
Diário Oficial 
 DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 18 de Dezembro  de 2018 • Edição Extraordinária 1379  • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 
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ATAS 

 

 

 Em seguida Karina de Oliveira Alves esclarece que o parágrafo único 

do artigo 4° abre exceção para pessoas com deficiência, quando foram 
esgotadas todas as tentativas de permanência na família, em contato com 

a SETAS - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, a 

orientação recebida foi que a pessoa com deficiência pode ser acolhida 
em instituição para idosos desde que não ofereça risco para ela própria e 

para os idosos. Joelma Santana Sousa Caldas pergunta se todos os 

acolhimentos são ser feitos por determinação judicial e Eraldo Fortes 
responde que não é necessário. Em seguida John Elton Elias Vieira 

sugere que seja acrescentado no artigo 1º a  Lei de Criação do Regimen-

to Interno. O colegiado aceita a sugestão. Eraldo Fortes informa que 
acrescentou o inciso IV do Artigo 6°, pois é importante que todos os 

idosos acolhidos estejam referenciados, o colegiado está de acordo com 
o apontamento. Em seguida Eraldo Fortes informa que na próxima 

semana a casa de acolhimento terá uma nutricionista exclusiva em seu 

quadro de funcionários. Em seguida Jonelma Antero Lola segue fazendo 
a leitura do Regimento Interno. John Elton Elias Vieira sugere que o 

artigo 9° inciso III ,seja complementado e ressalta que é interessante 

acrescentar na redação que seja mantido um arquivo com a pasta de 
acompanhamento de cada idoso, como se fosse um prontuário médico, a 

fim de que o próximo funcionário do plantão saiba do histórico do idoso 

caso vá manipular alguma medicação. Eraldo Fortes esclarece que mais 
a frente tem um artigo que estabelece isso.Jonelma Antero Lola segue 

fazendo a leitura e John Elton sugere que o artigo 9°, inciso XXI seja 

alterado e que seja acrescentado uma proibição no uso da farmacologia 
popular. Manuela Passos fala que o médico deverá avaliar se o uso da 

farmacologia popular será proibido ou não. O colegiado altera o referido 

artigo e acrescenta que a proibição do uso da farmacologia popular 
deverá ser avaliada pelo médico. Em seguida Manoela Passos questiona 

o artigo 11°, inciso VI, o colegiado altera o referido inciso e exclui a 

palavra “exceto”. Em seguida Jonh Elton sugere alteração do artigo 11°,  

incisos X, XI e XII e que seja excluído a  palavra “ justa causa”, pois 

isso não se aplica ao funcionário público. O colegiado aceita a sugestão 

de alteração. Em seguida Eraldo informa que conversou com o secretá-
rio de saúde e será realizada uma parceria em que o médico do posto de 

saúde em que a casa estiver referenciada dará assistência para os idosos 

da Casa Lar e ressalta que o artigo 13°, inciso XIV, deixa claro que os 
funcionários devem manter o sigilo e preservar o nome da Entidade, Em 

seguida John Elton sugere que seja criado um capitulo voltado para 

serviços de terceiros, direitos e deveres. O colegiado aceita a sugestão. 
Em seguida Éderson Ricardo Perseguine Arfeli pergunta qual é a carga 

horária dos funcionários da Casa Lar e Eraldo Fortes responde que os 

cuidadores trabalharão em regime de plantões, doze horas por trinta e 
seis horas. Em seguida John Elton sugere que no Regimento Interno 

esteja previsto a quantidade de idosos que podem ser acolhidos para não 

acontecer atendimentos tempestivos de determinação judicial. O colegi-
ado aceita a sugestão e a redação será incluída. Em seguida Jonelma 

Antero Lola questiona o artigo 13° e fala que a NOB/RH-SUAS (Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS) determina que o 
coordenador de qualquer instituição do SUAS deve ter o ensino superior 

completo e sugere que o referido artigo seja alterado. O colegiado aceita 

a sugestão e o artigo será alterado. Em seguida John Elton sugere que 
seja criado um novo inciso no artigo 13°(Atribuições do diretor) e 

ressalta que o diretor da casa de acolhimento deve receber denúncias e 

dá prosseguimento nas averiguações. O colegiado aceita a sugestão e 
será acrescentado o inciso XII prevendo essa atribuição. Em seguida 

Karina Oliveira Alves questiona o artigo 14°, inciso XI e a redação será 

alterada tendo em vista que a equipe responsável pela Casa Lar é a 
equipe de alta complexidade. Em seguida John Elton sugere que seja 

acrescentado um novo inciso no artigo 16°(Atribuição do cuidador) que 

o referido inciso estabeleça que o cuidador tenha como atribuição identi-
ficar qualquer atrito entre os visitantes, pois o cuidador verificando que 

idoso fica agitado, nervoso com determinadas visitas o mesmo teria o 

poder de restringir visitas.Manuela questiona o fato do cuidador acom-
panhar as visitas e Maevi Silva concorda com a mesma e fala  que o 

cuidador vai observar a mudança no comportamento do idoso na convi-
vência diária com o idoso e não no horário das visitas. Após os questio-

namentos o colegiado não concorda que o cuidador acompanhe as visitas 

e a restrição de visitas será discutida nos estudos de caso. Em seguida 

John Elton sugere que o artigo 19°, inciso XII seja alterado e que na 

nova redação a presença da enfermeira seja solicitada sempre que  

ATA N° 13/2018. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM O 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PRIMA-

VERA DO LESTE/MT. Reunidos no dia 13 de Dezembro de dois mil e 

dezoito, nas dependências da Secretaria de Assistência Social, sito Rua Lon-
drina, 422, centro. PAUTA: Regimento Interno da Casa Lar do Idoso; Presta-

ção de contas do IGD SUAS, IGD PBF; Informes e outros. A reunião iniciou-

se às 13h e 37 min. O Secretário de Assistência Social, Eraldo Gonçalves 
Fortes, cumprimenta os presentes e fala que é de conhecimento de todos que a 

Secretaria de Assistência Social tem passado por situações atípicas, devido à 

rotatividade de gestores da pasta e que em setembro do corrente ano assumiu 
a gestão e que essa é a primeira reunião que realiza com ambos os conselhos. 

