniago 

 Elizabeth Dourado Paniago 

 Marcela Almeida Nery 

 Laira Endres Palu Domingues 

 Janaine Prudente Neves 

 Letícia de SouzaWubatuba 

 Elizângela Oliveira Rupollo 

 

Art. 3º.Os serviços prestados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica não 

serão remunerados, sendo considerado de relevante interesse público. 

Art. 4º. Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêuticaterão mandato 

de dois anos, sendo permitida a recondução. 

 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Primavera do leste, 23 de Julho de 2018. 
Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 

 
 

 

 

PORTARIA Nº 012/2018/SMS/UPA/SUS/PVA-MT 

 
 

INSTITUIR E APROVAR O REGIMENTO INTERNO DA 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPEUTICA DA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE PRIMAVERA DO 

LESTE DR. THIAGO FERNANDO SANDRI DOS SANTOS. 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretário Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e  
 

Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP); 

 

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 
julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências; 
 

Considerando a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 que aprova os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente; 
 

Considerando a Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 que aprova os 

Protocolos de Segurança do Paciente; 
 

Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 

novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 
Funcionamento para os Serviços de Saúde; 

 

Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 
diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 

Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 
adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-

trativos; 

 
Considerando a Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998que define em 

cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica política de utiliza-

ção de ATM, germicidas e MMH para a instituição;  
 

Considerando a Resolução CFF nº 449 de 24 de outubro de 2006 que dispõe 

sobre as atribuições do farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêuti-
ca;  

 

Considerando a Resolução MS/ANVISA nº 96 de 17 de dezembro de 2008 
que dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas 

cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos; 

Considerando a Portaria do GM/MS 3.916, de 30-10-1998, que aprova a 
Política Nacional de Medicamentos, que tem entre suas prioridades a pro-

moção do uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores 

e aos dispensadores; 
 

Considerando a Portaria GM/MS 533, de 28-03-2012, que estabelece o 

elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 338, de 6 de 
maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

definindo como um de seus eixos estratégicos, a garantia de acesso e equi-

dade às ações de saúde, incluindo a Assistência Farmacêutica; 
 

Considerando a necessidade de qualificação da Assistência Farmacêutica, 

ampliação do acesso da população aos medicamentos e a promoção do uso 

racional; 

http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.primaveradoleste.mt/servlet/wwpessoalservidor?u36J9+1kohshQQ3qIbetYURMAEaZtETJ2ISPDgK0uL_5V1WKNPCnHg2EB6YOIdXu
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RESOLVE: 

 

Art. 01º Instituir e aprovar o regimento interno da Comissão Farmácia e 
Terapêutica da UPA de Primavera do Leste Drº Thiago Fernando Sandri dos 

Santos. 

 
Art. 2º. A Comissão Farmácia e Terapêuticatem a finalidade de servir como 

órgão consultivo e deliberativo sobre medicamentos além de promoção do 

uso racional e adequado dos mesmos. É um órgão de assessoria diretamente 
vinculado à Diretoria da UPA na formulação e implementação das políticas 

relacionadas com a seleção, programação, prescrição, dispensação e uso 

racional dos medicamentos 
 

Art. 3º.A missão da Comissão de Farmácia e Terapêutica é de ser responsá-

vel pelo desenvolvimento e supervisão de todas as políticas e práticas de 
utilização de medicamentos na UPA, com o objetivo de assegurar resultados 

clínicos satisfatórios e um risco potencial mínimo (uso seguro e racional dos 

medicamentos), através da condução de processos de seleção, utilização, 
acompanhamento, avaliação e exclusão do uso de medicamentos, sendo 

instrumento estratégico para gestão e melhoria da qualidade nas prescrições, 

apoiadas em bases sólidas de farmacologia clínica e evidências sobre custo-
benefício 

 

Art. 4º.Os serviços prestados pela Comissão de Farmácia e Terapêuticanão 
serão remunerados, sendo considerado de relevante interesse público 

 

Art. 5º.A composição da Comissão de Farmácia e Terapêuticadeverá ser de 
02 membros médicos, 01 membro da Direção Administrativa, 02 enfermei-

ros (a), 01 agente administrativo do Serviço de Arquivo de Prontuários, 01 

agente administrativo e outros ligados ao Núcleo de Segurança e Qualidade 
do Paciente. 

 

Art. 6º. Para realização dos trabalhos da Comissão de Farmácia e Terapêu-
ticaos membros deverão ser disponibilizados de suas atividades em comum 

acordo com a Diretoria Técnica e o Núcleo de Segurança do Paciente. 

 

Art. 7º. Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêuticaterão mandato 

de dois anos, sendo permitida a recondução. 

 

Art. 8º. A relação dos membros de cada mandato deverá ser publicada 

através de portaria pela Direção Administrativa em Diário Oficial e em local 
visível e de fácil acesso na Unidade de Pronto Atendimento bem como a 

substituição de qualquer membro, a qualquer momento. 

 
Art. 9º.O presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica, assim como 

todos os membros, serão nomeados pela Direção Administrativa da institui-

ção e os demais componentes serem ligados através de livre participação do 
Núcleo de Segurança e Qualidade do Paciente. 

 

Art. 10º. Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica poderão ser 
substituídos, a qualquer tempo, mediante ato formal motivado, nas seguintes 

situações: 

 
Parágrafo Único: 

I.Por iniciativa própria, a pedido do membro interessado, mediante requeri-

mento escrito com justificativa. 
II. Por provocação escrita, devidamente fundamentada, apresentada pelo 

Direto (a) UPA, esta necessariamente deverá ser apresentada, apreciada e 

deliberada com os membros do NSP, com presença mínima de cinqüenta 
por cento mais um de seus membros. 

 

Art. 11º. As reuniões acontecerão bimestralmente. A ausência de um mem-
bro em três (03) reuniões ordinárias e ou cinco (05) intercaladas anualmente 

sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática.  

 
Art. 12º.As decisões da Comissão de Farmácia e Terapêuticaserão tomadas 

após deliberação apreciação e aprovação, por meio de votação por maioria 

simples dos membros presentes.  
 

