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PODER EXECUTIVO 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 461/2019 
Edital de Convocação n° 092, de 26 de novembro de 2019  

 

CO NVOCAÇÃO 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 Constitui-
ção Federal 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 1819/2019 de lavra da Secretaria Municipal de 

Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simpli-
ficado para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILI-
AR EDUCACIONAL, PROFESSOR DE HISTÓRIA e PROFESSOR 
PEDAGOGO em substituição aos servidores efetivos afastados conforme 

permissivos legais. 
 
Considerado que o (a) candidato(a) inscrito (a) sob o nº 149 ao cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  convocado(a) pelo Edital de Con-

vocação nº 089.461 de 18 de novembro de 2019 não se apresentou para 
tomar posse.  
 
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 461/2019 e alterações,  

 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 
da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 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 classifi-
catória. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇO S GERAIS 
Insc. Candidato 
620 Allysson Fernando Neres Barbosa 

 
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 
normais aplicáveis.  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
461.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

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

Primavera do Leste - MT, 26 de novembro de 2019. 

 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

Adriana Tomasoni  
Secretária Municipal de Educação 

 

EDITAIS 

PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 461/2019 
Edital de Convocação n° 093, de 26 de novembro de 2019 

 

CO NVOCAÇÃO 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 Constitui-
ção Federal 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 1957/2019 de lavra da Secretaria Municipal de 

Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simpli-
ficado para os cargos de AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA em substituição aos servidores efetivos afastados con-

forme permissivos legais. 
 
Considerado que o (a) candidato(a) inscrito (a) sob o nº 61 ao cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  convocado(a) pelo Edital de Con-

vocação nº 090.461 de 18 de novembro de 2019 não se apresentou para 
tomar posse.  
 
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 461/2019 e alterações,  

 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 
da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 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 classifi-
catória. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇO S GERAIS 
Insc. Candidato 
867 Naiara Salvina de Souza Braga  

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 461.01/2019 e demais normais 
aplicáveis.  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
461.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

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

Primavera do Leste - MT, 26 de novembro de 2019. 

 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

Adriana Tomasoni  
Secretária Municipal de Educação 
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  PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018 

 
Edital de Convocação n° 098, de 26 de novembro de 2019  

 
CO NVOCAÇÃO 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 Constitui-
ção Federal 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 1173/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Sele-
t ivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 
 

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 75 convocado (a) 
pelo Edital de Convocação nº 090.460 de 18 de novembro de 2019 não se 
apresentou para tomar posse.  
 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  

 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 

da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 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 classifi-

catória. 
 

 
TÉCNICO  EM ENFERMAGEM  

Insc. Candidato 
959 Josmara Marisa Borges da Rosa 
 
 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverão cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais 
aplicáveis.  
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-

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

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

Primavera do Leste - MT, 26 de novembro de 2019. 

 
 

 
 
 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

Laura Kelly Horte nci de Barros 
Secretária Municipal de Saúde 

 

PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018 
 

Edital de Convocação n° 099, de 26 de novembro de 2019 

 
CO NVOCAÇÃO 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 Const itui-

ção Federal 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 2137/2019 de lavra da Secretaria Municipal de 
Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simpli-
ficado para o cargo de NUTRICIONISTA em substituição aos servidores 

efetivos afastados conforme permissivos legais. 
 
Considerado que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 585 convocado (a) 
pelo Edital de Convocação nº 092.460 de 18 de novembro de 2019 não se 

apresentou para tomar posse.  
 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 
da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 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 classifi-
catória. 
 

 
NUTRICIO NISTA 
Insc. Candidato 
1003 Andréa Moraes Silva 

 
 
II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 
exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais 

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

460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

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

 
Primavera do Leste - MT, 26 de novembro de 2019. 

 

 
 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 

Adriana Tomasoni  

Secretária Municipal de Educação 
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PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018  
 

Edital de Convocação n° 100, de 26 de novembro de 2019 

 
CO NVOCAÇÃO 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 Constitui-

ção Federal 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 1135/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Sele-
t ivo Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO. 

 
Considerado que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 446 convocado (a) 
pelo Edital de Convocação nº 093.460 de 18 de novembro de 2019 não se 
apresentou para tomar posse.  

