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PODER EXECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAIS 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 127, de 03 de outubro 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 os Ofícios nº 273/2018 SMAD/Gab da Secretaria Municipal de 
Administração, nº 671/2018 SAS da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, nº 1655/2018 SMEE da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, 

nº 0256/ 2018 GSF da Secretaria Municipal de Fazenda e nº 
847/2018/RH/SMS/SUS da Secretaria Municipal de Saúde os quais solicitam 

a convocação mediante Concurso Público Municipal 01/2015. 

 
 

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 542481 convocado (a) 

pelo Edital de Convocação n° 120, de 17 de setembro de 2018 apresentou 
Termo de Desistência da vaga ofertada.  

 

 
 

Resolve, 

 

 

 

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

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

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 
Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 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 documenta-
ção prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E 

RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

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

                                                                

Quadro 1 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 

INSC. NOME 

554041 LUZIMAR GOMES MOREIRA 

 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 03 de outubro 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 traba-

lhador 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 Moto-

rista, 

operador 

de Ma-

quinas 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). 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  03 de Outubro de 2018 • Edição 1332  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 128, de 03 de outubro 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 Ofício nº 0562/2018 da Chefia de Gabinete o qual solicita a 
convocação mediante Concurso Público Municipal 01/2015 para o cargo de 

AGENTE ADMINISTRATIVO. 

 
 

 

 

Resolve, 

 

 

 

 

 
1.  Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concur-

so 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 documenta-
ção prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E 

RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

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

 

 
                       

Quadro 1 

 

 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO  

INSC. NOME 

543585 IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA 

 
 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 

 
 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 03 de outubro de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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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 traba-

lhador 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 últi-

mos 05 anos; 

24 . Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos 

05 anos; 

25  . Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

 

II – Para 

os cargos 

com pro-

fissão 

regula-

mentada 

1 . Documentos do item I; 

2 . Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão com-

probatória de registro no respectivo Conselho de Classe; 

3 . Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta 

após regular processo administrativo, que o impeça, ainda 

que temporariamente, de exercer a profissão; 

4 . Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Maqui-

nas e os 

que exi-

gem porte 

de CNH 

1 . Documentos constantes do item I; 

2 . Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3 . Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do 

RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação, 

junto ao Detran). 

 

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 Psicológi-

cos - 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 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 
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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 V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

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

________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo 

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou 
Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

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

 
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas 

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática. 

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através 

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

 

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

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

 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 
para verificar os sintomas? 

(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

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

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

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

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

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 
 

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 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 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 129, de 03 de outubro 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 Ofício nº 1964/2018 SMEE de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Concurso 

Público Municipal para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL em substi-

tuição à servidora efetiva registrada na matrícula nº 8720/1 exonerada a 

pedido pela Portaria n° 540/18 publicada no Diário Oficial de Primavera do 

Leste em 26 de setembro de 2018 - Edição n° 1328. 

 

 

Resolve, 

 

 

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

concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital 
de homologação nº 13.01/2015, a comparecerem no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cida-
de, no horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e 

posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

1.1Os candidatos deverão apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

1.2 Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

17, do Anexo I, os candidatos deverão estar de posse dos resultados dos 

exames médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agen-
dando 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 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL  

INSC. NOME 

553702 EVA TEREZA LIMA DOS SANTOS 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 03 de outubro de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

21. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Pro-

fissional, se for o caso; * 

22. CPF; * 
23. 2 fotos 3x4 recente; 

24. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na 

área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo 
MEC; * 

25. Carteira de Trabalho (página de identificação do 

trabalhador frente e verso); 
26. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

27. Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, 

se houver; * 
28. Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; * 

29. Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa 
do Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

30. Comprovante de endereço atualizado; 

31. CPF do cônjuge; 
32. CPF do pai e da mãe;  

33. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 

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

35. Carteira de vacinação para filhos menores de 14 

anos; 
36. Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, 

que administra a folha de salários; 

37. Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 
(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

38. Exames Médicos, conforme Anexo II; 
39. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 

40. Declaração de que não foi demitido por justa causa – 

Anexo IV; 
26.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

27.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

física e mental – Anexo VI;  

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

últimos 05 anos; 

29. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 
2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos 

últimos 05 anos; 

30. Outros que estiverem presentes no edital do Concur-

so. 

 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regula-

mentada 

5. Documentos do item I; 

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

Classe; 

7. Declaração de não estar cumprindo penalidade impos-
ta após regular processo administrativo, que o impeça, 

ainda que temporariamente, de exercer a profissão; 

8. Certidão de quitação com as demais obrigações legais 
do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Ma-

quinas e 

os que 

exigem 

porte de 

CNH 

4. Documentos constantes do item I; 

5. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

6. 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 

8.Hemograma completo; 
9.Tipagem sanguínea; 

10. Glicemia (em jejum); 

11. Eletrocardiograma (com avaliação cardiológi-
ca, se patológico, definir o grau); 

12. Raios-X do tórax PA (com laudo) 

13. Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 
35 anos de idade); 

14. 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). 

5.Exames atestados no item I; 

6.Eletroencefalograma com avaliação neurológi-
ca; 

7.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 
8.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

6.Exames atestados no item I; 

7.Coprocultura; 

8.VDRL; 
9.Protoparasitologia; 

10. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

3.Exames atestados no item I; 
4.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical, 

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

6. Exames atestados no item I; 

7. Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 
8. Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

9. Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 
10. EEG (Eletroencefalograma com 

parecer neurológico): 

 

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 

 

 

 

LEI Nº 1.754 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018  

 

 

Súmula: “Dispõe sobre a realização permanente de campanhas de conscien-

tização sobre a automutilação e o suicídio, com crianças e jovens, por meio 

da Rede Municipal de Ensino e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e dá 

outras providências”. 

 

         A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTA-

DO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, 

SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

 

  

Artigo 1º - Serão realizadas durante todo o ano, atividades de mobilizações 

de prevenção da Automutilação e Suicídio, em Escolas Municipais, na zona 

urbana e rural, e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo nas Unidades de 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) e na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), com foco na conscientização, prevenção, assistência, proteção e 

promoção dos direitos das crianças e adolescentes.  

  

§1º - Mediante a participação direta e critérios dos gestores das secretarias de 

saúde e educação, serão desenvolvidas atividades em consonância com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), e também com Plano Munici-

pal de Educação do Município de Primavera do Leste, com respaldo do 

Ministério da Educação (MEC), de modo integrado com os poderes executi-

vo, legislativo e judiciário, e fundamentalmente, com entidades e instituições 

do movimento social organizado.  

 

§2º - O poder público colaborará com as ações de forma voluntária, e como 

forma de contribuir, inclui-se dentre as seguintes ações:  

           

I – promoção de palestras e atividades educativas, nas escolas e dos postos de 

saúde;  

 

II – veiculação das campanhas na mídia institucional da prefeitura (rede 

social, site, outdoor, televisão e rádio); 

 

 III – realização de eventos educativos e de conscientização;  

 

IV- firmar parceria com a iniciativa privada para o desenvolvimento de ações 

relacionadas à campanha, como palestras com profissionais habilitados, 

distribuição de panfletos e fixação de cartazes em locais de atendimento ao 

público. 