Informa que à frente da pasta tem definido prioridades tais como, recomposi-

ção da equipe do CREAS, Lar da Criança e equipe volante, reorganizou a 
equipe do CRAS Mabilia Furtado e nessa semana aconteceu a inauguração da 

Casa Lar do Idoso, frisa que há alguns anos essa implantação vem sendo 

cobrada pelo Ministério Público devido a demanda existente e que desde que 
assumiu a gestão da SAS definiu a implantação da Casa Lar como uma priori-

dade. Informa que a equipe técnica do CREAS já tinha realizado o diagnosti-

co da demanda de idosos que necessitavam ser acolhidos pelo município e 
devido a urgência foi providenciado a locação e adequação da Casa de acordo 

com a legislação, no momento a casa de acolhimento já está habitada por três 

idosos. A tempo agradece a participação dos conselhos no apoio das ações a 
serem desenvolvidas pela gestão e nesta primeira pauta, será realizada a 

leitura da Minuta do Regimento Interno da Casa Lar do Idoso “Santo Antô-

nio” e espera que os conselhos apreciem e façam os devidos apontamentos, 

informa que a minuta foi elaborada pela equipe técnica de alta complexidade 

do CREAS que é responsável pelos os idosos da Casa Lar e que também fez 
alguns apontamentos na elaboração do documento. Em seguida o Senhor 

Adércio Vilmar Reder, vice-presidente do Conselho do Idoso, justifica a 

ausência do Senhor Jose Vila Verde Sobrinho, presidente do Conselho do 
Idoso, o mesmo tinha um compromisso em Cuiabá e não pode está presente e 

em nome do Conselho parabeniza o empenho da Secretaria de Assistência 

Social e a gestão por ter implantado a Casa Lar do Idoso no município, pois se 
fazia necessário. Em seguida o Senhor John Elton Elias Vieira, toma a palavra 

e fala que em nome da Secretaria de Fazenda e membro do Conselho do 

idoso, gostaria de saber se foi realizada alguma vistoria preventiva, se foi 
realizado a reforma para adaptação e se foi realizado o Programa de Preven-

ção dos Riscos Ambientais-PPRA na Casa Lar do Idoso. Eraldo Fortes res-

ponde que sim e que a casa alugada é espaçosa, possui três suítes, um quarto 
sem banheiro, piscina aquecida, área externa e o mais importante, é aconche-

gante como um lar. A vigilância sanitária esteve na casa e realizou o checklist 

do que deveria ser adaptadas tais como, largura das portas, rampas, barras e 
etc. O Corpo de bombeiros também esteve na casa e realizou os apontamen-

tos, onde deveriam ser colocados os extintores, lâmpadas de emergência e etc. 

Depois que as adaptações foram realizadas, foi emitido o alvará do Corpo de 
Bombeiros e Alvará da Vigilância sanitária e ressalta que também solicitou a 

vistoria na Casa Lar do Idoso no setor de Fiscalização de Posturas da prefeitu-

ra. Informa que a Casa Lar do Idoso já possui a Lei de Criação e ATA de 
Fundação e precisa do Regimento Interno, pois através dele serão tomadas 

outras providencias referente à parte burocrática do dia a dia. Também infor-

ma que está recebendo apoio e sendo procurado por muitas pessoas se dis-
pondo a prestar algum serviço de forma voluntária, nota-se que a sociedade 

vai abraçar essa Entidade e a Secretaria de Assistência Social deve está res-

paldada e organizada para oferecer um serviço de qualidade para o idoso. 
John Elton Elias Vieira fala que em intermédio com o Conselho do idoso e 

como fiscal, se coloca a disposição para levantar a documentação estrutural 

do imóvel junto à prefeitura e poder fazer a custo zero a vistoria para analisar 
fatores de risco que podem está escondidos por traz de uma pintura e que 

futuramente podem trazer preocupações e sugere que Eraldo Fortes encami-

nhe uma solicitação ao setor de fiscalização solicitando que seja realizado 
uma vistoria do imóvel a fim de verificar a planta estrutural e identificar se as 

adaptações que foram realizadas não comprometeram a parte estrutural do 

imóvel. Eraldo Fortes responde que irá fazer a solicitação e que está tomando 

todos os cuidados necessários. Em seguida Manoela Silva de Almeida Passos 

inicia a leitura da Minuta do Regimento Interno da Casa Lar “Santo Antônio”. 
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Maria Roseli Aparecida Correia 

Titular representando Secretaria de Saúde No CMAS 
 

 

Nadir Rosa Pereira Amaral 

Titular representando Credo Religioso (Conselho do Idoso) 

 

 
Valmir José dos Campos 

Suplente representando Organização de Usuários (APAPI) no CMAS 

 
 

Karina de Oliveira Alves 

Titular representando Secretaria de Assistência Social 
 

 

Iranildo José dos Santos 

Diretor da Casa Lar “Santo Antonio” 

 

 

John Elton Elias Vieira 

Suplente representando Secretaria de Fazenda 

 
 

Rosine Ferraz Damascena Borges 

Convidada (Pastoral Familiar Diocesana) 
 

