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EDITAIS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 212 de 10 de junho de 2019. 

 

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 0207/2019 SINFRA de lavra da Secretaria Munici-

pal de Infraestrutura o qual solicita convocação mediante Concurso Público 
Municipal para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL. 

 

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 547782 convocado (a) 
pelo Edital de Convocação n° 202 de 08 de maio de 2019 não se apresentou 

para tomar posse no prazo legal; 

 
 

 

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 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 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, para providências 

quanto à nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 
 

 

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

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

17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data 

e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 3498-

1727; 
 

2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reser-
vando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato. 

 

 
 

Quadro 1 

 

 

ENGENHEIRO CIVIL   

INSC. NOME 

539605 GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 10 de junho de 2019. 

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 

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

3.2 fotos 3x4 recente; 

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

pelo MEC; * 

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

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, 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 masculi-
no);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

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

13.CPF dos filhos dependentes; 

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 

Bradesco, que administra a folha de salários; 
17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 
Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

19.Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 

20.Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de 
saúde física e mental – Anexo VI;  

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 
25. Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão 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 
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 

Maquinas e os 

que exigem porte 

de CNH 

1. Documentos constantes do item I; 

2. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de con-
sulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira 

de Habilitação, junto ao Detran). 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

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

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

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

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 
7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicoló-

gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

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

ca; 

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

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

1.Exames atestados no item I; 
2.Coprocultura; 

3.VDRL; 

4.Protoparasitologia; 
5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

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

3.Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

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

5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob 
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de ______________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE 

NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo adminis-

trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 
nenhum processo dessa natureza. 

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

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 
gerando as conseqüências previstas em lei. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

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

lidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA 

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-
ria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacu-

mulável com a carreira em que tomará posse. 

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

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

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

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

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

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

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

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

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

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

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

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 
conseqüências previstas na legislação vigente. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 
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1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim        (    ) Não 

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

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 

para verificar os sintomas? 
(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

 

3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?  (    ) sim   (    ) não 
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

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

Quando e porque?  

 
6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

  
7) Você apresenta algum defeito físico? 

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

 
8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 

 
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

rial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, 

batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 
(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 

 

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Ton-
turas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei             Há quanto tempo?  

 
Quando foi a última vez? 

 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 
comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 

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

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei         Qual, quando e por quê?  
 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos, 

benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 
últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 

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

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

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

de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 
 

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

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

que você. 

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

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

ou conhece pouco. 
 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 213 de 10 de junho de 2019. 

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 1278/2019 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita convocação mediante Concurso Público Munici-

pal para o cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR. 

 

 

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 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, 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 

 

SECRETÁRIO ESCOLAR   

INSC. NOME 

545713 JEANE ANTONIA ABADE 

 

 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 10 de junho de 2019. 

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 Profissi-
onal, 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 dependentes; 

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 Bradesco, 

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 

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). 

 

 

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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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 461/2019 

 

Edital de Convocação n° 020, de 10 de junho de 2019 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais 
e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Fede-

ral e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor 

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

Considerando o Ofício nº 1294/2019 de lavra da Secretaria Municipal de 
Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplifi-

cado para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determi-

nado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse públi-
co, objeto do Edital nº. 461/2019 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 
classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 

Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Marin-

gá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar 

da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifica-

tória. 
 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

Insc. Candidato 

405    Aline Cristina Ribeiro de Sousa 

567    Carmem Elisandra da Silva 
 

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 
exigências para admissão constante no Edital nº. 461.01/2019 e demais nor-

mais aplicáveis.  

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

461.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade 

dos serviços desta Prefeitura.  
 

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado no 
item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) 

à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candi-

datos(as).  
 

 

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

 

 
 

 

Primavera do Leste - MT, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 
 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

DECRETO Nº 1.818 DE 07 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado 

pela Lei nº 1.777 de 19 de dezembro de 2018. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, no uso das atribuições que lhe são conferi-

das por Lei. 
 