 

 Artigo 2º - Ao identificar uma criança ou adolescente vulnerável, ou com 

sintomas das doenças de automutilação ou suicídio, os profissionais, sendo 

da educação ou saúde, poderão encaminhar os responsáveis junto com a 

criança ou adolescente, para o tratamento no Núcleo de Apoio da Saúde da 

Família (NASF), que dispõe de tratamento com psicólogo e psiquiatra, e/ou o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPs).  

 

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 03 de outubro de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

MDFFP. 

 

 

LEIS 
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LEI Nº 1.755 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018 

 
 

“Dispõe sobre a instituição, organização e funcionamento da Procura-

doria Geral do Município, conforme estabelecido no art. 4º do ato das 

disposições organizacionais transitórias da lei orgânica municipal e dá 

outras providências”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SAN-
CIONO A SEGUINTE LEI: 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a Lei 

Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Primavera do Les-

te/MT, instituição jurídica de natureza permanente, essencial à adminis-

tração pública municipal, à qual incumbe a representação judicial do 

Município e a consultoria superior da Administração Pública Munici-

pal, sem prejuízo de outras atribuições compatíveis com a natureza de 

suas funções. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 
Artigo 2º - A Procuradoria Geral do Município é constituída dos seguin-

tes cargos: 

 

I – Procurador Geral do Município – 01 (um) cargo; 

II – Procurador Geral do Município Adjunto– 01 (um) cargo; 

III – Procurador Municipal – 02 (dois) cargos; 

IV – Assessor Jurídico - 01 (um) cargo; 

V – Assistente Jurídico - 04 (quatro) cargos. 

 

§1º – O cargo de Procurador Municipal é de provimento em caráter 

efetivo, exigindo-se, dentre outros requisitos legais: 

 

I – regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; 

II – prévia aprovação em concurso de provas e títulos com a participa-

ção da Procuradoria Geral do Município e da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 

III – comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica em 

função ou cargo privativo de bacharel em direito. 

 

§2º – O previsto no inciso III do parágrafo anterior somente será exigí-

vel para o provimento de cargos por concurso público realizado após a 

publicação desta lei. 

 

§3º – Os cargos de Procurador Geral do Município, Procurador Geral 

do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico serão de 

livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA ORGÂNICA 
 

Art. 3º. À Procuradoria Geral do Município, órgão integrante do Poder 

Executivo Municipal, compete: 

 

I – exercer a representação judicial e extrajudicial do Município; 

II – exercer as funções de consultoria e assessoria técnico-jurídica do 

Poder Executivo; 

III – promover a cobrança de dívida ativa municipal; 

IV – emitir parecer em consulta formulada pelo Prefeito Municipal, por 

Secretário Municipal ou por dirigente de órgão autárquico, se não 

dotado de assessoria jurídica própria; 

V – auxiliar no controle interno dos atos administrativos; 

VI – emitir pareceres nos processos administrativos. 

 

 

Parágrafo Único. A representação extrajudicial atribuída à Procuradoria 

Geral do Município não inclui o exercício das competências próprias 

dos agentes públicos municipais na celebração de contratos e de outros 

instrumentos jurídicos; 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Artigo 4º - O Procurador Geral do Município será escolhido dentre 

advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 

há pelo menos 05 (cinco) anos, com notório saber jurídico e reputação 

ilibada. 

 

Parágrafo Único - O Procurador Geral gozará de status equivalente a 

Secretário Municipal, com idêntica remuneração e prerrogativas. 

 

Artigo 5º - São atribuições do Procurador Geral do Município: 

 

I – dirigir a Procuradoria do Município e, com o auxílio do Procura-

dor Geral do Município Adjunto, superintender e coordenar as ativi-

dades e assuntos administrativos internos; 

II – assessorar diretamente o Prefeito Municipal em assuntos de natu-

reza jurídica que envolvam interesse público municipal; 

III – apreciar os processos de licitação, as minutas de contratos, con-

vênios, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos 

órgãos da administração direta do Poder Executivo, emitindo parece-

res sobre as matérias relacionadas; 

IV – propor ao Prefeito Municipal a anulação de atos administrativos 

da administração pública municipal; 

V – Representar a Fazenda Municipal perante os Tribunais de Con-

tas; 

VI – propor ao Prefeito Municipal o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informa-

ções ou defesas que lhe caiba prestar; 

VII – receber citações, intimações e notificações nas ações em que o 

Município seja parte; 

VIII – Firmar diretamente ou autorizar aos Procuradores Municipais 

transações em ações judiciais, desde que demonstrada previamente 

vantagem financeira da transação para o ente municipal; 

IX – exercer a representação judicial do Município através de instru-

mento de mandado; 

X – coordenar o pagamento de precatórios juntamente com a Secreta-

ria de Fazenda Municipal; 

XI – exarar atos e estabelecer normas para a organização da Procura-

doria Geral do Município; 

XII – requerer ao Prefeito a convocação de novos servidores ou a 

remoção ou disposição de servidores de outros órgãos da Administra-

ção Municipal para prestarem serviços junto à Procuradoria Geral; 

XIII – definir as áreas de atuação prioritárias de cada um dos servido-

res da Procuradoria Geral do Município; 

XIV – promover a distribuição dos trabalhos de forma isonômica, 

atendendo às atribuições, competências e especificidades dos cargos; 

XV – recomendar ações ou procedimentos internos com o escopo de 

manter as atividades da administração em conformidade com os 

princípios que regem a Administração Pública; 

XVI – organizar a escala de férias, conciliando as exigências do serviço 

com as necessidades dos interessados. 

XVII – fixar a interpretação da CRFB, das leis, dos tratados e demais 

atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entida-

des da Administração Direta e Autárquica. 

 

CAPÍTULO V 

DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO ADJUNTO 
 

Artigo 6º - O cargo de Procurador Geral do Município Adjunto, de 

natureza comissionada, será ocupado por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil há pelo menos 05 (cinco) 

anos, com notório saber jurídico e reputação ilibada, subordinando-se 

diretamente ao Procurador Geral do Município, incumbindo-lhe: 

 

I – auxiliar o Procurador Geral do Município nas tarefas de superin-

tendência da Procuradoria, coordenação das atividades e orientação 

dos demais servidores; 

II – assessorar o Procurador Geral do Município nos assuntos de 

natureza técnico-jurídica; 

III – exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas ou delegadas 

pelo Procurador Geral do Município; 

IV – delegar aos Assistentes Jurídicos tarefas necessárias ao bom 

desempenho de suas atividades; 

V – exercer a representação judicial do Município através do instru-

mento de mandado; 

VI – observar as normas de organização expedidas pelo Procurador 

Geral do Município; 

VII – substituir o Procurador Geral do Município em suas ausências 

ou impedimentos. 
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Parágrafo Único. Na hipótese do inciso VII deste artigo, o Subprocura-

dor Geral receberá, proporcionalmente, a remuneração devida ao 

cargo de Procurador Geral. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCURADORES MUNICIPAIS 

 
 

Artigo 7º - O cargo de Procurador Municipal, de provimento efetivo 

subordina-se diretamente ao Procurador Geral do Município e terá 

atuação eminentemente técnica, com prioridade às questões de nature-

za contenciosa e de cobrança da dívida ativa. 