Art. 13º.Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, 

será designado um relator ou convidado consultor, o qual apresentará pare-
cer sobre o assunto, em prazo preestabelecido. 

 

Art. 14º Poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 
participar das reuniões.  

 

Art. 15º.As reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêuticadeverão ser 

registradas em ata e arquivada contendo: data e hora, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente, decisões tomadas, assim como 
livro de presença especifico para comissão. 

 

Art. 16º.Além das reuniões ordinárias a cada dois meses poderão ser reali-
zadas reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões 

emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo Diretor Clínico ou 

Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêuticae ourepresentante do 
Núcleo de Segurança do Paciente. 

 

Art. 17º.As informações, os resultados e os indicadores operacionais levan-
tados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica deverão ser enviados para a 

Direção Geral, Núcleo de Segurança do Paciente que conforme necessidade 

encaminhará necessidade/assunto à Comissão de Educação Permanente e ao 
Gestor Municipal de Saúde para propor Plano de trabalho junto às equipes 

da UPA. 

 
Art. 18º.Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêuticanão terão 

dedicação exclusiva para exercerem as atividades da Comissão. 

 
Art. 19º.Todos os membros da Comissão de Farmácia e Terapêuticadeverão 

guardar SIGILO ÉTICO (segredo absoluto)no que se refere aos assuntos 

abordados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
 

Art. 20º.A rotina das reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêuticaserá a 

seguinte: 
I.Verificação de presença e existência de “quórum” (50%); 

II.Votação e assinatura de ata da reunião anterior dos presentes;  

III.Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião;  
IV.Informes da Presidência e do Núcleo de Qualidade e Segurança do 

Paciente, quando for o caso;  

V.Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;  
VI.Organização da pauta da próxima reunião;  

VII.Encerramento da reunião. 

 
Art. 21º.São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica: 

 
VIII.Elaborar a padronização de medicamentos na relação de medicamentos da 
UPA;  

IX.Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de medicamen-

tos;  

X.Aprovar a inclusão ou exclusão de medicamentos padronizados por iniciativa 

própria ou por propostas encaminhadas pelos chefes dos Serviços Médicos, 

promovendo a atualização da padronização de medicamentos;  

XI.Avaliar os medicamentos sob o ponto de vista dinâmico, biofarmacocinético e 
químico, emitindo parecer técnico sobre sua eficácia, eficiência e efetividade 

terapêutica, como critério fundamental de escolha, assim como avaliar sua fárma-

coeconomia como mais um critério para sua padronização;  

XII.Evitar várias apresentações do mesmo princípio ativo e formulações com 

associação de medicamentos; 

XIII.Fixar critérios para a aquisição de medicamentos não padronizados;  

XIV.Incentivar o uso dos nomes dos medicamentos pela denominação Comum 

Brasileira (DCB); 
XV.Revisar periodicamente as normas de prescrição, estimulando a uniformiza-

ção de condutas terapêuticas;  

XVI.Desenvolver e validar protocolos clínicos e terapêuticos de tratamento que 

orientarão a prescrição e a dispensação de medicamentos da UPA, quando neces-

sário. 

XVII.Organizar a comunicação interna de divulgações da ANVISA, exclusão de 

alguns itens, boletins, dentre outros; 
XVIII.Promover ações que estimulem o uso racional de medicamentos, ativida-

des de farmacovigilância; 

XIX.Garantir o cumprimento de suas resoluções mantendo estreita relação com o 

corpo clínico;  

XX.Elaborar um guia farmacêutico a ser divulgado na UPA, com atualizações 

periódicas (anuais ou sempre que necessário), contendo minimamente os medi-

camentos padronizados e seus devidos grupos farmacológicos; 

XXI.Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 
a qualidade com atuação de Educação Permanente;  

XXII.Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição. 

XXIII.Elaborar o Formulário Terapêutico e as normas para sua aplicação, bem 

como outros materiais informativos sobre o uso racional de medicamentos. 

XXIV.Levantar, listar e divulgar os medicamentos potencialmente perigosos (alta 

vigilância), favorecendo o uso racional e seguro através de barreiras de seguran-

ça. 
XXV.Desenvolver ações educativas para prescritores, dispensadores e usuários 

em um processo contínuo de educação, a fim de favorecer o uso racional de 

medicamentos. 
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Art. 22º.A seleção de medicamentos deve objetivar: 

 

a)Uma maior eficiência administrativa; 
b)Uma resolutividade terapêutica adequada; 

c)A racionalidade na prescrição; 

d)A racionalidade na utilização de fármacos e; 
e)A racionalização dos custos dos tratamentos. 

 

Art. 23º.Para a inclusão na relação de medicamentos da UPA deverão ser 
observados os seguintes critérios: 

 

 
a)Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

b)Indicação fundamentada em critérios epidemiológicos, privilegiando 

aqueles medicamentos para doenças que configuram problemas de saúde 
publicam que atingem ou põem em risco as coletividades, e cuja estratégia 

de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; 

c) Valor terapêutico comprovado, com suficientes informações clínicas na 
espécie humana e em condições controladas, sobre a atividade terapêutica e 

farmacológica; 

d)Baixa toxicidade; 
e)Denominação pelo princípio ativo, conforme Denominação Comum 

Brasileira (DCB), ou, na sua falta, conforme Denominação Comum Interna-

cional (DCI); 
f)Informações suficientes sobre as características farmacocinéticas, farma-

codinâmicas e farmacotécnicas; 

g)Estabilidade em condições de estocagem, uso e facilidade de armazena-
mento; 

h)Preferência por medicamentos clinicamente apropriados para o tratamento 

de mais de uma enfermidade. 
i)Obrigatoriamente estar disponível no mercado nacional; 

j)Formas farmacêuticas, apresentações e dosagem que facilitem a comodi-

dade para a administração aos pacientes a que se destina o cálculo da dose a 
ser administrada e o fracionamento ou a multiplicação das doses. 

k)Composição perfeitamente conhecida, excluindo-se, sempre que possível, 

as associações fixas; 
l) Solicitação recomendada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica local 

ou, na sua ausência, pela gerência técnica do serviço Solicitante. 