D EC R E T A 

 
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento do Município, um Crédito Adici-

onal Suplementar, no valor de R$ 150.000,00 (cento cinquenta mil 

reais), destinados a atender as seguintes despesas: 
 

Órgão............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 

Unidade..........: 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Função...........: 01   LEGISLATIVA 

Sub-Função.......: 031   AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                                                                                                                                                    

Programa.........: 0011   MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

Projeto/Atividade: 2003    MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATI-

VA 
---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                   

NATUREZA     DESCRICAO         FONTE         VALOR                                                                                                                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.90.39.00.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 999-

OUTROS RECURSOS     150.000,00 

TOTAL                                                                        150.000,00       

---------------------------------------------------------------------------------------       

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito autorizado no artigo anterior, 
no valor de R$ 150.000,00 (cento cinquenta mil reais), serão utilizados 

os recursos previstos na Lei Federal nº 4.320/64, artigo 43, § 1º, III, 

anulação parcial ou total das dotações a seguir discriminadas: 
 

Órgão............: 01 CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Unidade..........: 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Função...........: 01   LEGISLATIVA 

Sub-Função.......: 031   AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                                                                                                                                                    

Programa.........: 0011   MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

Projeto/Atividade: 2001    MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL 
---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                   

NATUREZA     DESCRICAO         FONTE         VALOR                                                                                                                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.90.39.00.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDI-

CA 999-OUTROS RECURSOS 100.000,00 

3.3.90.40.00.999 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INF E COMUNICA-
ÇÃO 999-OUTROS RECURSOS  50.000,00 

 

TOTAL                                                                         150.000,00       
---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 07 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS 
CONTADOR 

 

 
 

 

JLS/ELO. 
 

DECRETOS 
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ATA Nº 001/2019 – Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Casa dos Conselhos-Sala do CME, localizada à Rua Silvio 
Ometto, 400, no Parque Eldorado, compareceram os membros conselheiros do CME finalizando o mandato e os novos representantes indicados pelos segmen-

tos, para a reunião plenária conforme convocação e pauta, neste primeiro momento encerrando as atividades com os membros ainda em vigência, iniciamos com 

a acolhida da senhora Rosane Mastella, atual presidente, na sequência a Leitura da Ata Anterior; Apresentação do Relatório das Atividades realizadas no ano 
letivo de 2018; Socialização sobre a reunião da UNCME; Socialização sobre revogação da Resolução Nº 011/2018. A senhora Rosane agradeceu pela participa-

ção de todos e por ter exercido a função de Presidente nesse mandato que se encerra e justifica a sua solicitação de destituição como membro do conselho devido 

à sobre carga de trabalho em sua unidade de ensino. Na oportunidade a senhora Marise Kensy, também solicita seu afastamento da função de segunda secretária 
e como membro representante do Ensino Superior, onde a mesma seria reconduzida por mais um mandato. Após breve diálogo em relação aos assuntos foi 

concluída com um lanche e mensagem de agradecimento aos que estão encerrando o mandato. Para continuidade da reunião, foram convidados a entrar os novos 

representantes sendo acolhidos a todos pela senhora Rosane Mastella, ainda atual presidente, logo após passou-se a palavra a secretária executiva Maria Concei-
ção, para conduzir a organização dos titulares e suplentes por segmentos que irão ser trocados e na oportunidade já realizar a posse dos mesmos e compor a nova 

Diretoria conforme formação de chapas a critérios dos presentes. Sendo feita apresentação visual dos representantes  com as devidas confirmações entre os pares 

para que assumam a função de titular e suplentes, havendo alguns membros a mais indicados nos segmentos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educa-
ção Superior  e Profissionalizante, onde foram acordados pelos presentes a permanência de uns e a desistência de outros e a eleição da nova composição da 

diretoria, ficou assim. PRESIDENTE: Rosine Ferraz Damacena Borges, CPF 594.821.171-15, residente a Rua Bolicho, 176 - Poncho Verde  VICE-

PRESIDENTE: Katia Francielle Franzoni, CPF 007.560.399-32, Rua Voluntários da Pátria, 1.098 Parque Castelândia, 1ª SECRETÁRIA: Lienimar de Souza 
Almeida e 2ª SECRETÁRIA: Maria Cristina Fagundes Correa Rosa. Aprovados por unanimidade a composição sendo eleita a nova diretoria e todos foram 

empossados para o mandato de 2019 a 2023 e acordados pelos presentes a se reunirem nas terças-feira às 13:30min., com a primeira a se reunir no dia doze de 

março para montar o cronograma de reuniões de câmaras e plenária, e a distribuição dos membros em cada câmara. Sem  mais assuntos a tratar, encerro esta que 
vai assinada por mim, Adércio Vilmar Reder, secretário que lavrei a presente ata e pelos demais conselheiros participantes. 