 

Artigo 8º - São atribuições do cargo de Procurador Municipal: 

 

I – representar o Município em juízo, ativa e passivamente, e promover 

sua defesa em todas e quaisquer ações, independente de instrumento de 

mandado; 

II – propor ações civis públicas e de reparação de danos em nome do 

Município; 

III – elaborar informações a serem prestadas pelas autoridades do 

Poder Executivo em mandados de segurança ou mandados de injunção; 

IV – emitir parecer sobre matérias relacionadas com processos judiciais 

em que o Município tenha interesse; 

V – Acompanhar processos administrativos e judiciais de interesse da 

municipalidade, tomando as providências necessárias para bem curar 

os interesses da Administração Pública; 

VI – propor ações de interesse municipal, desistir, transigir, acordar, 

confessar, compromissar, receber e dar quitação, quando expressamen-

te autorizado pelo Procurador Geral; 

VII – promover a defesa judicial do Município, propondo os recursos 

pertinentes; 

VIII – manter fiel controle e observância dos prazos processuais; 

IX – examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento de-

penda da autorização do Prefeito ou de outra autoridade do Município; 

X – propor ao Prefeito, por intermédio do Procurador Geral, projetos e 

alterações de atos legislativos, revogação ou declaração de nulidade de 

atos administrativos; 

XI – apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de 

contratos, convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações 

assumidas pelos órgãos da administração direta do Poder Executivo; 

XII – apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimô-

nio imobiliário municipal, bem como autorização, permissão e conces-

são de uso; 

XIII – promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e 

dos demais créditos do Município; 

XIV – emitir parecer sobre matérias relacionadas à Administração 

Municipal, sempre que solicitado; 

XV – subsidiar os setores de arrecadação e tributação em assuntos 

jurídicos; 

XVI – delegar aos Assistentes Jurídicos tarefas necessárias ao bom 

desempenho de suas atividades; 

XVII – sugerir ao Procurador Geral do Município providências neces-

sárias visando ao aumento da produtividade da Procuradoria, desem-

penho funcional e melhoria do ambiente de trabalho; 

XVIII – requisitar a qualquer Secretaria Municipal ou entidade da 

Administração Indireta, certidões, cópias, exames, diligências, perícias, 

informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas 

finalidades; 

XIX – apontar ao Procurador Geral do Município as necessidades de 

pessoal ou material, nos serviços afetos à PGM; 

XX – elaborar, redigir, estudar e examinar projetos de lei, decretos e 

regulamentos, assim como elaborar minutas de contratos, escrituras, 

convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; 

XXI – observar as normas de organização e ordens expedidas pelo 

Procurador Geral do Município; 

 

Artigo 9º - É facultado ao Chefe do Poder Executivo escolher, dentre os 

Procuradores Municipais, qualquer deles para exercer o Cargo de 

Procurador Geral do Município ou de Procurador Geral do Município 

Adjunto, ou, à sua escolha, nomear profissional que não integre o 

quadro de servidores efetivos deste município, desde que atendidos os 

requisitos do art. 4º desta Lei. 

 

CAPÍTULO VI 
DO ASSESSOR JURÍDICO 

 

Artigo 10 - O cargo Assessor Jurídico, de natureza comissionada, deve 

ser ocupado por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advo-

gados do Brasil e estará subordinado diretamente ao Prefeito Munici-

pal, incumbindo-lhe: 

 

I – emitir parecer em consulta formulada pelo Prefeito Municipal, por 

Secretário Municipal ou por dirigente de órgão autárquico, se não 

dotado de assessoria jurídica própria; 

II – elaborar, redigir, estudar e examinar projetos de lei, decretos e 

regulamentos, assim como elaborar minutas de contratos, escrituras, 

convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; 

III – elaborar minutas de pareceres jurídicos fundamentadas encami-

nhando-as ao seu chefe imediato para análise e aprovação; 

IV – efetivar pesquisa de jurisprudência e doutrina, quando solicitado; 

V – estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a 

habilitar o Município a solucionar problemas administrativos ou judici-

ais; 

VI – participar das reuniões gerenciais na qualidade de consultor para 

opinar acerca da juridicidade das ações que a Administração pretende 

tomar; 

VII – atuar junto aos coordenadores ministrando palestras de atualiza-

ção e inovações das legislações específicas; 

VIII – Auxiliar o Procurador Geral nas demandas da gestão municipal; 

IX – Auxiliar o Prefeito nas decisões dos processos administrativos 

disciplinares; 

X – Realizar levantamentos das principais demandas administrativas e 

apresentar ao Procurador Geral do Município; 

XI – Revisar as instruções normativas elaboradas pelos órgãos de con-

trole do município; 

XII – realizar outras tarefas afins; 

Parágrafo Único. Ao Assessor Jurídico é vedada a representação judicial 

do Município de Primavera do Leste. 

 

CAPÍTULO VII 
DOS ASSISTENTES JURÍDICOS 

 

Artigo 11 - O cargo Assistente Jurídico, de natureza comissionada, deve 

ser ocupado por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advo-

gados do Brasil e estará subordinado diretamente ao Procurador Geral 

do Município Adjunto e aos Procuradores Municipais e, indiretamente, 

ao Procurador Geral do Município, incumbindo-lhe: 

 

I – prestar assistência jurídica ao Procurador Geral do Município, ao 

Procurador Geral do Município Adjunto e aos Procuradores Munici-

pais; 

II – elaborar minutas de pareceres jurídicos fundamentadas encami-

nhando-as ao seu chefe imediato para análise e aprovação; 

III – efetivar pesquisa de jurisprudência e doutrina, quando solicitado; 

IV – estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo 

a habilitar o Município a solucionar problemas administrativos ou 

judiciais; 

V – elaborar peças jurídicas necessárias à defesa ou representação do 

Município judicial ou extrajudicialmente, subscrevendo-as conjunta-

mente com o Procurador Geral do Município, o Sub- Procurador do 

Município e/ou os Procuradores Municipais; 

VI – promover juntamente com o Procurador Geral do Município 

Adjunto e Procuradores Municipais a cobrança judicial e extrajudicial 

da dívida ativa e dos demais créditos do Município; 

VII – exercer a representação judicial do Município através do instru-

mento de mandado, desde que conjuntamente com o Procurador Geral 

do Município, o Sub- Procurador do Município e/ou os Procuradores 

Municipais; 

VIII – atender o público em geral emitindo relatórios ou documentos 

necessários; 

IX – realizar outras tarefas afins. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS PRERROGATIVAS E DEVERES DOS SERVIDORES DA PROCU-

RADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Artigo 12 - São prerrogativas dos servidores integrantes da Procurado-

ria Geral do Município, além daquelas previstas no Estatuto da Advo-

cacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94): 

 

I – não ser constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade 

com a lei ou com sua consciência ético-profissional; 

II – requisitar, sempre que necessário, auxílio e colaboração das autori-

dades públicas para o exercício de suas atribuições; 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE TURISMO COMTUR, DE 28 DE SETEMBRO 

DE 2018. 