 

Patricia Maria Salazar 

Titular representando Secretaria de Fazenda 

 

 

Joelma Santana Sousa Caldas 

Suplente representando Trabalhadores do Sistema Único De Assistência 

Social (FETSUAS) No CMAS 
 

 

Leticia de Moraes Avelino Archanjo 

Titular representando Trabalhadores  do Sistema Único de Assistência 

Social (Conselho Regional de  (Psicologia 18º MT) no CMAS 

 

 

necessário e dependendo do quadro clinico o mesmo chamará o médico. O 

colegiado aceita a sugestão e o inciso será alterado. Em seguida Maria 
Roseli questiona se haverá armazenamento de medicação e pergunta qual 

o profissional que ficará responsável por esse armazenamento. John Elton 

concorda com o questionamento e ressalta que deve está previsto o respon-
sável pelo armazenamento. O colegiado altera o inciso VII do artigo 19°e 

acrescenta que o técnico de enfermagem ficará responsável pelo armaze-

namento dos medicamentos. Em seguida John Elton sugere que seja 
acrescentado um novo inciso no artigo 23° (Atribuições do guarda) pre-

vendo que é impedido a presença de pessoas não autorizadas na Casa Lar e 

em horários não autorizados. O colegiado aceita a sugestão e o inciso será 
criado. Em seguida o Eraldo Fortes sugere que o artigo 26° seja alterado e 

que seja acrescentado que os casos omissos e as dúvidas suscitadas tam-

bém deverão ser discutidas com o aval do Conselho Municipal de Assis-
tência Social e Conselho Municipal do Idoso. O colegiado aceita a suges-

tão. Em seguida John Elton sugere que seja acrescentado um parágrafo 

único no artigo 24° dispondo que o trabalho voluntário deverá obedecer as 
regras deste regimento. Joelma Santana Sousa Caldas sugere que a Casa 

Lar crie um termo voltado somente para os serviços voluntários. Em 

seguida o John Elton pergunta como ficará o controle financeiro do bene-

fício do idoso.  Eraldo Fortes responde que de acordo com o Estatuto do 

Idoso a Casa Lar ficará com 70% do beneficio para ajudar no custeio da 

Casa Lar e 30% será entregue para o idoso, será aberta uma conta especifi-
ca para a Casa Lar e o controle do dinheiro é de responsabilidade do 

diretor da instituição e que ao entrar na Instituição o idoso assina um 

contrato e o mesmo é informado a forma que será aplicado o seu benefício. 
Eraldo Fortes ressalta que posteriormente deve ser criado o estatuto que 

regulamentará essa questão financeira. Em seguida o Conselho Municipal 
do Idoso e Conselho Municipal de Assistência Social aprovam o Regimen-

to Interno da Casa Lar “Santo Antônio” com as devidas alterações propos-

tas nesta ATA. A reunião para apresentação do Regimento Interno encer-
rou às 15h e 39 min. Em seguida, o Secretário de Assistência Social, 

Eraldo Fortes agradece a presença do Conselho Municipal do Idoso e 

inicia a apresentação da Prestação de Contas do IGD SUAS e IGD PBF 
referente o exercício de dois mil e dezessete para o Conselho Municipal de 

Assistência Social. O colegiado aprova a prestação de contas e publicará 

uma Resolução com sua deliberação. Em seguida o colegiado responde o 
Demonstrativo Serviço; Demonstrativo Gestão PBF e Demonstrativo 

Gestão SUAS. As respectivas respostas serão lançadas no sistema. A 

tempo, Eraldo Fortes informa sobre o recesso de fim de ano e o CMAS 
publicará uma Resolução estabelecendo a forma de funcionamento do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (contraturno) no 

período de final de ano e janeiro de 2019. 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 16h e 35 min. Eu Laise da 

Silva Araújo, secretária do conselho, lavrei a presente ATA que segue 

assinada por mim e pelos presentes: 
 

 

Adércio Vilmar Reder 

Vice - Presidente do Conselho Do Idoso 

 

Manuela Silva de Almeida Passos 

Suplente representando Secretaria de Assistência Social( CMAS) 

 

Laíse da Silva Araújo 

Secretária do Conselho 

 

Maevi De Sousa Silva 

Titular representado Entidade 

de Assistência Social no CMAS 

(Projeto Dom Bosco) 
 

Eraldo Gonçalves Fortes 

Secretário de Assistência Social 
 

Éderson Ricardo Perseguine Arfeli 

Titular representando Entidade de 
Assistência Social no CMAS 

(Associação Chico Xavier) 

 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Vice – presidente do CMAS 

 

Jonelma Antero Lola 

Titular representando Secretaria 

de Assistência Social no CMAS 
 

 
 

 

 

 

  ATA N° 21/2018. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNI-

CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-

CMDCA DE PRIMAVERA DO LESTE /MT. Reunidos no dia cinco de 
Dezembro de dois mil e dezoito, nas dependências da casa dos Conselhos 