 

ATA Nº 002/2019 – Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Conselho Municipal de 
Educação - CME, localizada à Rua Silvio Ometto, 400, Parque Eldorado, compareceram conforme convocação os membros conselheiros para a reunião extraor-

dinária a fim de dar continuidade nas atividades deste órgão, iniciando com a acolhida e oração a senhora Rosine Ferraz Damacena Borges, atual presidente, na 

sequência apresenta a pauta do dia para aprovação e prossegue relatando que a Secretária Municipal de Educação, senhora Adriana, também membra nata do 
CME e que atualmente preside o Conselho Estadual de Educação, realizará uma formação para os conselheiros e técnicos deste conselho, para explanar a fun-

ção, atribuição, os processos e a contribuição do Conselho Municipal de Educação para toda a comunidade escolar. Em seguida se organiza com os conselheiros 

presentes a Comissão para acompanhar o processo de desativação da Escola Comunitária de Educação Infantil Talita. Compondo como Presidente- Katia Fran-
cielle Franzoni, Vice-presidente – Lienimar de Souza Almeida, Relatora- Arlete Duarte Ferreira Linn e também farão parte como Técnicos- Ronaldo Alves Leite 

e Marcelo de Souza. Quanto as reuniões de Câmaras foi estabelecida pelos presentes realizar quinzenalmente, sendo às terças-feira das 13:30 às 16:30 para 

Educação Infantil com os membros: Angélica Terezinha Borges, Alexssandra Arruda, Sandra D. Vidal, Eleia Romitti, Claudete Xavier, Luzineth Costa, Katia 
Franzoni, Francisca Morbeck, Lienimar Almeida, Meire Apª Carneiro, Maria Lucia Alves, Flávia Medeiros e Marciano Vieira. A Câmara do Ensino Fundamen-

tal se reunirá nas quarta-feira das 13:30 às 16:30, com Elessandro Salustiano, Maria Cristina Fagundes, Marcelo de Souza, Fernando H. Cardoso, Graciele Mª 

Bruschi, Paula Graciely Campos, Edlaine Mariano, Ronaldo Leite, Flávia Apª Carneiro, Josiane Willemann, Lauricena Oliveira, Arlete Duarte Linn, Geovane 
Lana e Marisa Correia Mendes.  Para encerrar a senhora presidente apresentou um vídeo chamando a atenção e a importância de todos caminharem juntos em 

prol do trabalho de uma educação de qualidade. Nada mais acrescentar eu, Lienimar de Souza Almeida, secretária, lavrei o presente registro que após lida e 

aprovada segue para assinatura dos presentes. 

 

ATA Nº 003/2019 – Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Edu-

cação - CME, localizada à Rua Silvio Ometto, 400, Parque Eldorado, reuniram- se os membros conselheiros do Conselho Municipal de Educação para a segun-
da plenária do ano de dois mil e dezenove onde será abordado vários assuntos que foram debatidos e discutidos nas câmaras de Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental. No primeiro momento a presidente Rosine pediu ao colegiado se poderia unir os suplentes com os titulares para que todos fiquem sabendo do que 

está acontecendo num todo, o colegiado por sua vez concordou com a proposta. Posteriormente a conselheira Katia Franzoni fez a acolhida com o texto “Quan-
do Educas” levando cada participante a reflexão sobre os exemplos que estamos dando na sociedade e as marcas que estão sendo deixadas na vida de nossas 

crianças. Neste momento foi colocado na pauta as faltas justificadas dos seguintes conselheiros Fernando Henrique Cardoso, Angélica Terezinha Borges, Lieni-

mar de Souza e Geovane José Lana, logo em seguida a presidente do Conselho Municipal colocou que tem a necessidade de montar algumas comissões para dar 
prosseguimento aos trabalhos, ficando assim estabelecida: para comissão apuradora a fim de acompanhamento das irregularidades apontadas, após comunica-