 

 

Art. 24º.A substituição de medicamentos selecionados da UPA será justifi-
cada quando o novo produto apresentar vantagem comprovada em termos 

de: 

 
a.Menor risco/benefício; 

b.Menor custo/tratamento; 

c.Menor custo de aquisição, armazenamento, distribuição e controle; 
d.Maior estabilidade; 

e.Propriedades farmacológicas mais favoráveis; 

f.Menor toxicidade; 
g.Maior informação com respeito a suas vantagens e limitações, eficácia e 

eficiência; 

h.Maior comodidade na administração; 
i.Facilidade de dispensação. 

 

 
Art. 25º.A exclusão de medicamentos da Relação da UPA deverá ocorrer 

sempre que houver evidências de que o produto: 

 
a)Apresenta relação risco/benefício inaceitável; 

b)Não apresenta vantagens farmacológicas e/ou econômicas comparativa-

mente a outros produtos disponíveis no mercado; 
c)Não apresenta demanda justificável; 

d)Apresenta descontinuidade na fabricação; 

e)Não há interessados no processo licitatório. 
Parágrafo I: As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medi-

camentos da Relação de Medicamentos da UPA, serão analisadas conforme 

agenda da comissão. 
Parágrafo II: As recomendações e pareceres da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica serão submetidos à apreciação do Secretário Municipal de 

Saúde para homologação final, a qual implicará em seu registro através de 
Portarias. 

Parágrafo III: Caso as recomendações e pareceres da Comissão de Farmácia 

e Terapêutica não sejam aceitas para a homologação final, o Secretário 
Municipal de Saúde deverá apresentar justificativa, por escrito, à referida 

Comissão. 

Parágrafo I: As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medi-

camentos da Relação de Medicamentos da UPA, serão analisadas conforme 

agenda da comissão. 
Parágrafo II: As recomendações e pareceres da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica serão submetidos à apreciação do Secretário Municipal de 

Saúde para homologação final, a qual implicará em seu registro através de 
Portarias. 

Parágrafo III: Caso as recomendações e pareceres da Comissão de Farmácia 

e Terapêutica não sejam aceitas para a homologação final, o Secretário 
Municipal de Saúde deverá apresentar justificativa, por escrito, à referida 

Comissão. 

 
Art. 26º.São atribuições do presidente da Comissão de Farmácia e Terapêu-

tica:  

 

a)Convocar e presidir as reuniões.  

b)Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu 

representante. 
c) Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 

aprovados pelos membros desta.  

d) Fazer cumprir o regimento. Nas decisões da comissão, além do seu voto, 
terá o voto de qualidade (voto de Minerva). 

 

Art. 27º.Nas faltas e impedimentos legais do presidenteda Comissão de 
Farmácia e Terapêuticanas reuniões, os presentes da comissão deliberarão 

para definir quem a conduzirá. 

 
Art. 28º.São atribuições e competências do secretário/agente administrativo 

da Comissão de Farmácia e Terapêutica: 

a)Organizar a ordem do dia.  
b) Receber e protocolar os processos e expedientes.  

c) Lavrar a ata das sessões/reuniões.  

d)Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo 
presidente.  

e) Organizar e manter o arquivo da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

f) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao 
serviço desta secretaria.  

g)Solicitar ao Serviço de Arquivo e faturamento todos os prontuários que 

serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho reali-

zado. 

h)Comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado; 
i)Participar de todo o processo da avaliação de prontuários e de qualquer 

outra atividade designada pelo Presidente; 

j)Elaborar, conjuntamente, normas para auditoria, organização e revisão dos 
prontuários; 

k)Zelar pelo sigilo ético das informações; 

l)Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscan-
do a qualidade com atuação de educação permanente. 

 

Art. 29º. Este Regimento Interno somente poderá ser alterado em reunião 
ordinária, havendo item específico em pauta com participação mínima de 

cinqüenta por cento mais um de seus membros da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 
§ 1º As sugestões de alteração deverão ser apresentadas de forma legalmente 

escrita na reunião dos membros daComissão de Farmácia e Terapêutica.  

§ 2º O quórum necessário para aprovação de sugestões de alteração do 
Regimento Interno será de cinqüenta por cento mais um dos membros 

daComissão de Farmácia e Terapêuticada UPA, com a presença do presi-

dente. 
 

Art 30º A Direção da UPA e Gestor Municipal deverão dar condições para 

que as ações da Comissão de Farmácia e Terapêutica– aconteçam, respei-
tando prazos deliberados e estabelecidos pelas comissões. 

 

Art 31º O presidente daComissão de Farmácia e Terapêutica, juntamente 
com o presidente (a) do NSP, Diretor (a) UPA e membros das comissões, 

solicitar/cobrar providências das deliberações ao Gestor Municipal de Saúde 

e Prefeito (a). 
 

Art.32º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Primavera do leste, 24 de Julho de 2018 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 
 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 
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PORTARIA Nº 013/2018/UPA/SUS/PVA-MT 

 

INSTITUIR e APROVARa composição dos membros da Comissão 

Interna deÓbitos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de 

Primavera do Leste – DR. THIAGO FERNANDO SANDRI DOS 

SANTOS. 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIOSecretário Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e  

Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); 
 

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 
institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências; 

 
Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 

novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde; 
 

Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 

diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 
Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 

adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-
trativos;. 

 

Considerando a Resolução Interministerial MEC/MS n.º 2.400 de 2 de 
outubro de 2007, que torna obrigatória a criação da Comissão de Avaliação 

de Óbitos nas instituições de saúde; 

 
Considerando a Portaria MS/GM nº 1405, de 29 de junho de 2006, que 

instituiu a rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclareci-

mentos da Causa Mortis. 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º INSTITUIR e APROVAR a composição dos membros da 

Comissão Interna de Óbitos na Unidade de Pronto Atendimento de 

Primavera do Leste – DR. THIAGO FERNANDO SANDRI DOS 

SANTOS. 