Municipais, sito Rua Silvio Ometto, 400, Parque Eldorado. Pautas: Reuni-

ão de encerramento das atividades 2018; Prestação de Contas das doações 
para os projetos via Fundo Municipal; Informes e outros. A reunião iniciou-

se às 13h e 58 min. O presidente do Conselho, João Renato Ferreira da 

Rosa, cumprimenta a todos, em seguida o mesmo informa sobre o ofício 
recebido nº 063/2018 da Associação Cultural Teatro Faces, o qual solicita 

prorrogação do prazo de vigência do Projeto apresentado para o inicio do 

ano letivo das aulas escolares para os meses de março e abril de dois mil e 
dezenove, tendo em vista que até o momento o repasse via fundo municipal 

não havia sido depositado na conta da Associação, dificultando a execução 

do Projeto Elefante – Alcoolismo e Drogas na Adolescência. Após o expos-

to, o colegiado delibera que com base nas informações que o presidente do 

CMDCA, recebeu do Senhor Thiago Campos Ramalho, funcionário do setor 

de contabilidade da Prefeitura e também conselheiro do CMDCA represen-
tante da Secretaria de Administração, o mesmo esclareceu que em relação à 

prestação de contas do Projeto Elefante – Alcoolismo e Drogas na Adoles-

cência, o projeto tem seis meses a partir do recebimento do recurso para 
prestar contas. O colegiado ressalta que o projeto em questão solicite o 

referido esclarecimento por escrito para o setor de administração ou para o 

setor Jurídico da Prefeitura Municipal. Em seguida João Renato Ferreira da 
Rosa informa que o Projeto Ozônio ainda não concluiu as filmagens do 

filme Operação Ozônio e o mesmo já recebeu a doação via fundo municipal 

e deve apresentar a conclusão do Filme como prestação de contas, se caso o 
projeto ultrapassar o prazo de seis meses para apresentar a prestação de 

contas o CMDCA tomará as medidas cabíveis, em seguida ressalta que o 

Projeto Escolinha de Futebol do Elias já realizou a prestação de contas do 
recurso recebido via fundo. Em seguida Alba Ferraz Damascena informa 

que a Senhora Laudicéia, nova coordenadora do Projeto Mãe Cidinha a 

procurou para saber se podia trocar material adquirido via doação do Fundo 
Municipal, pois segundo a mesma há muitos ares - condicionados licitados e 

a instalação elétrica da escola não comporta, Alba Ferraz Damascena orien-

tou que a mesma procurasse o Senhor Thiago Campos na contabilidade da  
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DECRETO Nº 1.776 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna de 2019, nos termos da Lei nº 
1.020/2007 e Decreto nº 1.006/2008 

 

O Prefeito Municipal e a equipe da Unidade Central de Controle Interno – 
UCCI – do Município de Primavera do Leste no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no que determina a Lei n° 1.020/2007 e o Decreto 

n° 1.006/2008, e; 
 

CONSIDERANDO que a UCCI é o órgão central do Sistema de Controle 

Interno, responsável por editar normas e avaliar sua aplicação, nos termos 
da lei; 

CONSIDERANDO competir à UCCI exercer a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todos os órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal, nos termos do que dispõe o 

Decreto n° 1.006/2008; 

CONSIDERANDO o artigo 8º da Resolução Normativa nº 33/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e modificações feitas pela 

Resolução Normativa 26/2014; 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos 
processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado; 

  CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno 
terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos proce-

dimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo 

órgão central e unidades executoras, cujos resultados serão consignados em 
relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles; 

  CONSIDERANDO que o PAAI/2019 é o documento que orienta as 

normas para as Auditorias Internas, especificando os procedimentos e 
metodologia de trabalho a serem observados pelo Controle Interno, 

 

D E C R E T A 
 

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2019, 

nos termos da Lei nº 1.020/2007 e Decreto nº 1.006/2008. 

 

Artigo 2º – O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2019 consiste na 

análise e verificação sistemática dos atos e registros contábeis, orçamentá-
rios, financeiros, operacionais e patrimoniais, e da existência e adequação 

dos controles internos, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, 

economicidade, eficiência e eficácia. 
   

Parágrafo Único - A auditoria interna é executada por servidores do Con-

trole Interno e, se necessário, servidores requisitados de outros Departamen-
tos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação. 

   

Artigo 3º – O Plano Anual de Auditoria Interna obedecerá aos procedimen-
tos previstos nos seguintes documentos: 

I.             Plano de Ação do Controle Interno; 

II.            Lei Municipal 1.020/2007; 
III.           Instruções Normativas; 

IV.           Manual de Auditoria Interna e de Inspeção; 
V.            Recomendação do TCE/MT. 

   

Artigo 4º – O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2019, será realiza-
do de 14 de janeiro a 01 de novembro de 2019, conforme Anexo Único. 

 

Parágrafo Único – As datas estabelecidas poderão sofrer modificações, 
bem como poderá ser suprimido ou acrescido sistemas de acordo com as 

averiguações da UCCI e das equipes de Auditoria do Tribunal de Contas do 

Estado, bem como do Programa APRIMORA do TCE/MT.  
 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 17 de dezembro de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
MDFFP. 

 

da Prefeitura para esclarecimentos sobre os materiais que podem ser 

trocados. Rode Martinho ressalta que quando o projeto foi corrigido só 

ficaram os ares - condicionados das salas que precisavam, e deve ser 

revisto essa questão da nova coordenadora do Projeto alegar que foram 

pedidos ares condicionados sem necessidade. Alba Ferraz Damascena 

esclarece que de acordo com a coordenadora as salas que comportam ares 

- condicionados já estão equipadas e que gostaria de trocar os ares-

condicionados que sobraram por outros materiais que as crianças estão 

precisando. Em seguida Alba Ferraz Damascena relata que esteve no 

evento do UNICEF em Cuiabá representando a Articuladora Giovana 

Paula de Oliveira, que não pode ir e ressalta que  Giovana continua sendo 

a articuladora do Selo UNICEF. Em seguida sugere que na primeira 

reunião ordinária de dois mil e dezenove o colegiado defina o cronograma 

das reuniões e elabore o plano de ação do conselho, o colegiado aceita a 

sugestão e agenda a primeira reunião de dois mil e dezenove para o dia 

doze de fevereiro, às 13h e 30min na casa dos Conselhos Municipais. Sem 

mais a tratar a reunião deu-se por encerrada às 14h e 54min. E eu, Laise da 

Silva Araujo, secretária do Conselho, transcrevi e lavrei esta Ata. Estavam 

presentes: 