 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 
da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 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 classifi-
catória. 
 

 

ENFERMEIRO  PADRÃO  
Insc. Candidato 
795 Alexsandro de Paula Barbosa 
 

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais 
aplicáveis.  

 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade 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) candi-

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

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

Primavera do Leste - MT, 26 de novembro de 2019. 

 
 

 
              

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 

Laura Kelly Hortenci de Barros 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, a Coordenação de Vigilância Sanitária torna pública 

a(s) seguinte(s) DECISÃO (Õ ES) FINAL (IS) em Processo(s) Adminis-

trativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na data de 26/11/2019: 

 

 

1.Autuado: Elvasi Soares de Souza 

Data da Autuação: 09/10/19. 

Data da Decisão: 26/11/2019. 

CNPJ ou CPF: 14.866.614/0001-65 

Processo nº: 0014/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 328/333, Lei Municipal 691/01.  

 Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica 

aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

 

 

2.Autuado: Valmislei Alves dos Santos – Miley Cabeleireiro 

Data da Autuação: 17/10/19. 

Data da Decisão: 26/11/19. 

CNPJ ou CPF: 15.258.598/0001-90 

Processo nº: 0021/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 328/333, Lei Municipal 691/01. 

Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica 

aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

 

 

3.Autuado: Mariana Aragão – Origem Cabeleireiros  

Data da Autuação: 17/10/19. 

Data da Decisão: 26/11/19. 

CNPJ ou CPF: 15.421.117/0001-16 

Processo nº: 0022/2019 

Localidade: Primavera do Leste - MT 

Tipificação da Infração: Art. 328/333, Lei Municipal 691/01. 

Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica 

aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal. 

Penalidade Imposta: Advertência. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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AVISO  DE SUSPENSÃO   
TO MADA DE PREÇO  Nº 011/2019  

PRO CESSO  Nº 260/2019 
 

 
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhe-

cimento dos interessados que fica SUSPENSO temporariamente a To-
mada de Preço supramencionada, tem por objeto a Contratação de empresa 
de engenharia especializada para execução dos serviços de adequação das 
instalações físicas conforme projeto executivo de Prevenção e Combate a 

Incêndio, Pânico e SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas Atmosfé-
rica das instalações na EMEF Mauro Wendelino Weis, com fornecimento 
de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e 

necessário para a execução dos serviços conforme especificações técnicas 
e condições estabelecidas no edital e seus anexos, a qual ocorreria no 
dia 27/11/2019 às 08:00h , para RETIFICAÇÃO da Planilha Orçamentá-
ria e consequentemente do Edital, sendo necessária a reformulação dos 

seus dados. Tão Logo a Administração decida acerca das alterações que 
ocorrerão nova data será divulgada para o certame, através de publicação 
no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – 
http://primaveradoleste.mt.gov.br/, Ícone: “Editais e Licitações” e demais 

meios previstos pela legislação. 
Outras informações poderão ser obtidas diretamente com a Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, no endereço 
Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste /MT, ou pelo e-mail lici-

ta3@pva.mt.gov.br. 
 

  

 
Primavera do Leste, 26 de novembro de 2019. 

 
 

*Cristian dos Santos Perius  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
*Original assinado nos autos do processo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO  LESTE / MT. 

AVISO  DE LICITAÇÃO   -  LEILÃO  PÚBLICO   Nº  003/2019   

BENS MÓ VEIS DIVERSO S E IMÓ VEIS URBANO S  

 

Leilão hibrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT,  

através da Comissão responsável comunica aos interessados que realizará, 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Leilão do tipo Maior Lance, 

para alienação de bens móveis diversos e imóveis - terrenos urbanos, de 

sua propriedade relacionados nos Anexos I e II do Edital de Leilão, e que 

serão vendidos no estado em que se encontram, sendo conduzido pelo 

Leiloeiro Público Oficial KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR, Matricula 

nº 031/2015/Jucemat. 