 

 

Art. 2° Membros escolhidos; 

 Drº Benedito Francelino De Souza Júnior 

 DrªDaniela Rezende de Oliveira 

 Lídia Dourado Paniago 

 Janaine Prudente Neves 

 Maviane de Fatima Damitz 

 Martim Aparecido da silva 

 Welton Martins Ribeiro 

 Monia Maia de Lima 

 

Art. 3°.A Comissão de Óbitos poderá convidar membros das diversas áreas 

do hospital para participarem de suas reuniões, sempre que o momento 

exigir parecer especializado e/ou específico, para atuar como Consultores. 

Art. 4°. Os membros da Comissão de Óbitos terão mandato de dois anos, 

sendo permitida a recondução. 
 

Art. 5º. As reuniões ordinárias Comissão de Óbitos, serão realizadas men-

salmente, em dia, local e horário pré-estabelecidos. 
 

Art. 6º.Os membros Comissão de Óbitosnão poderão ser remunerados no 

desempenho desta tarefa, sendo seu direito que seja dispensado no horários 
de atividades da Comissão, das outras obrigações nas unidades em que 

prestam serviço. 

 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 
Primavera do Leste, 24 de Julho de 2018 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

PORTARIA Nº 014/2018/SMS/UPA/SUS/PVA-MT 

 

INSTITUI e APROVA OREGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO 

DE ÓBITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE 

PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO SANDRI DOS 

SANTOS. 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretário Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e  
Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); 

 
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 
providências; 

 

Considerando a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 que aprova os 
Protocolos Básicos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 que aprova os 
Protocolos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 
novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde; 

 
Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as 

diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 

Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 

adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-

trativos; 
 

Considerando a Resolução Interministerial MEC/MS n.º 2.400 de 2 de 

outubro de 2007, que torna obrigatória a criação da Comissão de Avaliação 
de Óbitos nas instituições de saúde; 

 

Considerando a Portaria MS/GM nº 1405, de 29 de junho de 2006, que 

instituiu a rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclareci-

mentos da Causa Mortis. 
 

 

RESOLVE: 

 

Art. 01ºInstituir e aprovar o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da 

Unidade de Pronto Atendimento UPA de Primavera do Leste Drº Thiago 
Fernando Sandri dos Santos. 

 

Art. 2º.A Comissão de Óbitos foi criada em atendimento a determinação da 
Resolução Interministerial MEC/MS n.º 2.400 de 2 de outubro de 2007, que 

torna obrigatória a criação da Comissão de Avaliação de Óbitos nas institui-

ções de saúde, e da Portaria MS/GM nº 1405, de 29 de junho de 2006, que 
instituiu a rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclareci-

mentos da Causa Mortis. 

 
Art. 3º. A atuação da Comissão é técnico-científica, SIGILOSA, não 

podendo ser coercitiva ou punitiva.  

Parágrafo único. As diretrizes para as ações investigatórias e educativas 
serão definidas nas reuniões da Comissão e desencadeadas pelo Presidente.  

 

Art. 4º.São finalidades da Comissão de Óbito da Unidade de Pronto Aten-
dimento - UPA de Primavera do Leste: 

I.Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, 

bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos; 
II.Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da 

Instituição. 

III.Discutir junto ao Núcleo de Segurança do Paciente/Gestão de risco o 
gerenciamento de óbitos evitáveis, propondo atitudes preventivas e correti-

vas contribuindo efetivamente no processo de assistência ao paciente, possi-

bilitando o compartilhamento e o acesso imediato aos dados, maior eficiên-
cia nos processos clínicos e administrativos e a otimização dos indicadores 

físicos. 

IV.Propor normatizar e padronizar os procedimentos e as condutas dos 
profissionais envolvidos na situação de óbito hospitalar; 

V.Elaborar normas visando o adequado registro e preenchimento de atestado 

de óbitos visando á qualidade em auditorias, revisão de prontuários e melhor 

qualidade assistencial aos familiares. 

http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.primaveradoleste.mt/servlet/wwpessoalservidor?u36J9+1kohshQQ3qIbetYURMAEaZtETJ2ISPDgK0uL_5V1WKNPCnHg2EB6YOIdXu
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Art. 5º.Os serviços prestados pela Comissão de Óbitos não serão remunera-

dos, sendo considerado de relevante interesse público. 

 
Art. 6º. A composição da Comissão de Revisão de Óbitos deverá ser de 02 

membros médicos, 01 membro da Direção Administrativa, 02 enfermeiros 

(a), 01 agente administrativo do Serviço de Arquivo de Prontuários, 01 
agente administrativo e outros ligados ao Núcleo de Segurança e Qualidade 

do Paciente.  

 

Art. 7º. Para realização dos trabalhos da Comissão de Óbito os membros 

deverão ser disponibilizados de suas atividades em comum acordo com a 

Diretoria Técnica e o Núcleo de Segurança do Paciente. 
 

Art. 8º. Os membros da Comissão de Óbitos terão mandato de dois anos, 

sendo permitida a recondução. 
 

Art. 9º. A relação dos membros de cada mandato deverá ser publicada 

através de portaria pela Direção Administrativa em Diário Oficial e em local 
visível e de fácil acesso na Unidade de Pronto Atendimento bem como a 

substituição de qualquer membro, a qualquer momento.  

 
Art. 10º. Os membros da Comissão de Óbitos, serão nomeados pela Direção 

Administrativa da instituição e os demais componentes serem ligados 

através de livre participação do Núcleo de Segurança e Qualidade do Paci-
ente.Seu presidente será definido em reunião por votos da comissão. 

 

Art. 11º. Os membros da Comissão de Óbitos poderão ser substituídos, a 
qualquer tempo, mediante ato formal motivado, nas seguintes situações:  

Parágrafo Único: 

 
I.Por iniciativa própria, a pedido do membro interessado, mediante requeri-

mento escrito com justificativa. 

II. Por provocação escrita, devidamente fundamentada, apresentada pelo 
Diretor (a) da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, esta necessariamente 

deverá ser apresentada, apreciada e deliberada com os membros do NSP, 

com presença mínima de cinqüenta por cento mais um de seus membros. 
 