 

 

 

 
João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do Conselho 

 

 

 
Alba Ferraz Damascena 

Vice- presidente do Conselho 

 

 

 

Alessandra Chaves da Silva 

Titular Conselho de Classe Profissional     (CRP) 

 

 

 

Rode Martinho de Oliveira 

Titular Secretaria de Saúde 

 

 

 

 

Laise da Silva Araujo 

Secretária do Conselho 

 

 

 
Rubia Maria Caminada 

Titular de Entidade de  Atendimento a Criança e  Adolescente (APAE) 

 

 

 

 

Joelma Santana Sousa Caldas 

Titular Secretaria de Assistência Social 

 

DECRETOS  
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  Nº Sistema/Unidade Prazo Horas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 
Sistema de Recursos 
Humanos 

19 dias 360 14/01 a 08/02                     

2 

Sistema Financei-

ro/Contábil – Gestão 

Financeira (APRIMO-
RA) 

26 dias 440   04/02 a 01/03                   

3 
Contas Anuais de 

Gestão 2018 
05 dias 40   25/02 a 01/03                   

4 
Nível de Entidade 
(APRIMORA) 

24 dias 432     
06/03 

a 

29/03 

                  

5 

Sistema de Educação – 

Merenda Escolar (A-
PRIMORA) 

26 dias 416       

01/04 

a 

26/04 

                

6 
Contas Anuais de 
Governo 2018 

05 dias 40       

08/04 

a 

12/04 

                

7 

Sistema de Saúde 

Publica – Logística de 
Medicamentos (APRI-

MORA)   

26 dias 416       29/04 a 24/05               

8 
Relatório do 1º Qua-
drimestre Contas de 

Gestão 2019 

05 dias 40         

27/05 

a 

31/05 

              

9 
Sistema de Transporte 

Escolar 
26 dias 432           

03/06 

a 

28/06 

            

10 
Sistema de Convênios e 

Contratos (Cedidos) 
26 dias 480             

01/07 

a 

26/07 

          

11 
Sistema de Controle 

Patrimonial 
26 dias 480             29/07 a 23/08         

12 
Sistema de Transporte e 
Frota (APRIMORA) 

33 dias 560               26/08 a 27/09       

13 
Relatório do 2º Qua-
drimestre Contas de 

Gestão 2019 

05 dias 40                 

23/09 

a 

27/09 

      

14 

Sistema de Compras, 

Licitações e Contratos – 

Contratações Públicas 
(APRIMORA) 

33 dias 600                 30/09 a 01/11   
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CAPÍTULO II 

DO REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 
Artigo 3º - O empreendedor, ou seu preposto, que alcançar o deferimento de sua 

Consulta de Viabilidade, assim como, conseguir o deferimento do “nome empre-

sarial” pela Junta Comercial de Mato Grosso, poderá dar início ao processo de 

registro de sua pessoa jurídica, desde que atendidas às exigências constantes na 

resposta da Consulta de Viabilidade. 

 

Artigo 4º - Acatada a consulta de viabilidade, realizado o registro perante a 

Junta Comercial de Mato Grosso e disponibilizado sua inscrição no cadastro 
(CNPJ) da Receita Federal do Brasil, ficará o estabelecimento condicionado a 

fase de licenciamento para fins de Alvará de Localização e Funcionamento, 

Licenças Ambientais e Licenças Sanitárias, colocados à disposição do mesmo 

dentro da estrutura do “Sistema Integrar”, Redesimples. 

 

Paragrafo único – Na ocorrência de alguma exigência por parte dos órgãos ou 

setores licenciadores municipais, de dados ou documentos hábeis ao processo de 

formalização de empresas e negócios, no que tange o Alvará de Localização e 
Funcionamento, Licenças Ambientais e Licenças Sanitárias, fica a sua responsa-

bilidade a cargo de cada órgão ou setor municipal, estabelecidas dentro de cada 

esfera de competência, no intuito de sanar qualquer duvida ou requisição apon-

tada na referida fase de licenciamento.   

CAPÍTULO III 

DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 

Artigo 5º  - O processo para a concessão do Alvará de Localização e Funciona-

mento Provisório, bem como o definitivo, obedecerá ao disposto neste Decreto, 

assim como será orientado pela Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteri-

ores, a Resolução CGSIM nº 22 de 22 de junho de 2010 e alterações posteriores, 

compatibilizado com a Lei Municipal nº 497 de 17 de junho de 1998, Lei Muni-

cipal nº 500 de 17 de junho de 1998 e Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro 
de 2001. 

 

§ 1º -  Para fins de estabelecer as atividades econômicas passiveis de serem 

consideradas de grau de risco alto ou baixo, por meio da CNAE (Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas), será utilizado o Anexo I deste regulamen-

to. 

 

 § 2º - O Município, com fulcro no § 15, do Artigo 220º da Lei Municipal  nº 
699 de 20 de dezembro de 2001, conceder Alvará de Funcionamento Provisório 

por 06 meses (180 dias), logo após o ato de registro na Junta Comercial de Mato 

Grosso e no CNPJ, ou seja, sem vistoria “in loco”, podendo ser realizada a 

posterior, para as atividades enquadradas como de baixo risco, conforme Anexo 

I do presente Decreto, vindo a se converter em definitivo, desde que o estabele-

cimento em questão apresente no processo em questão as licenças necessárias. 