 

Ao vigésimo oitavo (28) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoi-
to às 18h30 horas nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores na 

sala das comissões em Primavera do Leste, MT localizada na Avenida Pri-

mavera número 300 Primavera II, ocorreu a reunião extraordinária do Conse-
lho Municipal de Turismo COMTUR, com a seguinte pauta: I – definir as 

reuniões ordinárias do COMTUR; II – Ouvir representantes da rede hoteleira 

do município; III – combinar ações que podem ser feitas remotamente via 
grupo de trabalho ( Whats); IV - Assuntos Gerais: A reunião, se iniciou às 

18h35minutos com os seguintes membros do Conselho: 1-Vera Lucia 

Hennerich CPF: 576.542.809-63  representante da Secretaria de Ação 
Social, 2-Lucimar Cardoso de Castro CPF: 177695231-68 representante 

da rede hoteleira de Gastronomia 3-Renato Alencar Amâncio da Costa 

CPF: 718.218.211-49 representante da rede Hoteleira de Gastronomia, 4-
Regina Cristina da Silva Carmo CPF: 029581891-39, representante da 

Secretaria de Administração, 5-Aline Chaienne Rosa Neves CPF: 

030.442.231-21 representante da Secretaria de Administração, 6-Renato L. 

Junior, representante do Sindicato Rural; 7-Thiago Sachuk de Lima CPF: 

009867591-55 representante da Secretaria de Cultura  8-Ester Minosso 

CPF: 029.184.601-76 representante da área de Arquitetura e Urbanismo 9- 
Eliezer Cirqueira de Jesus  representante do setor esportivo, 10-  Doriane 

Mattos dos Santos CPF: 831.085.210-04 representante das agências de 

viagens, 11- Maria Aparecida Alves Gonçalves CPF: 480983106-04, 

representante da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL 12- Aline Olmedo 

Côrrea, Representante da ACIPLE, 13- Sérgio Tomazoni CPF: 

184.398.118-10 Representante da Coordenadoria de Esportes, 14 -Romualdo 

Povroznik Junior CPF: 792.129.051-53 Coordenador de Turismo. A as-

sembleia foi dirigida pelo presidente do COMTUR, Sr. Renato Alencar 
Amâncio da Costa, que dá as boas vindas a todos e convida a mim Romualdo 

Povroznik Junior para secretariar a sessão o que aceitei e comecei com a 

leitura da Pauta, na sequencia foi aberta a sessão para ouvir as propostas dos 
representantes da rede hoteleira do município com o objetivo de melhorar o 

desenvolvimento do turismo sob o ponto de vista da hotelaria, tomou a 

palavra o senhor,  Kleber do Hotel tropical  propondo que o município 
fomente mais SHOWS, E EVENTOS EM DIVERSOS SEGUIMENTOS E 

CRIAR UM CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, o senhor Thiago do 

Hotel Junior propõe que o município EXPLORE MAIS A CULTURA, 
FOMENTANDO A ORGANIZAÇÃO DE TURISTAS JUNTO A COLO-

NIA RUSSA, NAS AREAS INDIGENAS, E BUSQUE PARCERIAS JUN-

TO A MONTADORAS DE VEICULOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
FESTIVAIS DE RALLY, E ESPORTES RADICAIS,  A CONSTITUIÇÃO 

DO SINDICATO DA REDE HOTELEIRA, CURSO PARA  QUALIFICA-

ÇÃO DE FUNCIONARIOS DA REDE HOTELEIRA,  CRIAÇÃO DE UM 
PARQUE NA AREA VERDE ATRAZ DA CAMARA MUNICIPAL a 

Senhora Laíz do Aguas Claras Parque Hotel propõe  a REALIZAÇÃO DO 

CAMPEONATO DE PESCA NO RIO DAS MORTES E CAPACITAÇÃO 
TECNICA NA AREA DA HOTELARIA PARA COLABORADORES E 

PROPRIETARIOS, o senhor André do Hotel Barril  propõe que o município 

incentive a realização de SHOWS EVENTOS E FOI DE ACORDO COM 
AS COLOCAÇÕES FEITAS PELOS SEUS PARES, a senhora Maria Apa-

recida Alves Gonçalves Hotel Lírios propõe que o município deve ESTRU-

TURAR O TURISMO TER ROTEIROS E INFOMATIVOS DISPONIVEIS  
PARA OS TURISTAS QUE AQUI CHEGAM  E QUEREM SABER SO-

BRE LUGARES PARA VISITAR NO MUNICIPIO, ORGANIZAR A 

CIDADE E LOCAIS TURISTICOS JÁ EXISTENTES COMO O LAGO 
MUNICIPAL PARA RECEBER O TURISTA, EFETIVAR PARCERIAS 

ENTRE OS HOTEIS AGENCIAS DE VIAGENS, FORTALECER OS 

EVENTOS JÁ EXISTENTES COMO A CORRIDA DOS IPÊS PARA O 
MUNICIPIO TER UMA IDENTIDADE TURISTICA PERMANENTE, 

findo as propostas da rede hoteleira ficou aberta a sessão pra quem desejasse 

usar a palavra e iniciou-se um debate criativo, a senhora Aline Olmedo 
abordou a necessidade de haver mais eventos esportivos como o Triatlhon, 

eventos similares ao “Ultramacho” um complexo esportivo no lago munici-

pal com piscina, a utilização do lago municipal para fins multidisciplinar e 
suas colocações foram acompanhado pelo senhor Sergio Tomazoni que 

enfatizou a retomada da prática da canoagem e ambos receberam o apoio de 

todos os presentes o senhor Renato do Sindicato Rural abordou a necessi-
dade de fortalecer o que nós já temos concretizado e trabalhar na divulgação 

e aperfeiçoamento desses atrativos, a senhora Doriane colocou que as agên-

cias de viagens são parceiras da rede hoteleira e se coloca a disposição desta        

                                                          

 

 
 

 

 

III – requisitar das autoridades competentes certidões, informações e 

diligências necessárias ao desempenho de suas funções; 

IV – ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione 

repartição pública do Município e requisitar documentos e informações 

úteis ao exercício da atividade funcional. 

 

Artigo 13 - São deveres dos servidores integrantes da Procuradoria 

Geral do Município: 

 

I – assiduidade; 

II – pontualidade; 

III – urbanidade; 

IV – lealdade à instituição que serve; 

V – obediência às normas e ordens legais; 

VI – desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a 

seu cargo e os que lhe forem atribuídos pelo Procurador Geral ou chefe 

imediato; 

VII – guardar sigilo profissional; 

VIII – reportar ao Procurador Geral sobre quaisquer situações ou 

irregularidades que afetem a produtividade do órgão e o bom desempe-

nho de suas atribuições; 

IX – frequentar seminários, cursos de treinamento e de aperfeiçoamen-

to profissional, encaminhando relatório escrito ao Procurador Geral. 