Dia do leilão: 13 de Dezembro de 2019 – 6ª feira: 

- às 08h00m -  bens móveis diversos objeto do Anexo I deste Edital 

- às 09h00m  -  imóveis diversos objeto do Anexo II deste Edital 

Local do leilão: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

- Visitas e vistorias aos bens móveis diversos no local do leilão, somente 

nos dias 11 e 12/12/2019, no horário de 07h30m as 11h00m  

   e das 13h00m as 16h00m, e dos imóveis no local onde se localizam. 

- A descrição dos bens móveis diversos e imóveis–terrenos urbanos, fotos 

disponíveis no site do leiloeiro, nos folder/panfletos, ou em   

  outro meio de publicidade, não tem efeito vinculante, e sim apenas de 

carater meramente ilustrativos e para divulgação do leilão.  

- Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser obtidos com a Co-

missão (66) 99608.8136, Senhor Yuri Lima. 

   ou com o Leiloeiro (65) 3027.5131 e 99289.8092.  

- Edital completo está disponível no site: www.kleiberleiloes.com.br para 

leitura e impressão.  

- Veja também no site da Prefeitura, no Portal da Transparência. 

 

 

Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 2019 

 

 

 

Yuri Lima Cabral 
Presidente da Comissão 

 

AVISO  DE ANDAMENTO 

Tomada de Preço nº021/2019 Processo nº 795/2019 

 

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

através da Comissão de Permanente Licitação, nomeada pela Portaria nº 

768/19, de 18/11/2019 torna público para os fins e efeitos do disposto no 

art. 109 da Lei nº 8.666/93, que foi proferido um novo resultado de julga-

mento das propostas, do qual cabe recurso por parte dos licitantes interes-

sados. 

A íntegra do referido documento encontra-se a disposição dos interessados 

no Setor de Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do 

Leste – MT onde os licitantes poderão obter vistas, bem como através do 

endereço www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone : Empresas “  Editais e 

Licitações” . 

 

Primavera do Leste, 26 de novembro de 2019. 

 

 

*Cristian dos Santos Perius 
Presidente da CPL 

 

 

*O riginal Assinado nos autos do processo 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

http://primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.kleiberleiloes.com.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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PO RTARIA Nº 779/19 

 

 
LEO NARDO  TADEU BORTO LIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 543 de 

15 de abril de 1999, alterada pela Lei Municipal nº 793 de 10 de outubro 
de 2003, designa os abaixo nomeados para integrarem, pelo prazo de 01 
(um) ano a contar da publicação deste ato, o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Primavera do Leste-MT – CMBS. 

 
 
 

RESO LVE 

 
 
 
Artigo 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Saneamento 
Básico de Primavera do Leste-MT – CMSB, conforme composição 
abaixo: 
 

a)HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL – Representante da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente; 
b)ALVERI FRANCISCO MARCANTE - Presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Primavera do Leste-MT – ACIPLE; 

c)ROMUALDO POVROZNIK JÚNIOR - Representante do Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos Ribeirões do Sapé e Várzea Grande – CBH – 
COVAPÉ;   
d)ERNESTO DE SOUSA FERRAZ NETO – Representante do Lions 

Clube; 
e)ADRIANO VOIGT – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
– 22ª SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE; 
f)KATIUCIA RAMIRES LINHAR – Representante da Câmara dos Diri-

gentes e Logística – CDL. 

 
Artigo 2° - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Sanea-

mento Básico de Primavera do Leste-MT., será de (01) ano, podendo ser 
renovado indefinidamente, à critério do Poder Executivo e Legislativo. 
 
Artigo 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Registre-se e Publique-se. 

 
 
 

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL 
Em 25 de novembro de 2019. 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
ELO. 

 

PO RTARIA Nº 780/19 
 

LEO NARDO  TADEU BORTO LIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o § 2º do Artigo 
184 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, 

 

RESO LVE 
 

Designar o Senhor WELITO N GREISO  DE SOUZA, Motorista, para ser 
Defensor Dativo da Servidora LUCILENE PEREIRA MENEZES, no 

Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2019, oriundo da Portaria nº 
756/19. 
 

Registre-se e Publique-se. 
 