ção e retorno da SME, órgão mantenedor das unidades escolares CME Carlos Drummond de Andrade e EMEI Sonho de Criança, com os seguintes membros: 

Graciele Maria Bruschi, Francisca Morbeck, Flavia Carneiro, tendo como presidente Marcelo de Souza e Alexssandra Rodrigues Arruda como relatora. Comis-

são em andamento sobre a Desativação da ECEI Talita sendo presidente desta referida comissão a senhora Katia Francielle Franzoni, como relatora Arlete 

Duarte Linn, Lienimar de Souza Almeida, Ronaldo Alves Leite e o técnico Adércio Vilmar Reder. Comissão para Estudo e analise da resolução 001/2005 ficou 

composta pela presidente Maria Cristina Fagundes Correa Rosa, relatora a senhora Rosine Ferraz D. Borges, Flavia Apª Carneiro, Josiane F. Willemann, Angé-
lica Terezinha Borges e Lienimar de Souza Almeida. Comissão para Estudo e Analise do Regimento Interno do CME Graciele Maria Bruschi, Sandra Dolny R. 

Vidal, Arlete Duarte F. Linn, Josiane F. Willemann, Rosine Ferraz D. Borges, Claudete X. de Freitas e Marciano Max R. Vieira, ficando como relatora a senho-

ra Lauricena R. de Oliveira e Presidente a senhora Maria Cristina Fagundes Correa Rosa. Comissão para Análise da Lei do Sistema de Ensino ficou composta 
da seguinte maneira: Lienimar de Souza Almeida como presidente o senhor Fernando Henrique Cardoso como relator juntamente com os demais membros, 

Luzineth Costa Oliveira, Josiane F. Willemann, Sandra D. R. Vidal, Meire Apª Carneiro, Flávia de Medeiros, Elessandro Salustiano, Claudete Xavier, Maria 

Lúcia, e Alexssandra R. Arruda. Comissão para o Monitoramento do PME ficando composta pelos seguintes conselheiros Fernando Henrique Cardoso, Luzi-
neth Costa Oliveira, Josiane F. Willemann, Flávia de Medeiros, Elessandro Salustiano, Mariza Correia C. X. Mendes, Ronaldo Alves Leite, Lauricena R. de 

Oliveira, Marcelo de Souza, sendo Lienimar de Souza Almeida como Presidente e relator o conselheiro Geovane José Ferreira de Lana. Logo após formar as 

comissões foi lido o relatório de prestação de contas da APAE ( Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), onde teve como relator o conselheiro Ronaldo 
Alves Leite e sendo aprovada por dez votos a zero e não havendo abstenções, logo em seguida foi lido o relatório de prestação de contas da ECEI Talita pela 

relatora Katia Francielle Franzoni e colocada em votação e ficando assim aprovada por dez votos a zero e não havendo abstenções. Posteriormente foi feito a 

leitura pala presidente a senhora Rosine, do relatório de análise das unidades escolares sobre a data corte e analisado pelo colegiado presente ficando assim 
determinado que pelas irregularidades que se mantenha o que está estabelecida em lei e que se vier uma resposta judicial tendo em vista que a família já entrou 

via judicial, contrariando a decisão do conselho o mesmo acatará a decisão feita pela justiça. Referente ao oficio solicitando maior prazo para a entrega do 
Processo de Recredenciamento das escolas Pedacinho do Céu e a EMEI Mundo encantado ficando aprovado por 10 votos a zero no aumento deste prazo para 

mais 30(trinta) dias. Leitura e analise do oficio de alteração de calendário da EMEI Leandro Vieira, ficando assim definido pelo colegiado por dez votos a zero 

sendo mantido o que está em portaria interna anuais e Instruções Normativas da SME. Em relação ao oficio da UNCME solicitando a indicação de nomes para a 
participação do XIV Encontro Estadual dos Conselhos e Educação de Mato Grosso que será realizado em Sinop Mato Grosso com o tema “BNCC – Experiên-

cias e Desafios na Construção dos PPP após a homologação do DRC/MT(Documento de Referencia Curricular do Mato Grosso), ficando alguns nomes indica-

dos como interesse de participação, os seguintes conselheiros Graciele Maria Bruschi, Katia Francielle Franzoni, Alexssandra Rodrigues Arruda, Arlete Duarte 
Ferreira Linn, Francisca de Assis Morbeck e a Presidente Rosine Ferraz Damacena Borges. Sem mais para o momento encerro esta que após lida e aprovada, 

assino assim como os demais conselheiros presentes. 

ATAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 013/2018 

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 004/2019       -       PROCESSO:  Nº 
1063/2019 

 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE TRADIÇÕES 
GAUCHA QUERENCIA DISTANTE 

 

OBJETO: Ofertar atividades de cultura tradicional e suas vertentes, dança 
tradicional, música, poesia, artesanato. Trabalhando com as manifestações 

artísticas de maneira integrada e de forma gratuita para crianças e jovens.  

Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de cultura tradicio-
nal e suas vertentes para exerceram as atividades constantes no objeto deste 

edital por um período mínimo de 40 (quarenta) horas semanais; 

Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e jovens muníci-
pes; 

Ter carga horária mínima de 40 horas semanais; 

Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as respectivas 
ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos durante as ativi-

dades de forma semestral; 

Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na semana 
para os interessados, com escala que possibilite uma ampla participação 

possível de pessoas; 

Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e 
Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria; 

 

DATA DA VIGÊNCIA: 06/06/2019 a 06/06/2020  

 

TEMPO DE VIGÊNCIA: 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, correspon-

dente a 12 (doze) meses. 
VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

 

DETALHAMENTO DO VALOR: 04 (quatro) parcelas de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) 

 

ELEMENTO DE DESPESA: CONVENIOS MUNICIPAIS ENTIDADE 
PUBLICA E PRIVADAS 

Órgão 11 Secretaria Municipal 

de Cultura, Turismo, 
Lazer e Juventude 

Und. Orçamentária 11.003 Coordenadoria de 

Cultura e Juventude 

Unidade executora 11.003 Coordenadoria de 
Cultura e Juventude 

Funcional programá-

tica 

13.392.0028-1.147 Convênios Municipais 

Entidade Pública e 

Privadas 

Ficha  1079 Subvenções Sociais 

Despesa 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 

Fonte 0100 Recursos Ordinários  

 

FISCAL: Renan Cesar Marcolino Nunes  
 

GESTOR DA PARCERIA: Wanderson Alex Moreira Lana 

 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: Cristian 

Santos Perius, André Francisco Sontak de Moraes e Giovana Bach. 

 
SIGNATÁRIOS: Prefeito Municipal Leonardo Tadeu Bortolin e Presidente 

do Centro de tradições Gauchas Querência Distante – Alzemar Trevisol   

 
 

 

 
José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão de Chamamento Público 

 

PORTARIA Nº 423/19 

 

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

atribuições legais,  

 

R E S O L V E 

 

Nomear, a Senhora FLÁVIA DANIELA DA SILVA PIOVEZAN para 
exercer a função de Chefe de Seção de Indústria e Comércio, desta Prefei-

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

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

 

Registre-se e Publique-se,  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 06 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

REPUBLICADA POR TER SAIDO INCORRETA NA EDIÇÃO 1483. 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PORTARIAS 

PORTARIA Nº 426/19 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA 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, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica 
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de se-

tembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 206, de 21 de 

maio de 2019, 
 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a senhora KATIA 

SILVA CARDOSO para exercer a função de PROFESSOR PEDAGOGO, 
sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a 

remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de 
dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 10 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 
PORTARIA Nº 427/19 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA 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, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica 
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de se-

tembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 205, de 16 de 

maio de 2019, 
RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a senhora SILMA-

RA DE SOUZA para exercer a função de ENFERMEIRO PADRÃO, 

sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a 
remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de 

dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 10 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA Nº: 126 
LICITAÇÃO: PREGÃO N° 032/2019 

FORNECEDORA: RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de manutenção corretiva/preventiva de 

peças e materiais para a manutenção de liquidificadores, batedeiras, cilindros e panelas de pressão. 