 

CAPÍTULO IX 

DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS, CARGA HORÁRIA E 

REMUNERAÇÃO 
 

Artigo 13 - Ficam, por meio da presente lei, criados os seguintes cargos: 

 

I – Procurador Geral do Município – 01 (um) cargo; 

II – Procurador Geral do Município Adjunto – 01 (um) cargo; 

III – Procurador Municipal – 01 (um) cargo; 

 

Artigo 14 - Ficam, por meio desta lei, extinto(s) 01 (um) cargo de Asses-

sor de Gabinete, 01 (um) cargo de Assessor Jurídico e 01 (um) cargo de 

Assistente Jurídico. 

 

Artigo 15 - Os cargos regulamentados na presente Lei terão carga 

horária de 40 horas semanais. 

 

Artigo 16 - A remuneração dos cargos previstos nesta lei obedecerá ao 

disposto no Anexo I. 

 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 17 - O Poder Executivo, mediante decreto, aprovará as normas 

complementares ao bom funcionamento da Procuradoria Geral do 

Município. 

 

Artigo 18 - Ao cargo de Procurador Geral do Município se aplica o 

disposto no art. 29 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (Lei nº 8.906/1994), enquanto aos demais cargos que 

compõe a estrutura da Procuradoria Geral do Município se aplica o que 

dispõe o art. 30, I, do mesmo diploma legal. 

 

Artigo 19 - Fica assegurada a percepção de honorários advocatícios aos 

servidores integrantes da Procuradoria Geral do Município, convali-

dando-se as disposições do Decreto nº 1.570/2016. 

 

Artigo 20 - A partir da vigência da presente lei, fica extinta a Assessoria 

Jurídica do Município, prevista na Lei nº 968/2006, sendo substituída 

pela Procuradoria Geral do Município. 

 

Artigo 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 03 de outubro de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

MDFFP. 

 

 

ATAS 
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classe, assim transcorreu a reunião com diálogos e interações produtivas 

voltadas ao fomento do turismo em Primavera do Leste-MT, com o término 

do debate colocou-se em discussão as reuniões ordinárias do COMTUR que 
por unanimidade todos concordaram em fazer as reuniões mensalmente na 

segunda quinzena na sede da Coordenadoria de Turismo Avenida: dos Lagos, 

nº 2602.  Parque das Águas. Entrou em discussão também a possibilidade de 
obter decisões colegiadas sobre assuntos do turismo através do grupo remoto 

de trabalho ( Whatsapp) todos concordaram e aprovaram. Coloquei como 

possibilidade de arrecadação de fundos para o COMTUR, desde que esteja 
tudo dentro das conformidades das Leis vigentes,  a venda de produtos 

personalizados do COMTUR com informações do município de primavera 

do leste para servirem como lembranças aos turistas, a proposta foi aprovada 
por todos, ficou decidido também que o próximo seguimento a ser ouvido 

pelo Conselho será de restaurantes bares e similares. Na sequência deixei a 

palavra para quem desejasse usa-la e posteriormente fiz a leitura da ata da 
reunião, que é aprovada por unanimidade. Sendo assim, nada mais havendo a 

tratar, deu-se por encerrada a reunião às 19h50minutos, e eu, Romualdo 

Povroznik Junior, junto com Renato Alencar Amâncio Costa lavramos esta 
ata, que será assinada pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho Munici-

pal de Turismo COMTUR. 

 
 

Renato Alencar Amâncio Costa 

Presidente Eleito 
 

 

Romualdo Povroznik Junior 
Secretário 

 

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2018 

   

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA 
TERCEIRIZADA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS PARA OPERAÇÃO E IM-PLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 

SERVIÇOS RELATIVOS A CAPINA QUÍMICA E MANUAL, RASPA-
GEM, SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS AMBIENTES ADMINISTRA-

DOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TAIS COMO 

PARQUES AMBIENTAIS, LAGOS, APPS (ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE), BEM COMO ATERRO SANITÁRIO. 

 

Em virtude de ALTERAÇÕES que serão feitas no Termo de Referência e 
Edital, comunicamos SUSPENSÃO da licitação supracitada. Tão Logo a 

Administração decida acerca das alterações, nova data será divulgada para o 

certame através de publicação no Diário Oficial do Município – Dioprima, 
Diário Oficial da União, Jornal Diário de Cuiabá e site da Prefeitura Munici-

pal de Primavera do Leste – www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “EM-

PRESA – Editais e Licitações”, bem como site da plataforma BLL 
www.bll.org.br. 

  

  Primavera do Leste - MT, 02 de outubro de 2018.  

    

*Maristela Cristina Souza Silva 

Coordenadora de Licitações 
*Original assinado nos autos do Processo 

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 047/2018 

   

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CON-TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS PARA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE CAPINA (MA-

NUAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA. 

 

Em virtude de ALTERAÇÕES que serão feitas no Termo de Referência e 

Edital, comunicamos SUSPENSÃO da licitação supracitada. Tão Logo a 

Administração decida acerca das alterações, nova data será divulgada para o 
certame através de publicação no Diário Oficial do Município – Dioprima, 

Diário Oficial da União, Jornal Diário de Cuiabá e site da Prefeitura Munici-

pal de Primavera do Leste – www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “EM-
PRESA – Editais e Licitações”, bem como site da plataforma BLL 

www.bll.org.br. 

  

  Primavera do Leste - MT, 02 de outubro de 2018.  

  

  

 

  

*Maristela Cristina Souza Silva 

Coordenadora de Licitações 

 

 

*Original assinado nos autos do Processo 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018 

PROCESSO Nº 850/2018 

 

O município de Primavera do Leste – MT, por meio do Pregoeiro, nomeado 

pela portaria nº 467/2018, de 20 de agosto de 2018, vem a público divulgar 

que a Licitação em epígrafe para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E E-VENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS A SER REALI-

ZADO POR JUNTA MÉDICA, COMPOSTA POR 02 (DOIS) MÉDICOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO foi declarada deserta face à ausência de interessa-

dos. 
Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018. 

 

 

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS 

Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2018 – IMÓVEL E BENS DI-
VERSOS, no Diário Oficial do Município de Primavera do Leste, no dia 01 

de outubro de 2018, edição n° 1331, página 06: 

 

onde se lê: “O leilão será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA, Matrícula Jucemat 022/2013/Jucemat.”,  

leia-se: “O leilão será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial CIRLEI 
FREITAS BALBINO DA SILVA, Matrícula Jucemat 022/2013/Jucemat e 

JOABE BALBINO DA SILVA, Leiloeiro Oficial Matrícula JUCEMAT nº 

029 e Leiloeiro Rural FAMATO nº 067/2013”. 
 

Onde se lê: informações e outros detalhes com a Comissão (66) 3498.9034, 

(66) 99623-8024 ou com o Leiloeiro (65) 99974-4941. 
Leia-se: informações e outros detalhes com a Comissão (66) 3498.9034, (66) 

99623-8024 ou com o Leiloeiro (65) 99974-4941 (65) 99943-3901, ou tam-

bém através do 0800-7304-050. 
 

Onde se lê: www.kleiberleiloes.com.br. e www.kleiberleiloes.vlance.com.br 

Leia-se, respectivamente: www.balbinoleiloes.com.br e 
www.leiloesjudiciais.com.br   

Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018. 