 
Paragrafo Único – No Alvará de Localização e Funcionamento Provisório, será 

mencionado, no campo de observação, além das demais anotações, a menção aos 

deveres cabíveis a empresa, sócios ou empreendedores, uma vez que os mesmos 

respondem pessoalmente e solidariamente, inclusive civil e criminalmente, por 

qualquer ato diverso ao processo de formalização de empresas e negócios, sendo 

que a expedição deste documento público, autorizativo e de natureza precária, 

considerado como “Termo de Ciência e Responsabilidade”, podendo ser o 

mesmo suspenso ou baixado por ato do poder publico municipal, respeitados 
todos os ditames legais . 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo8º - Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de 

licenciamento de empresas, em âmbito municipal, deverão buscar esforços 
conjuntos para observar os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006 na Lei Federal 11.598/2007 nas Resoluções 

do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). 

 

Artigo 9º - Os Anexos I  é parte integrante do presente Decreto. 

 

Artigo 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Artigo 11º - Revogam-se as disposições em contrário.   

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de dezembro de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

FJO/MDFFP. 

 

DECRETO Nº 1.777 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

“Regulamenta o tratamento simplificado e favorecido, através da desburo-

cratização dos procedimentos de atos constitutivos, para as microempresas 
e para as empresas de pequeno porte, na forma que dispõe o IX, do Artigo 

170, da Constituição Federal de 1988, IX, do Artigo 80 da Lei Orgânica 

Municipal de 2007, combinado com a Lei TComplementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e consulta de viabilidade e licenciamentos descritos 

na Lei Federal 11.598/2007, que dispõe sobre a REDESIM – Rede Nacio-

nal para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negó-
cios, e dá outras providências.” 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,   

 
 

D E C R E T A 

 
 

Artigo 1º - Este Decreto regulamenta o tratamento diferenciado, simplifi-

cado e favorecido, através da desburocratização dos procedimentos de 
abertura, para as microempresas (ME) e para as empresas de pequeno 

porte (EPP), na forma que dispõe a Lei Federal 11.598/2007, que dispõe 

sobre a REDESIM – Rede Nacional para Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSULTA DE VIABILIDADE  

 
Artigo 2º - Fica instituída a Consulta de Viabilidade, por local apontado 

pelo empreendedor ou preposto, através da inscrição do imóvel cadastrado 

junta a prefeitura municipal de Primavera do Leste - MT, de origem 
territorial ou predial, bem como os endereços em zonas rurais, que por sua 

vez deverão ser preferencialmente indicados pelo Número do Imóvel na 

Receita Federal (Nirf/Cafir), com o devido endereço e complementos, 
indicando por sua vez as atividades econômicas pretendidas no local 

objeto da consulta, que se regerá pelas seguintes disposições: 

 

I – A Consulta de Viabilidade será realizada, exclusivamente, via rede 

mundial de computadores (internet), em sistema próprio disponibilizado 
pela Junta Comercial de Mato Grosso, sistema esse denominado de “Sis-

tema Integrar” Redesimples; 

 
II – O usuário empreendedor ou preposto, através de um cadastro prévio 

gratuito, deverá realizar no sitio da Junta Comercial de Mato Grosso 

(http://www.jucemat.mt.gov.br ou http://redesimples.mt.gov.br/ ), em 
formulário eletrônico específico, realizar um pedido de Viabilidade com 

os seguintes informações: 

 
a)E-mail do empreendedor; 

b)Numero do contato telefônico, seja fixo ou celular do empreendedor; 

c)E-mail do preposto, caso seja o mesmo responsável pelo consulta de 
viabilidade; 

d)Numero do contato telefônico, seja fixo ou celular do preposto, caso 

seja o mesmo responsável pelo consulta de viabilidade; 
e)Complemento de endereço. 

 

III – A partir do preenchimento e envio do formulário via Sistema Inte-
grar, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, fará a análise do 

pedido, dando conhecimento prévio ao empreendedor ou preposto, sobre a 

possibilidade, ou não, de exercício de determinada atividade econômica, 
no local apontado neste pedido inicial de consulta de viabilidade; 

 

IV – Se a Consulta de Viabilidade for deferida pela Prefeitura de Prima-
vera do Leste - MT, fica o empreendedor ou preposto, tendo a possibili-

dade de reunir a documentação necessária informada na consulta de 

viabilidade e dar encaminhamento no seu registro e licenciamentos; 
 

V – Caso a Prefeitura de Primavera do Leste – MT, através do seu corpo 

técnico de analise, indefira parcialmente a Consulta de Viabilidade, a 
própria poderá ser adequada, para as atividades econômicas pretendidas, 

em detrimento do local desejado pelo empreendedor, conforme orienta-

ções, ou em se tratando de indeferimento completo da Consulta de Viabi-
lidade, deverá ser encaminhado uma nova solicitação via “Sistema Inte-

grar”, Redesimples. 

http://www.jucemat.mt.gov.br/
http://redesimples.mt.gov.br/
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ANEXO I 

 

 

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - EXCETO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

 

CNAE DESCRIÇÃO 

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial 

1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares 

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro 

1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato 

1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material 

1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético 

1539-4/00 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 

1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 

1610-2/01 Serrarias com desdobramento de madeira 

1610-2/02 Serrarias sem desdobramento de madeira 

1621-8/00 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada 

1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 

1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 

1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 

1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 

1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis 

1710-9/00 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 

1721-4/00 Fabricação de papel 

1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão 

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel 

1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 

1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 

1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos 

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório 

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 

1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 

1749-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 

1910-1/00 Coquerias 
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1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 