Art. 12º. As reuniões acontecerão bimestralmente. A ausência de um mem-

bro em três (03) reuniões ordinárias e ou cinco (05) intercaladas anualmente 

sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática.  

 
Art. 13º.As decisões da Comissão de Óbitos serão tomadas após delibera-

ção apreciação e aprovação, por meio de votação por maioria simples dos 

membros presentes.  
 

Art. 14º.Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, 

bem como de normas de preenchimento e qualidade do atestado de óbito, 
será designado um relator, convidado, ou consultor, que deverá apresentar 

parecer sobre o assunto, em prazo pré-estabelecido. 

Parágrafo Único:Da mesma forma poderão ser convidados outros profis-
sionais gabaritados para participar das reuniões.  

 

Art. 15º.As reuniões da Comissão de Óbitos deverão ser registradas em ata 
e arquivada contendo: data e hora, nome e assinatura dos membros presen-

tes, resumo do expediente, decisões tomadas, assim como livro de presença 

específico para comissão. 
 

Art. 16º.Além das reuniões ordinárias a cada dois meses poderão ser reali-

zadas reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões 
emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo Diretor Clínico ou 

Presidente da Comissão de Óbitos e ou representante do Núcleo de Segu-

rança do Paciente. 
 

Art. 17º.As informações, os resultados e os indicadores operacionais levan-

tados pela Comissão de Óbitos deverão ser enviados para a Direção Geral, 
Núcleo de Segurança do Paciente que conforme necessidade encaminhará 

necessidade/assunto à Comissão de Educação Permanente e ao Gestor 

Municipal de Saúde para propor Plano de trabalho junto às equipes da UPA. 
 

Art. 18º.As fontes de informações para análise de óbitos serão oriundas do 

levantamento de atendimentos gerados no Assessor público, Prontuário Clínico, 

Exames laboratoriais, AIH, Declaração de Óbito, Anotações médicas, de Enfer-

magem, Nutrição, Fisioterapia e outras especialidades que forem executadas. 

 
Art. 19º.Todos os membros da Comissão de Óbitos deverão guardar SIGILO ÉTICO 

(segredo absoluto)no que se refere aos assuntos abordados pela Comissão de Óbitos. 

Art. 20º.A rotina das reuniões da Comissão de Óbitosserá a seguinte: 

 

I.Verificação de presença e existência de “quórum” (50%); 
II.Votação e assinatura de ata da reunião anterior dos presentes;  

III.Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião;  

IV.Informes da Presidência e do Núcleo de Qualidade e Segurança do 
Paciente, quando for o caso;  

V.Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;  

VI.Organização da pauta da próxima reunião;  
VII.Encerramento da reunião. 

 

Art. 21º.São atribuições da Comissão de Óbitos. 
 

I.Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados; 

II.Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que 
foram a óbito;  

III.Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos;  

IV.Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atesta-
dos de óbitos;  

V.Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam confli-

tantes;  
VI.Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações 

dos prontuários de óbito;  

VII.Zelar pelo sigilo ético das informações; 
VIII.Emitir parecer técnico ou relatório e/ou relatório estatístico, quando 

solicitado pela Gerência Hospitalar ou outro serviço interessado, desde que 

observadas às normas de sigilo ético das informações; 
IX.Assessorar a alta governança da Instituição em assuntos de sua compe-

tência;  

X.Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscan-
do a qualidade com atuação de educação permanente;  

XI.Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidi-

ar conhecimentos relevantes à Instituição. 
XII.Zelar pelo cumprimento correto e sistemático das normas de natureza 

técnica e administrativa, relativas ao prontuário clínicode pacientes que 

foram a Óbito; 
XIII.Coletar e processar os dados, proceder à análise estatística, divulgá-los 

e avaliá-los conforme necessidade da instituição. 

XIV.Estabelecer normas para avaliar a qualidade das Declarações de óbitos 

e Prontuários relacionados; 

XV.Apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Institui-
ção; 

XVI.Realizar o diagnóstico situacional da qualidade dos prontuáriosde 

pacientes que foram a Óbito através da revisão e avaliaçãoreferente: 
a)Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, 

exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósti-

cas, diagnóstico definitivo, consentimento específicos quando necessários, 
tratamento efetuado e outros documentos pertinentes ao atendimento. 

b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, 

bem como de assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respec-
tiva inscrição no conselho de classe.  

c) Obrigatoriedade da avaliação médica e de enfermagem bem como o do 

registro diário da evolução clínica do paciente, assim como a prescrição 
médica consignando data e hora.  

d)Avaliar a qualidade das anotações e descrições realizadas em prontuário 

clínico e Declaração de Óbito, bem como seguimento e atendimento das 
equipes multiprofissional. 

 

Art. 22º As deliberações da Comissão, visando à correção ou reparação de 
distorções e irregularidades verificadas nas análises dos óbitos e no preen-

chimento das Declarações de Óbitos (DOs), devem ser encaminhadas à 

Direção Hospitalar para as providências subsequentes. 

 

Art. 23º.São atribuições do presidente da Comissão de Óbito:  

e)Convocar e presidir as reuniões.  
f)Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu 

representante. 

g) Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 
aprovados pelos membros desta.  

h) Fazer cumprir o regimento. Nas decisões da comissão, além do seu voto, 

terá o voto de qualidade (voto de Minerva). 
 

Art. 24º.Nas faltas e impedimentos legais do presidente da Comissão de 

Óbitonas reuniões, os presentes da comissão deliberarão para definir quem a 
conduzirá. 
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Art. 25º.São atribuições e competências do secretário/agente administrativo 

da Comissão de Óbito: 

 
a)Organizar a ordem do dia.  

b) Receber e protocolar os processos e expedientes.  

c) Lavrar a ata das sessões/reuniões.  
d)Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo 

presidente.  

e) Organizar e manter o arquivo da Comissão de Óbito. 
f) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao 

serviço desta secretaria.  

g)Solicitar ao Serviço de Arquivo e faturamento todos os prontuários que 
serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho 

realizado. 

h)Comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado; 
i)Participar de todo o processo da avaliação de prontuários e Declaração de 

Óbitos e de qualquer outra atividade designada pelo Presidente; 

j)Elaborar, conjuntamente, normas para auditoria, organização e revisão das 
Declarações de Óbitos; 

k)Zelar pelo sigilo ético das informações; 

l)Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscan-
do a qualidade com atuação de educação permanente. 