VIGÊNCIA: 05/06/2020 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Educação - Seção Pedagógica 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 17156 ALCA PANELA                              - DE 
PRE SSAO 12 20 LITROS 

20 UN BOCA FOGOES 32,80 656,00 

2 13271 BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO - 

12 L      - 15 20LTS SILICONE 

10 UN BOCA FOGOES 35,80 358,00 

3 3645 BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO - 
4,5 L     - 

30 UN BOCA FOGOES 7,60 228,00 

4 7282 BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO - 

7,5 L     - A 10 LITROS 

30 UN BOCA FOGOES 8,70 261,00 

5 21714 CABO PARA PANELA DE PRESSAO - 
TAM ANHO DIVERSAS 

30 UN BOCA FOGOES 38,00 1.140,00 

6 41830 PESO PANELA DE PRESSAO - 50 UN BOCA FOGOES 7,00 350,00 

7 41832 PINO DO PESO - UNIVERSAL PARA 

PANE LA PRESSAO 

50 UN BOCA FOGOES 2,50 125,00 

8 42726 REBOBINAGEM DE CILINDROS ELE-
TRICO S - 

5 SERV REBOBINAGEM 
NS 

125,00 625,00 

10 42722 REBOBINAGEM DE LIQUIDIFICADO-

RES IN DUSTRIAIS - 

10 SERV REBOBINAGEM 

NS 

120,00 1.200,00 

11 41831 SELO ROCHEDO ALUMINIO - VARIOS 
MO DELOS LITROS PARA PANELA 

PRESSA 

50 UN BOCA FOGOES 1,00 50,00 

13 42733 TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICA-

DORES DOMESTICOS - 

10 SERV PROPRIA 20,00 200,00 

14 42732 TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICA-

DORES INDUSTRIAIS - 

10 SERV BOCA FOGOES 39,00 390,00 

15 42731 TROCA DE ROLAMENTOS EM BATE-

DEIRA S DOMESTICAS - 

5 SERV BOCA FOGOES 25,00 125,00 

16 42730 TROCA DE ROLAMENTOS EM BATE-

DEIRA S INDUSTRIAIS - 

10 SERV PROPRIA 59,70 597,00 

17 42729 TROCA DE ROLAMENTOS EM CILIN-
DROS ELETRICOS - 

3 SERV PROPRIA 25,00 75,00 

18 42728 TROCA DE ROLAMENTOS EM LIQUI-

DIFIC ADORES DOMESTICOS - 

5 SERV PROPRIA 20,00 100,00 

19 42727 TROCA DE ROLAMENTOS EM LIQUI-
DIFIC ADORES INDUSTRIAI - 

10 SERV PROPRIA 28,00 280,00 

20 27307 VALVULA P/ PANELA DE PRESSAO - 20 UN BOCA FOGOES 5,00 100,00 

TOTAL: R$ 6.860,00 

 

b)Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Medico 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 17156 ALCA PANELA                              - DE 

PRE SSAO 12 20 LITROS 

20 UN BOCA FOGOE S 32,80 656,00 

2 13271 BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO - 

12 L      - 15 20LTS SILICONE 

15 UN BOCA FOGOE S 35,80 537,00 

3 3645 BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO - 
4,5 L     - 

30 UN BOCA FOGOE S 7,60 228,00 

4 7282 BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO - 

7,5 L     - A 10 LITROS 

20 UN BOCA FOGOE S 8,70 174,00 

5 21714 CABO PARA PANELA DE PRESSAO - 
TAM ANHO DIVERSAS 

10 UN BOCA FOGOE S 38,00 380,00 

6 41830 PESO PANELA DE PRESSAO - 10 UN BOCA FOGOE S 7,00 70,00 

7 41832 PINO DO PESO - UNIVERSAL PARA 

PANE LA PRESSAO 

10 UN BOCA FOGOE S 2,50 25,00 

8 42726 REBOBINAGEM DE CILINDROS ELE-

TRICO S - 

10 SERV REBOBINAGE M 

NS 

125,00 1.250,00 

10 42722 REBOBINAGEM DE LIQUIDIFICADO-

RES IN DUSTRIAIS - 

10 SERV REBOBINAGE M 

NS 

120,00 1.200,00 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 
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11 41831 SELO ROCHEDO ALUMINIO - VARIOS 