 

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL 
Em 26 de novembro de 2019. 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 

PO RTARIA Nº 781/19 
 

LEO NARDO  TADEU BORTO LIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o § 2º do Artigo 
184 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, 

 

RESO LVE 
 

Designar a Senhora MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA, 
Encarregada de Vigilância da Saúde do Trabalhador, para ser Defensor 

Dativo da Servidora ALINE FERNANDES , no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 031/2019, oriundo da Portaria nº 769/19. 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL 
Em 26 de novembro de 2019. 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

PORTARIAS 

PO RTARIA Nº 782/19 
 

LEO NARDO  TADEU BORTO LIN, 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, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei 
Orgânica Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 

25 de setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 267, 
de 11 de outubro de 2019 do Concurso Público Municipal 01/2015, 
 

RESO LVE 

 
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora SIL-
VANY DE JESUS SANTOS, para exercer a função de Agente Adminis-

trativo, 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 26 de novembro de 2019. 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
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PO RTARIA INTERNA N. º 007/2019/SME/MT 
 

Dispõe e regulamenta critérios e orientações dos procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕ ES E DO REGIME/ 
JO RNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal para o Ano Letivo de 2020. 

 
 
ADRIANA TO MASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e,  

 
CONSIDERANDO o DECRETO  Nº 1848 de 24 de outubro de 2019 Aprova a Instrução Normativa SEC - Nº 001 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, que regulamenta, estabelece critérios e orienta os procedimentos para o processo de 
ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕ ES E DO REGIME/ JO RNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública 
Municipal. 

 

 
RESO LVE: 
 
Art. 1º - Regulamentar, estabelecer critérios e orientar os procedimentos necessários para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕ ES 
E DO  REGIME/ JO RNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal para o Ano Letivo de 2020. 
 

Art. 2º - Esta Portaria Interna abrange a Unidade Executora - UEx e todas as Unidades Escolares - UEs da Rede Municipal de Ensino. 
 
Art. 3º - Todos os Profissionais da Educação, em efetivo exercício de suas atribuições de concurso, que integram o Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal, 
deverão participar do processo de atribuição da jornada de trabalho para o ano letivo de 2020 em sua UE de lotação, conforme normas contidas na Instrução Nor-

mativa SEC nº 001 e nesta Portaria Interna,  
 
§ 1º - O processo de atribuição de aulas inicia-se com a contagem de pontos a ser realizada no período de 02 a 04/12/2019, em todas as UEs, para todos os Profis-
sionais da Educação.  

 
§ 2º - O Profissional Desvio de Função por Laudo Médico poderá permanecer na função desempenhada no ano letivo subsequente, desde que a Equipe Gestora da 
Unidade Escolar - UE opte pela continuidade do mesmo, oficializando à UEx, a intenção de sua permanência até a data de 02/12/2019.  

 
§ 3º - A equipe gestora da UE que optar pela não continuidade do profissional que estiver em Desvio de Função por Laudo Médico, deverá oficializar à UEx, até a 
data de 02/12/2019 o(s) motivo(s) de sua não continuidade para o ano subsequente, bem como, anexar cópia(s) da ata(s) registrada(s) sobre a referida situação com 
a ciência do profissional em questão. 

§ 4º - Considerando a realidade de cada UE, a UEx analisará a necessidade para disponibilizar profissional que estiver em situação de Desvio de Função por Laudo 
Médico, bem como deferir ou não o pedido de continuidade do mesmo pela equipe gestora da UE.  

 
Art. 4º - A direção e coordenação da UE com a supervisão da UEx será responsável pelo acompanhamento do cumprimento das horas/atividades e horas/aulas, 

cabendo:  
 

I.Assegurar o registro do processo de participação (presença em atividades internas e externas); 
 

II.Encaminhar os casos de não cumprimento das horas/atividades e horas/aulas e sala de formação à UEx para os devidos descontos em folha de pagamento. 
 

III.Acompanhar o registro do planejamento e do diário online (relatórios, frequência, avaliações, conteúdo/práticas pedagógicas).   

 
Art. 5º - O Professor realizará sua hora/atividade de forma proporcional quando atribuir aulas em mais de uma UE, sendo especificado no início do ano letivo o 
cronograma das horas atividades para acompanhamento da Equipe Gestora. 
 

Parágrafo Único – A hora/atividade será cumprida dentro dos turnos de funcionamento de cada UE. 
 