 

Art. 26º. Este Regimento Interno somente poderá ser alterado em reunião 
ordinária, havendo item específico em pauta com participação mínima de 

cinqüenta por cento mais um de seus membros da Comissão de Óbitos.  

§ 1º As sugestões de alteração deverão ser apresentadas de forma legalmen-
te escrita na reunião dos membros da Comissão de Óbito.  

§ 2º O quórum necessário para aprovação de sugestões de alteração do 

Regimento Interno será de cinqüenta por cento mais um dos membros da 
Comissão de Óbitosda UPA, com a presença do presidente. 

 

Art 27º A Direção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Gestor 
Municipal deverão dar condições para que as ações da Comissãode Óbitos – 

aconteçam, respeitando prazos deliberados e estabelecidos pelas comissões. 

 
Art 28º O presidente da Comissão de Óbitos, juntamente com o presidente 

(a) do NSP, Diretor (a) UPA e membros das comissões, solicitar/cobrar 

providências das deliberações ao Gestor Municipal de Saúde e Prefeito (a). 

 

Art.29º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Primavera do Leste, 24 de Julho de 2018. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 
 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto 

Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e coloca como competência do gestor a 
adoção de protocolos clínicos de atendimento e de procedimentos adminis-

trativos;. 

Considerando a resolução CFM N°. 1.638 de 10 de julho de 2002 , que 
define o prontuário médico como um documento único constituído de um 

conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de 

fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a 
ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comuni-

cação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assis-

tência prestada ao indivíduo, bem como a garantia da qualidade e ética das 
informações registradas 

 

RESOLVE: 

 

Art. 01º  INSTITUIR E APROVAR A COMPOSIÇÃO DOS MEM-

BROS DA COMISSÃO INTERNADE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

DA UPA DE PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO 

SANDRI DOS SANTOS 

 

Art. 2º. Membros escolhidos: 

 

Dr. Joao Paulo de Carvalho Tavares Silva 

Dr. José Lopes da Silva 

Maviane de Fátima Damitz 

Dulcinéia Silva Arruda 

Lídia Dourado Paniago 

Elizabeth Dourado Paniago 

Dayane Ferreira Leite 

Marcela Almeida Nery 

Laira Endres Palu Domingues 

Janaine Prudente Neves 

 

Art. 3º.Os serviços prestados pela Comissão de Revisão de Prontuários não 

serão remunerados, sendo considerado de relevante interesse público. 

 
Art. 4º. Os membros da Comissão de Revisão de Prontuários terão mandato 

de dois anos, sendo permitida a recondução. 

 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

23 de Julho de 2018. 
Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 
 

 

 
 

 

PORTARIA Nº 015/2018/SMS/UPA/SUS/PVA-MT 
 

INSTITUIR E APROVAR A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA 

COMISSÃO INTERNADE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 

DE PRIMAVERA DO LESTE DRº THIAGO FERNANDO SANDRI 

DOS SANTOS 

 
ADVANILSON ROSA SAMPAIO Secretário Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e  
Considerando, a Portaria n.529/2013 que Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); 

 
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 
providências; 

 

Considerando a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 que aprova os 
Protocolos Básicos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 que aprova os 
Protocolos de Segurança do Paciente; 

 

Considerando a Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 63 de 25 de 
novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde; 

 

Considerando a Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017 que redefine as   
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INFORMATIVO: 
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IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 
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PORTARIA N.º 258/2018 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de PENSÃO POR MORTE em 

favor do Sr. Anilton Ribeiro de Brito e a menor Bárbara Gonçalves 

Koehler, em decorrência do falecimento da Sra. Eliza Regina Gonçal-

ves.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

 
Considerando o preenchimento dos pressupostos contidos no artigo 40, § 

7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 28, inciso II, art. 7º inciso I, art. 30, 
inciso I e art. 33, §1º, inciso V, alínea “b” da Lei n.º 1.662 de 13 de dezem-

bro de 2016, que dispõe sobre a previdência social dos servidores públicos 

do Município de Primavera do Leste/MT; 
 

Resolve: 

 
Art. 1º. Conceder o benefício temporário de PENSÃO POR MORTE, em 

decorrência do falecimento da Sra. Eliza Regina Gonçalves, brasileira, 

casada, portadora da cédula de identidade RG n.º 0646650-8 SEJUSP/MT, 
inscrita no CPF sob o n.° 537.871.371- 49, servidora efetiva no cargo de 

Assistente Social, Faixa Salarial 0022, Nível “B”, com carga horária sema-

nais de 30 horas, devidamente matriculada sob nº. 7038/1, lotada na Secre-
taria Municipal de Assistência Social do Município de Primavera do Les-

te/MT, no percentual de 100% (cem por cento), sendo rateado no percentual 

de 50% (cinquenta por cento) em favor do viúvo Sr. Anilton Ribeiro de 

Brito, portador da cédula de identidade RG n.º 30304 DRT/MT, inscrito no 

CPF sob n.º 631.241.651-87, e 50% (cinqüenta por cento) em favor da filha 

menor Bárbara Gonçalves Koehler, portadora do RG nº. 2883057-1 
SESP/MT e CPF sob. Nº. 069.332.171-75, representada legalmente por seu 

genitor Sr. Egidio Antonio Koehler, portador do RG n. 680225 SSP/AM e 

CPF sob n. 287.682.219-91, conforme processo administrativo do IM-

PREV, n.º 2018.07.00162P, até posterior deliberação. 