1922-5/01 Formulação de combustíveis 

1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes 

1922-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 

1931-4/00 Fabricação de álcool 

1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool 

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis 

2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes 

2013-4/00 Fabricação de adubos e fertilizantes 

2014-2/00 Fabricação de gases industriais 

2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 

2019-3/99 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente 

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 

2022-3/00 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 

2029-1/00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas 

2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas 

2033-9/00 Fabricação de elastômeros 

2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 

2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas 

2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários 

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão 

2073-8/00 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 

2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes 

2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes 

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 

2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança 

2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 

2094-1/00 Fabricação de catalisadores 

2099-1/01 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia 

2099-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos 

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 

2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 

2122-0/00 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 
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2211-1/00 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados 

2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 

2221-8/00 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 

2223-4/00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 

2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 

2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 

2229-3/03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 

2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 

2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança 

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro 

2320-6/00 Fabricação de cimento 

2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 

2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

2330-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 

2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 

2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos 

2342-7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 

2349-4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica 

2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 

2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 

2391-5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso 

2392-1/02 Fabricação de abrasivos 

2399-1/99 Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 

2411-3/00 Produção de ferro-gusa 

2412-1/00 Produção de ferroligas 

2421-1/00 Produção de semi-acabados de aço 

2422-9/01 Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não 

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura 

2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos 

2424-5/01 Produção de arames de aço 

2424-5/02 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames 

2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura 

2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 
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2441-5/02 Produção de laminados de alumínio 

2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos 

2443-1/00 Metalurgia do cobre 

2449-1/02 Produção de laminados de zinco 

2449-1/99 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente 

2451-2/00 Fundição de ferro e aço 

2452-1/00 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas 

2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal 

2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 

2521-7/00 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 

2522-5/00 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos 

2531-4/01 Produção de forjados de aço 

2531-4/02 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas 

2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal 

2532-2/02 Metalurgia do pó 

2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria 

2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 

2543-8/00 Fabricação de ferramentas 

2550-1/01 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate 

2550-1/02 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições 

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 

2592-6/01 Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados 

2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 

2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 

2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 

2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 

2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 

2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática 

2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 

2631-1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 

2632-9/00 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios 

2640-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 

2651-5/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 

2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 

2660-4/00 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

2670-1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios 

2670-1/02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios 

2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 

2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 

2710-4/02 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios 

2710-4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios 

2721-0/00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores 
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2722-8/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores 

2722-8/02 Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 

2731-7/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 

2732-5/00 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 

2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas 

2740-6/02 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 

2751-1/00 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios 

2759-7/01 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios 

2759-7/99 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 

2790-2/01 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores 

2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 

2790-2/99 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 

2811-9/00 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários 

2812-7/00 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas 

2813-5/00 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios 

2814-3/01 Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios 

2814-3/02 Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios 

2815-1/01 Fabricação de rolamentos para fins industriais 

2815-1/02 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos 

2821-6/01 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios 

2821-6/02 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios 

2822-4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 

2822-4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 

2823-2/00 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios 

2824-1/01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial 

2824-1/02 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não- industrial 

2825-9/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios 

2829-1/01 Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não- eletrônicos para escritório, peças e acessórios 

2829-1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios 

2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 

2832-1/00 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios 

2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação 

2840-2/00 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 

2851-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios 

2852-6/00 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo 

2853-4/00 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas 
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2854-2/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores 

2861-5/00 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 

2862-3/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios 

2863-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios 

2864-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios 

2865-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios 

2866-6/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios 

2869-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios 

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

2910-7/02 Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários 

2910-7/03 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários 

2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 

2920-4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus 

2930-1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 

2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus 

2930-1/03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus 

2941-7/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores 

2942-5/00 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores 

2943-3/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores 

2944-1/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores 

2945-0/00 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias 

2949-2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores 

2949-2/99 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente 

3011-3/01 Construção de embarcações de grande porte 

3011-3/02 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte 

3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer 

3031-8/00 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes 

3032-6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 

3041-5/00 Fabricação de aeronaves 

3042-3/00 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves 

3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate 

3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 

3099-7/00 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira 

3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal 

3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 

3104-7/00 Fabricação de colchões 

3211-6/01 Lapidação de gemas 

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 
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3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 

3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 

3240-0/02 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação 

3240-0/03 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação 

3240-0/99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 

3250-7/01 Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 

3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 

3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 

3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda 

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 

3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 

3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 

3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares 

3299-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 

3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos 

3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura 

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 

3511-5/01 Geração de energia elétrica 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por 

transportador retalhista (TRR) 

4681-8/02 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) 

4681-8/03 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante 

4681-8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto 

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes 

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 

4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
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4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant 

5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda- móveis 

5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 

5223-1/00 Estacionamento de veículos 

5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 

5510-8/01 Hotéis 

5510-8/02 Apart-hotéis 

5510-8/03 Motéis 

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 

8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 

8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 

8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
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8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 

8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 

8640-2/02 Laboratórios clínicos 

 

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 

 

8640-2/04 Serviços de tomografia 

8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 

8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 

8640-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 

8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 

8640-2/10 Serviços de quimioterapia 

 

8640-2/11 Serviços de radioterapia 

 

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 

 

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 

9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

9601-7/01 Lavanderias 

 

9601-7/02 Tinturarias 

 

9601-7/03 Toalheiros 

 

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 

 

9603-3/02 Serviços de cremação 

 

9603-3/03 Serviços de sepultamento 

 

 

 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  18 de Dezembro de 2018 • Edição Extraordinária 1379  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 15 

 

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 470/2018, através 
de sua Presidente, torna público e para conhecimento dos interessados e de acordo 

com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, o resultado da seguinte licita-

ção: 
 

CREDENCIAMENTO Nº 019/2017 

 

LOTE 2 - Praça de Alimentação localizada no Lago Municipal para o 

Réveillon 2019 nos dias 31 de Dezembro de 2018 a 01 de Janeiro de 

2019. 