 

Maristela Cristina Souza Silva 
Presidente da CPL 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.kleiberleiloes.com.br/
http://www.kleiberleiloes.vlance.com.br/
http://www.balbinoleiloes.com.br/
http://www.leiloesjudiciais.com.br/
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2018 – SRP  

Exclusivo ME/EPP/MEI  

Processo nº 1321/2018 
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 
Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-

ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FOR-

NECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO AS DI-

VERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 18 de outubro de 2018 

Hora: 13:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A aber-

tura da etapa de lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 12:00h às 18:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do 

Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2018 – SRP  

Processo nº 1355/2018 
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-
ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUI-

NAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DI-

VERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 22 de outubro de 2018 

Hora: 13:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A 

abertura da etapa de lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 12:00h às 18:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do 

Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2018 – SRP  

Exclusivo ME/EPP/MEI  

 Processo nº 1339/2018

  

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 
Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-

ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DESTINA-

DAS A IDENTIFICAÇÃO DE TÚMULOS, CONFORME 

SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 17 de outubro de 2018 

Hora: 13:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A aber-

tura da etapa de lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 12:00h às 18:00h. 

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

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

NOTIFICAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, pessoa jurídica de 
direito público, com sede à Rua Maringá nº 444, Centro, neste Município de 

Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, devidamente inscrita no MF, 

com CNPJ sob nº 01.974.088/0001-05, neste ato representado pela Presiden-
te da Comissão Permanente de Licitações- CPL vem através deste: 

 

NOTIFICAR a Empresa ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

- ME, inscrita no CNPJ nº 08.985.334/0001-73, sediada na Rua Curitiba, nº 

859, Sala 02, Cidade Primavera I, em Primavera do Leste/MT, do descum-

primento da contratação celebrada entre as partes. 
 

Objeto da Licitação: Registro de preços para futura e eventual Aquisição 

de Brinquedos Pedagógicos de acordo com o termo de compromisso PAR 
(Plano de Ações Articuladas) nº 201305655 – processo nº 

23400017162201301, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação e Esportes. 
 

Processo Licitatório: Pregão Presencial n.º108/2017 Processo 

n.º1435/2017, Ata de Registro de Preços: n° 276/2017. 
OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE NÃO EXECUÇÃO DE SERVI-

ÇOS DENTRO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO NA ATA DE RE-

GISTRO DE PREÇO, EDITAL E SEUS ANEXOS, segue anexo a informa-
ções que fundamentaram esta notificação por intermédio da Secretaria de 

Educação e Esportes. Considerando: 

a) que a NOTIFICADA comprometeu-se em entregar os produtos, objeto 
desta licitação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebi-

mento da ordem de serviço ou autorização de fornecimento e/ou nota de 
empenho, conforme item 4.2 do Termo de Referência. 

b) que os produtos serviços solicitados através das Autorizações de Forne-

cimento – AF. nº 2651/2018 )  AF. nº2651/2018 de 06/06/2018 os produtos 
de acordo com as especificações do Edital e seus anexos,não foram entre-

gues pela NOTIFICADA até a presente data; 

c) que a entrega dos produtos deveria ter ocorrido até o dia 20/06/2018, 
portanto em atraso a 03 (três) meses e 11 (onze) dias, prejudicando desta 

forma o bom andamento dos trabalhos da Secretaria de Educação e Esportes.  

 

Diante disto, fica por meio da presente NOTIFICADA a empresa ÁGUIA 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, para que cumpra com as  

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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entregas dos produtos solicitados no prazo estipulado no edital supracitado e 

seus anexos e respeitando as devidas especificações, ocorrendo novamente 

tal situação em novas solicitações, poderá o Município de Primavera do 
Leste/MT, ADVERTIR, e posteriormente, caso haja nova advertência RES-

CINDIR a Ata de Registro de Preço DECORRENTE DO PREGÃO 

108/2017 e CANCELAR O REGISTRO DO FORNECEDOR, por 02 (dois) 
anos, sem prejuízo das demais sanções previstas no edital, diante dos fatos 

apontados na presente NOTIFICAÇÃO. 

 

Prazo para adequações: 07 (sete) dias úteis à partir do recebimento desta 

notificação.  

 

A presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, assegurada a 

ampla defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA.  

 

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018. 

 
 

Gildésio Rodrigues dos Santos  

Fiscal de Contrato 

 
Adriana Tomasoni 

Secretario Municipal de Educação e Esportes 

 
Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente CPL 

 

                                           

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 73/2018 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na 
sessão do Pregão nº 73/2018 - do processo de compra nº 878/2018 referente 

a contratação Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Par-

ques Infantis (Playground) Montados e Instalados para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. sob o critério menor 

preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) 

para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA BRUBRINQ IND. E 
COM. DE BRINQUEDOS LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$33780.00(trinta e tres mil e setecentos e oitenta reais ) ITEM 2: A EM-
PRESA BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA NO VA-

LOR FINAL DE R$27780.00(vinte e sete mil e setecentos e oitenta reais ) 

ITEM 3: A EMPRESA BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS 
LTDA NO VALOR FINAL DE R$122400.00(cento e vinte e dois mil e 

quatrocentos reais ) .       

 

                                   Primavera do leste, 26 de setembro de 2018. 

  

 
Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº: 128 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 073/2018 

FORNECEDORA: BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Parques 

Infantis (Playground) Montados e Instalados para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. 
VIGÊNCIA: 25/09/2019 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica 

 

Item Código Produto Qtde Unid Marca 
Val. 

Unit. R$ 

Val. Total 

R$ 

1 14913 PARQUE 

INFANTIL 

EM MA-

DEIRA 

EUCALIPTO 

TRATADO  

3 CJ BRUBRINQ 

BO2 8  

11.260,00 33.780,00 

2 48898 PARQUE 

INFANTIL 

EM MA-

DEIRA 

PLASTICO  

3 CONJ BRUBRINQ 

ME0 2  

9.260,00 27.780,00 

3 14911 PARQUE 

INFANTIL 

EM MA-

DEIRA 

PLÁSTICA  

12 CJ BRUBRINQ 

ME1 07  

10.200,00 122.400,00 

  

TOTAL: 

   

 

R$ 

183.960,00 

 
 

Maristela Cristina Souza Silva 
Presidente da Comissão de Licitações 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 73/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 
público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na 

sessão do Pregão nº 73/2018 - do processo de compra nº 878/2018 referente 

a contratação Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Par-
ques Infantis (Playground) Montados e Instalados para atender as necessida-

des da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. sob o critério menor 

preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) 
para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA BRUBRINQ IND. E 

COM. DE BRINQUEDOS LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$33780.00(trinta e tres mil e setecentos e oitenta reais ) ITEM 2: A EM-

PRESA BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA NO VA-

LOR FINAL DE R$27780.00(vinte e sete mil e setecentos e oitenta reais ) 
ITEM 3: A EMPRESA BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS 

LTDA NO VALOR FINAL DE R$122400.00(cento e vinte e dois mil e 

quatrocentos reais ) .       
 

                                   Primavera do leste, 26 de setembro de 2018. 