 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-

do os seus efeitos legais a partir da data do falecimento em 21 de maio 

de 2018, revogadas as disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 
Primavera do Leste - MT, 17 de julho de 2018. 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  

Homologo:            
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 260/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. SHARON MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCADIO” 
  

 

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 

que rege a Previdência Municipal, resolve: 
  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. SHARON MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCADIO, efetiva no 
cargo de MEDICO 40 HRS, lotada no PSF III – BAIRRO SÃO CRISTO-

VAO, com vencimentos integrais, a partir de 21.06.2018 e término em 

05.07.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 
n.º 2018.05.00161P. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

IMPREV 

 

 

PORTARIA N.º 259/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 

que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. VERA 

LUCIA DOS SANTOS, efetiva no cargo de ENTREVISTADOR E  DI-

GITADOR CADASTRO ÚNICO,  lotada na CRAS –PRIMAVERA III, 
com vencimentos integrais, a partir de 28.07.2018 e término em 

11.08.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00170P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 261/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. ROSIMARY NUNES DA MATA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 
que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-
ra. ROSIMARY NUNES DA MATA, efetiva no cargo de AGENTE CO-

MUNITARIO DE SAUDE, lotada no PROGRAMA AGENTES COMU-

NITARIOS DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 05.07.2018 
e término em 09.07.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00157P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 262/2018 

  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. KELLY NERES SILVA.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 

que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. KELLY NERES SILVA, efetiva no cargo de AGENTE ADMINIS-

TRATIVO, lotada na E.M.E.F NOVO HORIZONTE, com vencimentos 
integrais, a partir de 24.07.2018 e término em 22.08.2018, conforme pro-

cesso administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00172P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 263/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. HELENICE VIEIRA DA SILVA ARRUDA.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 

que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. HELENICE VIEIRA DA SILVA ARRUDA, efetiva no cargo de 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, lotada na VIGILANCIA 
AMBIENTAL, com vencimentos integrais, a partir de 19.07.2018 e térmi-

no em 02.09.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00173P. 
  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 264/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. FERNANDA CARLA ARANDA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 
que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. FERNANDA CARLA ARANDA, efetiva no cargo de SECRETÁRIA 

ESCOLAR, lotada na SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER, com vencimentos integrais, a partir de 22.06.2018 e 
término em 06.07.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00145P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 265/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor  

Sr. .EDEMAR MICHALSKI.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 
que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 
Sr. EDEMAR MICHALSKI, efetivo no cargo de MOTORISTA I, lotado 

na TRANSPORTE ESCOLAR –FUNDEB 40%, com vencimentos inte-

grais, a partir de 19.07.2018 e término em 30.12.2018, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00169P. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 266/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. Denilza Gonçalves de Assis Braga.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 

que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. DENILZA GONÇALVES DE ASSIS BRAGA, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE COZINHA, lotada na UNIDADE DE PRONTO ATEN-
DIMENTO, com vencimentos integrais, a partir de 14.06.2018 e término 

em 30.06.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00157P. 
  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 267/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. LUIZA BENEDITO PEROBA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 
que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. LUIZA BENEDITO PEROBA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS, lotada no CENTRO DE REABILITAÇÃO, com 

vencimentos integrais, a partir de 18.07.2018 e término em 01.08.2018, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00171P. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 268/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, 
que rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-
ra. FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na E.M.E.F NOVO HORI-

ZONTE, com vencimentos integrais, a partir de 07.07.2018 e término em 
27.08.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00334R1. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 269/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. REGIANE ALVES DE SOUZA.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. REGIANE ALVES DE SOUZA, efetiva no cargo de AGENTE COMU-

NITARIO DE SAUDE, lotada na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN-
TO, com vencimentos integrais, a partir de 10.07.2018 e término em 

24.07.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00154P. 
  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 270/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor 

Sr. PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. PAULO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, efetivo no cargo de PROFES-

SOR, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, com 

vencimentos integrais, a partir de 02.07.2018 e término em 31.07.2018, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00345R2. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 271/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. VIRGINIA SILVA MARQUES MORAIS CARDOSO.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-
ra. VIRGINIA SILVA MARQUES MORAIS CARDOSO, efetiva no cargo 

de ENFERMEIRO PADRAO, lotada no PSF IX – BAIRRO PRIMAVERA 

III, com vencimentos integrais, a partir de 07.07.2018 e término em 
20.08.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00158P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 272/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. PAULA ROBERTA NETO.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. PAULA ROBERTA NETO, efetiva no cargo de AUXILIAR CON-

SULTORIO DENTARIO, lotada na PSF V – BAIRRO PONCHO VERDE, 
com vencimentos integrais, a partir de 03.07.2018 e término em 17.07.2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00165P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 273/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. ELEN LUCI INES DUSO.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. ELEN 

LUCI INES DUSO, efetiva no cargo de PROFESSOR, lotada no E.M.E.F. 

SÃO JOSÉ, com vencimentos integrais, a partir de 19.07.2018 e término em 

02.08.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 
n.º 2018.05.00166P. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 274/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. FERNANDA CARLA ARANA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-
ra. FERNANDA CARLA ARANA, efetiva no cargo de SECRETARIO 

ESCOLAR, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ES-

PORTE E LAZER, com vencimentos integrais, a partir de 07.07.2018 e 
término em 20.07.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00145P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 275/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. IDALETE ALVES NUNES.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. IDALETE ALVES NUNES, efetiva no cargo de TECNICO DE HIGI-

ENE DENTAL, lotada no PSF V – BAIRRO PONCHO VERDE, com 
vencimentos integrais, a partir de 24.07.2018 e término em 07.08.2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00164P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 
 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 276/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. JANE MARIA FLORES DE CAMPOS.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. JANE 

MARIA FLORES DE CAMPOS, efetiva no cargo de PROFESSO-

RA, lotada na BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE 

ANDRADE, com vencimentos integrais, a partir de 25.07.2018 e término em 
08.08.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00167P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 277/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. MARIAAUXILIADORA VIERA RAMOS TENORIO.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. MARIA 
AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO, efetiva no cargo de PRO-

FESSORA, lotada na E.M.E.F. MAURO WENDELINO WEIS, com venci-

mentos integrais, a partir de 05.07.2018 e término em 02.09.2018, conforme 
processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00142P. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 278/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. MARILENE LINA DOS SANTOS SOUZA.” 
  