Considerando Ofício nº 840/2018 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Lazer e Juventude (SECULT), onde é solicitada a prorrogação do LOTE 2 – 

ITEM 03, como segue: 

Item 3 Credenciado CPF 

 

Eliane Imaculada Teles 688.838.201-00 

   

    

Primavera do Leste, 18 de Dezembro de 2018. 
 

 

Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da CPL 

 

Adendo Modificador  

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 146/2018.  

 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições 
legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital 

da Licitação denominada, Contratação de pessoa jurídica especializada 

para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial, 

supracitado: 

 

Exclui-se o Texto do item 11.6.1. Relativos à Qualificação Técnica, onde 
diz: 

 

g) Alvará Sanitário fornecida pelo órgão competente de Vigilância 
Sanitária do estado ou Município onde estiver instalado. 

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interes-
sados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primave-

ra do Leste – MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados, 

assim como a data de abertura do certame. 
 

Atenciosamente, 

 
 

*Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 

*Original assinado nos autos do processo. 
 

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2018. 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

AVISO DE REVOGAÇÃO  

CREDENCIAMENTO Nº 005/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão 

Permanente de Licitações CPL, torna público para conhecimento dos 

interessados que a licitação supracitada tendo como objeto Credenciamen-

to para a contratação de pessoas jurídicas especializadas na prestação de 

serviços médicos de urgência e emergência em regime de plantão, de 

forma complementar aos serviços oferecidos no município de Primavera 

do Leste/MT, nos termos da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas alterações, de acordo com a orientação no Parecer Jurídico nº 

335/2018,  resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por interesse 

público e da administração, o processo licitatório supramencionado.  

 

Primavera do Leste - MT, 18/12/2018. 

 

 

 

*Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da CPL 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

021/2018 

Processo nº 1795/2018 

 

 

 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que dispensou a 

licitação, com fundamento no inciso XIII do art. 24, da Lei nº 8.666/93, e de 
acordo com o Parecer Juridico nº 418/2018, a favor de FUNDAÇÃO DE 

APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL, para 

Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Pesquisa, Identifica-
ção e Diagnostico de processos para subsidiar a primeira fase do plano de 

Desenvolvimento institucional e a Capacitação de corpo técnico, com 
aplicação de técnicas e tecnologias em análise de dados que envolvam todas 

as áreas de Patrimônio e Materiais da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste (MT), no valor de R$ 513.000,00 (Quinhentos e treze mil reais), vez 
que o processo se encontra devidamente instruído. 

Publique-se. 

Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Documento original Assinado nos autos do processo. 
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PORTARIA Nº 120/2018 

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de 

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

atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento 

Interno, 

CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 57 da Constituição 

Federal, que é de observância compulsória pelas Casas Legislativas; 

 

CONSIDERANDO o artigo 29 da Lei Orgânica Municipal promulgada em 

03 de maio de 2007; 

 

CONSIDERANDO o Art. 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica declarado Recesso Parlamentar, no período de 23 de dezem-

bro de 2018 a 1º de fevereiro de 2019. 

 

§1º - A Câmara Municipal estará de recesso no período de 24 de dezembro 

de 2018 ao dia 04 de janeiro de 2019. 

 

§2º -  Do dia 07 de Janeiro de 2019 até o dia 01 de Fevereiro de 2019, o 

horário de funcionamento e atendimento ao público da Câmara Municipal 

será das 07h00min às 11h00min (sete às Onze horas), de segunda a sexta-

feira. 

Art. 2º - Ficam da mesma forma, pelo mesmo prazo, suspensos todos os 

prazos de tramitação de proposições, requerimentos e outros com data certa 

para parecer ou despacho até a data de 1º de fevereiro de 2019, isento os de 

caráter essencial, ou por decisão judicial. 

 

Art. 3º - O Presidente responderá pelo expediente do Poder Legislativo 
durante o recesso Parlamentar, na ausência do Presidente, responderá como 

responsável o Vereador 1º Vice Presidente. 

 
Art. 5º - O Poder Legislativo retornará as atividades legislativa no dia 04 de 

fevereiro de 2019, no seguinte horário de expediente público, das 07h00min 

às 13h00min (Sete às Treze horas), de segunda a sexta-feira. 

 

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

Primavera do Leste, em 17 de dezembro de 2018. 

 

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Vereador Presidente 

 

PORTARIA N.º 442/2018. 

 

 

 

“Dispõe sobre a retificação da Portaria n. 327/2018 que versa sobre a 

concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez ao servidor Sr. 
Robson Luis Sol”. 

 

 
 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e; 

 

 
Considerando artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República Fede-

rativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional 41, de 19 

de dezembro de 2003, c/c 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 Aposentadoria por Invalidez, ao servidor Sr. 

Robson Luis Sol, brasileiro, portador do RG n. 1474046-0 SSP/MT e do 

CPF n.º 977.469.671-91, ocupante do cargo de Gari – 40h, Faixa Salarial 

“00006”, Nível “A”, matriculado sob n. 5419/1, lotado na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, com proventos proporcionais, a 08 (oito) 

anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, conforme processo admi-

nistrativo do IMPREV, n.º 2018.03.00153P, à data de 21/08/2018 até 

posterior deliberação. 

 

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

seus efeitos a partir 21 de agosto de 2018, revogados as disposições em 
contrário. 

 

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

 

 
 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. 

 
 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo 
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LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 
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