  
 

Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

CONCORRENCIA Nº 001/2018 

CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO 

3ª SESSÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 470/2018 

de 20 de agosto de 2018, através de sua Presidente, torna público e para 

conhecimento e intimação dos licitantes que fará realizar o prosseguimento 

da licitação acima mencionada, com os licitantes participantes nos termos da 
Lei 8666/93 e alterações, conforme Edital em referência, com a convocação 

para participar da segunda sessão pública que terá a seguinte pauta básica: 

I. Identificação dos representantes das licitantes presentes e coleta de suas 

assinaturas na lista de presença; 

 

II. Abertura dos invólucros nº 4 com o exame e rubrica do seu conteúdo pela 
Comissão e representantes das licitantes presentes; 

 

III. Julgamento das Propostas de Preço com a identificação das Propostas de 

preços e divulgação do resultado aos representantes das licitantes presentes; 

 

IV. Declaração das vencedoras do julgamento final das Propostas, quais 
sejam, as 03 (três) licitantes mais bem classificadas na média ponderada, de 

acordo com os respectivos pesos, na Proposta Técnica e na Proposta de 

Preços; 
 

V. Informação de que o resultado do julgamento final das Propostas será 

divulgado na forma da lei, com a indicação da ordem de classificação; 
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Ficam os Senhores Licitantes convocados para comparecerem, no mesmo 

local da sessão pública anterior, no dia 10/10/2018 às 12:30 horas, para o 
fim de se dar prosseguimento aos ulteriores termos do procedimento licita-

tório. 

 
Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018. 

 

 
Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da CPL 

 

PORTARIA N.º 358/2018 

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

Sra. BERNADETE ASSIS DA ROSA.” 

  
 

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. BERNADETE ASSIS DA ROSA, efetiva no cargo de PROFES-

SOR, lotada na E.M.E.F. 13 DE MAIO, com vencimentos integrais, a partir 
de 14/09/2018 e término em 12/10/2018, conforme processo administrativo 

do IMPREV, n.º 2018.05.00099R3. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 357/2018. 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez à 

servidora Sra. Maria Aparecida do Nascimento” 

 

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 artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação 

dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c o artigo 6-A da Emenda 

Constitucional n.º 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 70 

de 29 de março de 2012, art., 12, inciso I, da Lei n.º 1662, de 13/12/2016, 

que rege a previdência do Município de Primavera do Leste, 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. 1.724 de 19 de junho de 2018, que dispõe sobre a 

Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Município de 

Primavera do Leste, referente ao exercício de 2018; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por Invalidez à servidora 

Sra. Maria Aparecida do Nascimento, brasileira, divorciada, portadora da 

cédula de identidade n.º 0659940-0 SSP/MT e CPF n.º 459.826.941-34, 

efetiva no cargo de Gari I, Faixa Salarial 00006 Nível D, lotada na Secreta-

ria de Municipal de Infraestrutura, com carga horária de 40 horas semanais, 

matriculada sob nº 1048/1, contando com 27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) 

meses e 17 (dezessete) dias de tempo de contribuição, com proventos pro-

porcionais, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2018.03.00214P, até posterior deliberação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 

retroativos a partir de 11 de setembro de 2018, revogados as disposições 

em contrário. 

 

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

 

 

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. 

 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

Homologo:         

    

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

IMPREV 

 

 

PORTARIA N.º 359/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 
Sra. CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO.” 

  

 
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. CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO, efetiva no cargo 

de PROFESSOR, lotada na E.M.E.F. 13 DE MAIO, com vencimentos 
integrais, a partir de 22/08/2018 e término em 23/09/2018, conforme proces-

so administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00110R1. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 360/2018 

  

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

ra. DAYANE BOENO NERES.” 

  

 

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 Munici-

pal, resolve: 

  

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

NO NERES, efetiva no cargo de AGENTE COMUNITARIO SAUDE, lotada no PSF 

IX - BAIRRO PRIMAVERA III, com vencimentos integrais, a partir de 02/09/2018 e 

término em 26/10/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.001951. 

  

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

ções em contrário. 

 

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

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/09/2018. 

 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 364/2018 
  

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

Sra. MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA.” 
  

 

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. MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA, efetiva no cargo de 
PROFESSORA, lotada na E.M.E.F. NOVO HORIZONTE, com vencimen-

tos integrais, a partir de 18/09/2018 e término em 01/11/2018, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00213P. 
  

 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, 20/09/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 361/2018 
  

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

Sra. DORCELINA MARIA DOS REIS.” 
  

 

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. DORCELINA MARIA DOS REIS, efetiva no cargo de TECNICO EM 
ENFERMAGEM, lotada na SECRETARIA DE SAUDE, com vencimentos 

integrais, a partir de 21/09/2018 e término em 04/11/2018, conforme pro-

cesso administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00210P. 
  

 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, 20/09/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 365/2018 
  
“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 06/09/2018 e término em 19/11/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00211P. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 366/2018 
  

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

ra. ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA.” 

  

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. ROSELI 

NARA OSS DE ALMEIDA, efetiva no cargo de PROFESSOR, lotada na 

E.M.E.F. NOVO HORIZONTE, com vencimentos integrais, a partir de 

10/09/2018 e término em 21/09/2018, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2018.05.00068R21. 

  

 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, 20/09/2018. 
 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

 

PORTARIA N.º 362/2018 
  
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor 

Sr. EVANIR FOCKINK.” 

  
 

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. EVANIR FOCKINK, efetivo no cargo de TECNICO EM SEGURAN-

CA DO TRABALHO, lotado na Unidade de Pronto Atendimento, com 
vencimentos integrais, a partir de 10/09/2018 e término em 08/11/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00094R3. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 363/2018 

  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora Sra. MARIA 

AUXILIADORA VIEIRA 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 Munici-

pal, resolve: 

  

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

LIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO, efetiva no cargo de PROFESSOR, lotada na 

E.M.E.F. MAURO WENDELINO WEIS, com vencimentos integrais, a partir de 

03/09/2018 e término em 03/11/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00142R2. 

  

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

ções em contrário. 

 

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

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/09/2018. 

 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 370/2018 

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

Sra. MARIA KARINA GARCIA.” 

  
 

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. MARIA KARINA GARCIA, efetiva no cargo de AGENTE ADMINIS-

TRATIVO, lotada na COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, com 
vencimentos integrais, a partir de 26/09/2018 e término em 09/11/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00212P. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 367/2018 

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

Sra. VANIA MARIA DA SILVA CUNHA RODRIGUES.” 

  
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. VANIA MARIA DA SILVA CUNHA RODRIGUES, efetiva no cargo 

de AGENTE COMUNITARIO SAUDE, lotada no PSF I - BAIRRO SÃO 

JOSE, com vencimentos integrais, a partir de 06/09/2018 e término em 
20/09/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00184R1. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 371/2018. 