 

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 
  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. MARILENE LINA DOS SANTOS SOUZA, efetiva no cargo de GA-
RI, lotada na GABINETE SEC. DE TRANSP. VIAÇÃO E OBRAS PU-

BLICAS, com vencimentos integrais, a partir de 03.07.2018 e término em 

01.08.2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 
n.º 2018.05.00320R2. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 279/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor 

Sr. MARIO MARQUES DE OLIVEIRA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. MARIO 

MARQUES DE OLIVEIRA, efetivo no cargo de OPERADOR DE MA-

QUINAS I, lotado na Secretária de Infraestrutura, com vencimentos inte-

grais, a partir de 25.07.2018 e término em 09.10.2018, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00056R11. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 280/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor 

Sr. CARLOS GALINDO CLEBIS.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 
Sr. CARLOS GALINDO CLEBIS, efetivo no cargo de MOTORISTA 

I, lotado na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, com vencimentos 

integrais, a partir de 05.07.2018 e término em 31.10.2018, conforme proces-
so administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00090R1. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 281/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. YVONE FERREIRA MENDES.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. YVONE FERREIRA MENDES, efetiva no cargo de AGENTE DE 

COMBATE AS ENDEMIAS, lotada na VIGILANCIA SANITARIA, com 
vencimentos integrais, a partir de 18.07.2018 e término em 02.07.2019, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00168P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 
 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 282/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor 

Sr. WELITON GREISO DE SOUZA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 

Sr. WELITON GREISO DE SOUZA, efetivo  no cargo de MOTORIS-

TA, lotada no CRAS II JARDIM PROGRESSO, com vencimentos integrais, 

a partir de 07.07.2018 e término em 04.08.2018, conforme processo adminis-
trativo do IMPREV, n.º 2018.05.00119R1. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16.07.2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 283/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. ALDINEIA APARECIDA JAMPRIETO.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-
ra. ALDINEIA APARECIDA JAMPRIETO, efetiva no cargo de PROFES-

SORA, lotada na CRECHE DIONE PAVIN, com vencimentos integrais, a 

partir de 15/07/2018 e término em 12/08/2018, conforme processo adminis-
trativo do IMPREV, n.º 2018.05.00019R15. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 284/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. DAIANA BATISTA DOS SANTOS.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. DAIANA BATISTA DOS SANTOS, efetiva no cargo de PROFESSO-

RA, lotada na E.M.E.I PROF. ELIENE MACEDO DOS SANTOS, com 
vencimentos integrais, a partir de 05/07/2018 e término em 19/07/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00155P. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 285/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. EVA MARIA DE PAIVA.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. EVA 

MARIA DE PAIVA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS 

GERAIS, lotada no CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO BOA ESPE-

RANÇA, com vencimentos integrais, a partir de 24/06/2018 e término em 
20/07/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00112R1. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 286/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. IRTES TEREZINHA BOTTON.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. IRTES 
TEREZINHA BOTTON, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na 

E.M.E.F. MARIA DALLAFIORA COSTA, com vencimentos integrais, a 

partir de 26/07/2018 e término em 30/08/2018, conforme processo adminis-
trativo do IMPREV, n.º 2018.05.00288R9. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 287/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. IVONE MARIA FERRONATO.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. IVONE 

MARIA FERRONATO, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, com vencimentos inte-
grais, a partir de 07/07/2018 e término em 25/08/2018, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00071R3. 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 
 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 288/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. JOSELITA DOS SANTOS.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. JOSELITA DOS SANTOS, efetiva no cargo de AUXILIAR DE EN-

FERMAGEM, lotada no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, com 

vencimentos integrais, a partir de 07/07/2018 e término em 27/08/2018, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00126R1. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 289/2018 

  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor 

Sr. ROBSON LUIS SOL.” 

  
O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 
rege a Previdência Municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 
Sr. ROBSON LUIS SOL, efetivo no cargo de GARI, lotado na COORDE-

NADORIA DE SERVIÇOS URBANOS, com vencimentos integrais, a partir 

de 28/07/2018 e término em 26/08/2018, conforme processo administrativo 
do IMPREV, n.º 2018.05.00519R15. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 290/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. TAITIANE LEITE SILVA.” 
  

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que 

rege a Previdência Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora S-

ra. TAITIANE LEITE SILVA, efetiva no cargo de FONOAUDIOLO-

GO, lotada no NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, 
EDUC. INCLUSIVA - N, com vencimentos integrais, a partir de 05/07/2018 

e término em 19/07/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00159P. 
  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/07/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 291/2018. 

 
“Dispõe sobre a REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº2182018 que versa sobre 

a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à 

servidora Sra. Zita Roggia Roque.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 6º incisos I, 

II, III e IV, da Emenda Constitucional nº. 41/2003; e art. 98 da Lei n.º 1.662 

de 13/12/2016 que dispõe sobre a Previdência Social dos Servidores Públi-

cos do Município de Primavera do Leste; Lei 216/1992 - pagamento de 3% 
de Gratificação Curso, conforme a Lei nº 704 de 20 de dezembro de 2001, 

que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos 

dos servidores municipais; e último reajuste concedido pela Lei nº. 1.675 de 
25 de maio de 2017, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual da Remunera-

ção dos Servidores do Município de Primavera do Leste, referente ao exercí-

cio de 2017; 
 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à 

servidora Zita Roggia Roque, brasileira, casada, portadora da cédula de 

identidade n.º 2512548-6 SESP/MT e CPF n.º 425.015.800-44, efetiva no 
cargo de Professora de Língua Portuguesa, Faixa Salarial C_20_9, lotada na 

Secretaria de Municipal de Educação e Esporte, com carga horária de 20 

horas semanais, matriculada sob nº 222/1, contando com 25 (vinte e cinco) 
anos 03 (três) meses e 11 (onze) dias de tempo de contribuição, exclusivos 

na função de magistério; com proventos integrais, com base na última remu-

neração da servidora no cargo efetivo, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2018.04.00136P, até posterior deliberação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos a 19/06/2018, revogados as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
 

Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. 
 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  

Homologo:            
 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 