Art. 6º - O Profissional da Educação efetivo que solicitar remoção de uma UE para outra, a mesma, só será permitida mediante existência de vagas para lotação e o 
interessado, deverá encaminhar à UEx, o requerimento de remoção e a ficha de Contagem de Pontos no dia 05/12/2019 para análise e posterior deferimento ou 

indeferimento. 

 
§ 1º O critério para deferimento em caso de mais de uma solicitação para a mesma vaga será a pontuação do profissional e não o hor ário do protocolo do requeri-
mento. 

 

 
§ 2º: Caso surja vaga na UE antes do início do ano letivo e/ou no decorrer do mesmo, o profissional que solicitou a remoção, deverá  ser imediatamente comunica-
do para ocupar a vaga.  

 
 
Art. 7º - Para as EMEIs que tiverem ampliação de oferta devido a inauguração de nova sede durante o ano de 2020, os interessados deverão solicitar pedido de 

remoção também no dia 05/12/2019, sendo seu deferimento concedido somente no momento da abertura da vaga e por ordem de classificação. 
 
Parágrafo Único – As EMEIs para as quais poderão ser solicitadas remoção de vagas são: 
 

I.EMEI Mundo Encantado (Bairro Guterres) 
II.EMEI Galileia (Bairro Jardim Luciana) 
III.EMEI Ercolino Costa (Bairro Buritis IV) 
 

PORTARIAS INTERNAS 
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 Art. 8º - Os Profissionais de Educação efetivos lotados em UE em processo de fechamento serão considerados:  

 
I.A pontuação total do ano em curso e anteriores (tempo de serviço na UE); 

II.Poderão escolher a UE de sua preferência;  
III.Havendo vaga ou não, o profissional contará sua pontuação com os demais.  

 
Art. 9º - O Profissional de Educação que for cedido por iniciativa da UEx para outa UE, para exercer o cargo de Gestão, deverá na contagem de pontos, utilizar a 
pontuação obtida na Unidade que trabalhou. 
 

Art. 10º - O Profissional da Educação que for removido por iniciativa do poder público para outra unidade devido a concessão do benefício à redução de carga 
horária por ser responsável legal e cuidar diretamente de pessoa com deficiência que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, terá direito a pontua-
ção total do ano em curso e anteriores. 

 
Art. 11 – A UE que dispor de Projeto específico para Assessoramento Pedagógico contínuo e que comprovar acompanhamento poderá atribuir um professor em 
Desvio de Função com Laudo Médico e que possua habilidade para atuar nas atividades relacionadas, devendo este, ocorrer no contraturno escolar e ter eficácia 
acompanhada pela gestão escolar e coordenação pedagógica da UEx.     

 
Art. 12 - A Comissão Central de Atribuição de aulas e jornada de trabalho orientará todo o processo de atribuição e terá em sua composição, como membros 
representantes, o estabelecido na Instrução Normativa SEC nº 001. 

 
Art. 13 – Para contagem de pontos e atribuição de jornada de trabalho, a Comissão de Trabalho da UE deverá ser composta conforme o estabelecido na Instrução 
Normativa SEC 001/2019 de 24 de outubro de 2019 até dia 25/11/2019.   
 
Art. 14 – De 26/11 a 29/11/2019, a Comissão de Trabalho da UE, deverá elaborar e divulgar o Edital de Convocação dos Profissionais da Educação, conforme 

normas estabelecidas na Instrução Normativa SEC nº 001 e nesta Portaria Interna, contendo todas as informações necessárias ao processo de atribuição de Jornada 
de Trabalho e seguir os procedimentos abaixo: 
 

I.Estabelecer o período de 02 a 04/12/2019, para contagem de pontos dos Profissionais da Educação efetivos, conforme critérios estabelecidos nesta Portaria Interna; 

 
II.Divulgar em local de fácil acesso e visualização, a relação nominal dos Profissionais da Educação, por ordem decrescente de contagem de pontos obtidos, por 

habilitação; 
 

III.Convocar oficialmente os profissionais efetivos lotados na Unidade que se encontram ausentes por motivo de Licença ou desempenham suas funções em outros 
órgãos da Educação, a fim de comparecerem na contagem de pontos e atribuição da jornada de trabalho;  
 