 

“Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 354/2018 que versa sobre a 
concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez à 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; 
 

Considerando artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação 

dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c o artigo 6-A da Emenda 
Constitucional n.º 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 70 

de 29 de março de 2012, art., 12, inciso I, da Lei n.º 1662, de 13/12/2016, 
que rege a previdência do Município de Primavera do Leste, Lei nº 704 de 

20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação do plano de car-

gos, 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 Remuneração dos Servidores do Município de 

Primavera do Leste, referente ao exercício de 2017; 
 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por Invalidez à servidora 

Sra. Ivone Maria Ferronato, brasileira, portadora da cédula de identidade 

n.º 1717.144 SSI/SC e CPF n.º 569.430.089-00, efetiva no cargo de profes-
sora, Faixa Salarial C_30_4, lotada na Secretaria de Municipal de Educação 

e Esportes, com carga horária de 30 horas semanais, matriculada sob nº 

932/1, contando com 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias 
de tempo de contribuição, com proventos integrais, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2018.03.00149P, a partir de 11/09/2018, 

até posterior deliberação. 
 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as 

disposições em contrário. 
 

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

 
Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. 

 

 
 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  
Homologo:            

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 368/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 
Sra. LAURA AUXILIADORA BODNAR.” 

  

 
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. LAURA AUXILIADORA BODNAR, efetiva no cargo de ASSISTEN-

TE SOCIAL, lotada no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, com 
vencimentos integrais, a partir de 15/09/2018 e término em 28/11/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00209P. 

  
 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, 20/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 369/2018 
  

“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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. WELITON 

GREISO DE SOUZA, efetivo no cargo de MOTORISTA, lotado no CRAS II 

JARDIM PROGRESSO, com vencimentos integrais, a partir de 02/09/2018 e 

término em 27/09/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2018.05.00119R4. 

  
 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, 20/09/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  
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PORTARIA N.º 375/2018 

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

Sra. REGINA INES SORATTO.” 

  
 

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. REGINA INES SORATTO, efetiva no cargo de TECNICO EM EN-

FERMAGEM, lotada no PSF IX - BAIRRO PRIMAVERA III, com venci-
mentos integrais, a partir de 27/09/2018 e término em 11/10/2018, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00215P. 

  
 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, 25/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 372/2018 

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

Sra. CREUZA ROSSI ORTOLONI.” 

  
 

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. CREUZA ROSSI ORTOLONI, efetiva no cargo de PROFES-

SOR, lotada na E.M.E.F. MARIA DALLAFIORA COSTA, com vencimen-
tos integrais, a partir de 20/09/2018 e término em 18/11/2018, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00116R1. 

  
 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, 25/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 376/2018 

  

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALARIO MATERNIDADE a 
servidora Sra. ALANA PAULA LAZZAROTTO SALVADOR.” 

  

 
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. 26, da Lei Alana Paula 
Lazzarotto Salvador 2018.08.00219P.º 1.662/2016, que rege a Previdência 

Municipal, resolve: 

  
Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. 

ALANA PAULA LAZZAROTTO SALVADOR, efetiva no cargo de AU-
XILIAR EDUCACIONAL, lotada na E.M.E.I Jeferson Galbiatti Mira, com 

vencimentos integrais, a partir de 19/09/2018 e término em 16/01/2019, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.08.00219P. 
  

 Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 
4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 

 

Art. 3º 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, 01/10/2018. 

 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 373/2018 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 
Sra. DEOTILDE BRIZOLA.” 

  

 
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. DEOTILDE BRIZOLA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVI-

ÇOS GERAIS, lotada na CRECHE LAR MARIA DE NAZARE, com 
vencimentos integrais, a partir de 27/09/2018 e término em 11/10/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2018.05.00218P. 

  
 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, 25/09/2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 374/2018 

  

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

Sr. JOSE NATAL BUENO.” 

  

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. JOSE NA-

TAL BUENO, efetivo no cargo de MOTORISTA I, lotado no COORDENADO-

RIA DE ESTRADAS DE RODAGEM, com vencimentos integrais, a partir de 

20/09/2018 e término em 17/01/2019, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2018.05.00072R2. 

  
 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, 25/09/2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 014/2018 

 

 

“Altera o Parágrafo Único do Art. 63º da Lei Orgânica do Município de 

Primavera do Leste.” 

 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO CAPUT DO ART. 

29, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O CAPUT DO ART. 181 

DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA FORMA DO ART. 35, § 2º, 

DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGA A SEGUINTE 

EMENDA AO TEXTO DA LEI ORGÂNICA: 

 

 

Artigo 1º - O parágrafo único, do artigo 63, da Lei Orgânica do Municí-

pio, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

“Parágrafo único - A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o 

Procurador Geral do Município, de livre nomeação, pelo Prefeito, confor-

me disposição na legislação específica”. 

 

 

Artigo 2º - Esta Emenda a Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Câmara Municipal de Primavera do Leste, 

Em 01 de Outubro de 2018. 

 

 

 

Ver. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

 

Ver. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA 

1º Vice-Presidente 

 

 

 

Ver. WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 

2º Vice-Presidente 

 

 

 

Ver. CARLOS VENANCIO DOS SANTOS 

1º Secretário 

 

 

 

Ver. LUIS PEREIRA COSTA 

2º Secretário 

 

 

 

Ver. ELTON BARALDI 

3º Secretário 

 

MOÇÃO DE PESAR  030/2018 

 

 

Súmula: Concede Moção de Pesar, a Família BRUNETTA pelo falecimento 

do Senhor IVO BRUNETTA. 

 

 

 

Os Vereadores em que a presente subscrevem, com assento nesta Egrégia 

Casa de Leis, vêm através desta, embasado no Regimento Interno, após 

ouvido o Plenário Soberano, manifestar sua solidariedade e encaminhar a 

presente MOÇÃO DE PESAR à Família, BRUNETTA, pelo falecimento do 

Senhor IVO BRUNETTA, ocorrido no dia 30 de agosto de 2018, na cidade 

de Primavera do Leste – MT.  

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

Faleceu no dia 30 de agosto de 2018, o Senhor IVO BRUNETTA, deixando 

duas filhas Iara de Campos Brunetta e Lara de Campos Brunetta. 

 

IVO BRUNETTA, pessoa bastante conhecida, prestativa e respeitada por 

sua conduta de dedicação à família, sempre levou consigo uma vida de 

dedicação, compromisso e muito trabalho. 

 

IVO BRUNETTA foi um cidadão honrado, merecedor de nosso respeito, 

por sua vida marcada por uma trajetória de trabalho extremamente dedicado 

ao setor produtivo do Estado de Mato Grosso. 

 

Sua morte enluta, não somente seus familiares e amigos, mas toda a socie-

dade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no 

caráter e na honra. 

 

IVO BRUNETTA era produtor rural, CHEGOU EM Primavera na década 

de 80, sempre entre idas e vindas a sua região em Santa Catarina, se dedicou 

ao plantio na região de Primavera e Santo Antônio do Leste.  

 

Aos seus familiares nossas sinceras condolências reiterando que esta Câma-

ra não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso 

profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enluta-

dos, desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 

primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o senhor IVO 

BRUNETTA, descanse em paz. 

 

 

 

Sala das Sessões, 01 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

ELTON BARALDI – AUTOR 

Vereador (MDB) 

 

 

 

 

PAULO DONIN – COAUTOR 

Vereador (PSB) 
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