MO DELOS LITROS PARA PANELA 

PRESSA 

10 UN BOCA FOGOE S 1,00 10,00 

13 42733 TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICA-

DORES DOMESTICOS - 

10 SERV PROPRIA 20,00 200,00 

14 42732 TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICA-

DORES INDUSTRIAIS - 

10 SERV BOCA FOGOE S 39,00 390,00 

15 42731 TROCA DE ROLAMENTOS EM BATE-

DEIRA S DOMESTICAS - 

10 SERV BOCA FOGOE S 25,00 250,00 

16 42730 TROCA DE ROLAMENTOS EM BATE-

DEIRA S INDUSTRIAIS - 

10 SERV PROPRIA 59,70 597,00 

17 42729 TROCA DE ROLAMENTOS EM CILIN-

DROS ELETRICOS - 

10 SERV PROPRIA 25,00 250,00 

18 42728 TROCA DE ROLAMENTOS EM LIQUI-

DIFIC ADORES DOMESTICOS - 

10 SERV PROPRIA 20,00 200,00 

19 42727 TROCA DE ROLAMENTOS EM LIQUI-

DIFIC ADORES INDUSTRIAI - 

10 SERV PROPRIA 28,00 280,00 

20 27307 VALVULA P/ PANELA DE PRESSAO - 15 UN BOCA FOGOE S 5,00 75,00 

TOTAL: R$ 6.772,00 

 

 

 

c)Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social 

 

 

 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

9 42723 REBOBINAGEM DE LIQUIDIFICADO-

RES D OMESTICOS - 

8 SERV REBOBINAGE M 

NS 

120,00 960,00 

10 42722 REBOBINAGEM DE LIQUIDIFICADO-

RES IN DUSTRIAIS - 

8 SERV REBOBINAGE M 

NS 

120,00 960,00 

12 40331 SERVICO PJ - 20 SERV PROPRIA 28,00 560,00 

13 42733 TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICADO-

RES DOMESTICOS - 

10 SERV PROPRIA 20,00 200,00 

14 42732 TROCA DE COPO DE LIQUIDIFICADO-

RES INDUSTRIAIS - 

12 SERV BOCA FOGOE S 39,00 468,00 

15 42731 TROCA DE ROLAMENTOS EM BATE-

DEIRA S DOMESTICAS - 

8 SERV BOCA FOGOE S 25,00 200,00 

16 42730 TROCA DE ROLAMENTOS EM BATE-

DEIRA S INDUSTRIAIS - 

8 SERV PROPRIA 59,70 477,60 

17 42729 TROCA DE ROLAMENTOS EM CILIN-

DROS ELETRICOS - 

5 SERV PROPRIA 25,00 125,00 

18 42728 TROCA DE ROLAMENTOS EM LIQUI-

DIFIC ADORES DOMESTICOS - 

5 SERV PROPRIA 20,00 100,00 

19 42727 TROCA DE ROLAMENTOS EM LIQUI-

DIFIC ADORES INDUSTRIAI - 

5 SERV PROPRIA 28,00 140,00 

TOTAL: R$ 4.190,60 

 

 

 

 

 

Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da Comissão de Licitações 
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

116/2019 

 
 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 
favor de DIEGO MARCOS GONÇALVES, no valor total de R$ 900,00 

(novecentos reais), para realização de Apresentações Musicais, face ao 

disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.  

 

Publique-se. 
 

Primavera do Leste, 10 de junho 2019. 

 
 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

119/2019 

 

 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 

favor de IRANI TAVARES DO NASCIMENTO, no valor total de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para realização de Apresentações 

Musicais,  face ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o 

processo se encontra devidamente instruído.  

 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

117/2019 

  
 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 
favor de DIEGO MARCOS GONÇALVES, no valor total de R$ 900,00 

(novecentos reais), para realização de Apresentações Musicais, face ao 

disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.  

 P

Publique-se. 
 

Primavera do Leste, 10 de junho de 2019. 

 
 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

118/2019 

 

 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 

favor de JULIAN MAGNUN PRUDENTE NEVES, no valor total de R$ 

800,00 (oitocentosreais), para realização de Apresentações Artísticas, face ao 

disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 

devidamente instruído.  

 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

120/2019 

 

 

 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 

favor de MAICON DOUGLAS CARDOSO DE SOUSA, no valor total de 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), para realização de Apresentações 

Musicais, face ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o 

processo se encontra devidamente instruído.  

 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

 