IV.Divulgar em local de fácil acesso e visualização o cronograma de atribuição da jornada de trabalho em todas as etapas e fases com datas, horário, local, quadro de 
vagas de aulas e cargos/funções administrativas a serem atribuídas; 
 

V.Realizar no dia 09/12/2019, após o término das aulas do período vespertino, sessão pública em cada UE com a participação de todos os Profissionais da E ducação 

para a Atribuição de Jornada de Trabalho, conforme critérios estabelecidos na Instrução Normativa SEC nº 001;  
 

VI.Elaborar atas, ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de trabalho, discriminando: 
 

a)as aulas atribuídas e as remanescentes; 
b)cargos/funções administrativas atribuídas e remanescentes 
c)profissionais que ficaram remanescentes; 
d)eventuais recursos interpostos; 

e)assinatura de todos os membros da Comissão de Trabalho; 
f)assinatura de todos os envolvidos. 
 

VII.Fixar no mural da UE o quadro com resultado do processo de Atribuições de aulas/jornada de trabalho, os cargos/funções administrativas, bem como o quadro de 
aulas livres (são aulas que não foram atribuídas pelos profissionais da UE) ou em substituição (são aulas nas quais os profissionais que foram cedidos para 
desempenhar outras funções). 
 

Art. 15 – Para o registro da CONTAGEM DE PO NTOS e CLASSIFICAÇÃO dos Profissionais da Educação efetivos, a Comissão de Atribuição de Aulas 
considerará os critérios constantes do Anexos II, III, IV, V e VI desta Portaria Interna.  

 
Art. 16 – O Profissional de Educação que não entregar seus títulos até a data da Contagem de pontos, será considerado os documentos existentes em sua pasta 

funcional, não sendo aceito entrega de títulos posteriormente, sendo contabilizados os pontos conforme indicadores constantes no item 4 dos Anexos II, III, IV, V e 
VI, desta Portaria Interna. 
 
Art. 17 – O Profissional de Educação não docente portador de Certificado de Conclusão Formação Técnica Específica (Profuncionário) ofertada pelo MEC, será 

contabilizado a pontuação por esta formação, conforme indicador constante no item 5, dos anexos V e VI desta Portaria Interna. 
 
Art. 18 – Para Contagem de pontos, será contabilizado como Tempo de Serviço os itens abaixo elencados conforme o que dispõe na Ficha de  Contagem de Pontos 

no Item 5 constantes nos Anexos II, III e IV, e item 6 dos anexos V e VI desta Portaria Interna: 
 

I.Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de docência, enquadrado no Estatuto do Magistério, conforme indicador constante no item 5 alínea 
“a” do Anexo II e III; 

 
II.Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de concurso atual conforme indicador constante no item 5 alínea “a” do Anexo IV, V e VI; 

 
III.Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função conforme indicador constante no item 5 alínea “b” dos Anexos II, III, IV, V e VI; 
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IV.Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação conforme indicador constante no item 5 alínea “c” dos Anexos II, III,  IV, V e VI. 

 
Art. 19 – Será considerado como Assiduidade para a contagem de pontos os itens abaixo elencados e constantes na Ficha de Contagem de Pontos para a Atribuição 

de Jornada de Trabalho no item 6 nos Anexos II, III e IV e item 7 dos anexos V e VI, desta Portaria Interna: 
 

I.Participação nos cursos de Formação Continuada (Projeto Sala de Formação) conforme frequência e indicador  estabelecido no item 6 alínea “a” dos Anexos II, III 
e IV e item 7 dos anexos V e VI; 

 
II.Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e Conselho de Classe conforme frequência e indicador estabelecido no it em 6 alínea “b” dos Anexos II, III 

e IV e item 7 dos anexos V e VI; 
 

III.Participação em Reuniões de Pais ou responsáveis, conforme frequência e indicador estabelecido no item 6 alínea “c” dos Anexo s II, III e IV e item 7 dos anexos V 
e VI; 
 

IV.Participação em Atividades Cívicas e Comemorativas, Eventos da UE e da UEx conforme frequência e indicador estabelecido no item 6 alínea “d” dos Anexos II, 

III e IV e item 7 dos anexos V e VI; 

 
Art. 20 – Será considerado como Qualificação Profissional Complementar para a contagem de pontos os itens abaixo elencados na Ficha de Contagem de Pontos 

para a Atribuição de Jornada de Trabalho, constante nos Anexos II, III, IV, V e VI desta Portaria Interna: 
 

I.Cursos de Formação Continuada realizados na área da Educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerando a 
emissão do certificado a partir do ano de 2015 conforme indicador constante no item 7 alínea “a” dos Anexos II, III e IV e no item 8 alínea “a” dos anexos V e VI;  

 
II.Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comissões Internas de relevância reconhecida (Eleitoral, Atribuição e 

Contagem de Pontos, Avaliação do Servidor) e do Fórum Municipal de Educação do ano corrente conforme o indicador constante no  item 7 alíneas “b” dos Ane-
xos II, III e IV e no item 8 alíneas “b” dos anexos V e VI;  

 
III.Ministrar palestras, minicursos, seminários, publicação de artigos em anais, eventos e capítulo de livros, apresentar trabalh os/conferências em eventos educacionais 

locais, regionais, estaduais ou nacionais na área de educação conforme item 7 alínea “c” dos Anexos II, III e IV e no item 8 alínea “c” dos anexos V e VI;  
 

IV.Participação na formação de Implementação do Documento Referencia para o Estado de Mato Grosso (DRC-MT) no ano 2019 conforme item 7 alínea “d” dos 
Anexos II, III e IV e no item 8 alínea “d” dos anexos V e VI; 
 
§ 1º – Os certificados de Formação Continuada devem possuir nome do órgão que o expediu, carga horária, data do evento, número de registro e/ou número do 

livro onde o mesmo foi registrado e o conteúdo programático. 

 
§ 2º - Para os certificados emitidos via internet deve constar site para conferencia e autenticação eletrônica.  

Art. 21 – A presença do Profissional de Educação efetivo na atribuição de aulas é obrigatória, salvo nos casos de licenças e afastamentos previstos em lei, que 
deverá proceder mediante procuração específica no período de 02 a 04/12/2019. 

  
Art. 22 – As aulas de Educação Física das turmas a partir do 4º Ano da UE serão atribuídas ao professor de Educação Física.  

 
 
Art. 23 – Os Profissionais da Educação em Desvio de Função por Laudo Médico , serão designados pela UEx para UE ou órgão/entidade, para auxiliarem em uma 
ou mais atividades, de acordo com suas possibilidades de atuação, tais como: 

 
I.Em atividades de Assessoramento Pedagógico; 

II.Funções administrativas na Secretaria de Escola; 
III.Funções no atendimento na Biblioteca e/ou Brinquedoteca da Escola;  

IV.Acompanhar as crianças da Educação Infantil no ambiente escolar; 
V.Atividades de Recepção e Acompanhamento de Alunos; 

VI.Outras funções determinadas pela UEx a ser cumpridas em órgãos ligados a mesma. 

 
§ 1º – O profissional em Desvio de Função, com laudo médico atualizado e relatório de tratamento, deverá realizar sua jornada de trabalho de concurso, conforme 
as necessidades da entidade em que for executar suas atividades laborais. 
 

§ 2º – O Profissional da Educação em situação de Desvio de Função por laudo médico deverá atualizar a documentação médica até a data de 17/12/2019, no RH 
(Recursos Humanos) da Educação, caso contrário, voltará a desempenhar suas atividades laborais normais de concurso. 
 
§ 3º - Os Profissionais da Educação em situação de Desvio de Função por laudo médico que for colocado à disposição da UEx, mediante documentos comprobató-

rios não poderá voltar às funções nesta mesma UE, porém deverão permanecer na UE ou órgão/entidade de exercício até a data de nova atribuição (19/12/2019). 

 
Art. 24 – A PRIMEIRA ETAPA do processo para atribuição da jornada de trabalho na UE compreende as seguintes fases: 
 

I.1ª Fase: dia 09/12/2019, nas UE de Educação Infantil, após o término das aulas do período vespertino, para os Professores com habilitação em Pedagogia para as 
aulas/funções as quais concorrem e para os Auxiliares Educacionais  e para os demais Profissionais da Educação não docentes pertencentes ao quadro efetivo nas 
funções as quais concorrem; 

 
II.1ª Fase: dia 09/12/2019, nas UE do Ensino Fundamental, após o término das aulas do período vespertino, para os Professores com habilitação Específica e em 

Pedagogia simultaneamente para as aulas e para os demais Profissionais da Educação não docentes  pertencentes ao quadro efetivo nas funções as quais 
concorrem; 

 
III.2ª Fase: dia 12/12/2019, período vespertino , entregar na UEx do quadro de atribuição de aulas livres ou em substit uição, do quadro de Profissionais da Educação 

remanescentes e do quadro geral de classificação na Contagem de Pontos.  
§ 1º - A Comissão de Atribuição da UE deverá organizar, juntamente com a Equipe Gestora da UE e da UEx, o quadro de atribuição e vagas das turmas para os 

profissionais, com objetivo de otimizar as vagas e a quantidade de profissionais, sendo que a atribuição da jornada deverá co nsiderar a necessidade da UE. 
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§ 2º - A atribuição para a sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE, deverá ser preenchida por profissional concursado em Educação Especial e na 
falta deste, um professor Pedagogo preferencialmente habilitado em curso de AEE ou Educação Especial/Educação Inclusiva.  

 
§ 3º - O profissional que não realizar sua lotação total ou parcial na UE, respeitando as orientações da Instrução Normativa SEC nº 001 e desta Portaria Interna será 
considerado remanescente. 

 
Art. 25 – Os Profissionais da Educação que ficarem remanescente, com carga horária total ou parcial, deverão, obrigatoriamente, atribuir suas aulas/jornada de 
trabalho na SEGUNDA ETAPA organizada pela Comissão Central de Atribuição. 
 
Art. 26 – A SEGUNDA ETAPA do processo de atribuição de aulas/jornada de trabalho compreenderá 02 (duas) fases: 

 
I.1ª Fase: Dos dias 13 ao 17/12/2019 – organizar o quadro dos Profissionais remanescentes com habilitação em Pedagogia e de área específica, de servidores não 

docentes e servidores em Desvio de Função com Laudo Médico, e divulgar a lista de remanescentes no mural da UEx para conhecim ento.  
 

II.2ª Fase : atribuição de aulas/jornada de trabalho: 
 
a) Dia 18/12/2019 – período Matutino, às 7h30min para professores habilitados em Pedagogia remanescentes e cedidos para os outros órgãos; 

 
b) Dia 18/12/2019 – período Vespertino, às 13h00min para professores remanescentes e cedidos para os outros órgãos, habilitados nas áreas específicas, 
conforme cronograma a ser estabelecido; 

 
c) Dia 19/12/2019 – período Matutino, às 7h30min para os que estão em Desvio de Função com Laudo Médico, conforme cronograma a ser definido  pela 
Comissão Central de Atribuição. 

 
Art. 27 – Concluída a SEGUNDA ETAPA, a Comissão Central de Atribuição deverá elaborar quadro de vagas/aulas livres e/ou em substituição para realização 

da TERCEIRA ETAPA do processo, específica para profissionais contratados. 
 
Art. 28 – TERCEIRA ETAPA – A partir 03/02/2020, mediante a comprovação da necessidade, realizar-se-á convocação através de edital de candidatos aprova-
dos no concurso para aulas livres ou Processo Seletivo Simplificado para o atendimento de aulas em substituição. 

 
Art. 29 – QUARTA ETAPA – A partir do dia 03/02/2020 mediante o quadro de aulas livres ou em substituição, para completar o quadro de pessoal da UE, a UEx 
encaminhará profissional convocado para a devida lotação. 
 

Parágrafo Único: A Equipe Gestora e a Comissão de Trabalho da UE NÃO  poderão alterar o quadro de atribuição após sua finalização e encaminhamento para a 
Comissão Central de Atribuição. 

 
Art. 30 – Para o cumprimento do Calendário Escolar previsto para o ano letivo de 2020, as comissões responsáveis pelo processo de atribuição da jornada de 
trabalho deverão cumprir rigorosamente as datas e prazos constantes nesta Portaria Interna. 

 
Art. 31 – Todos os Profissionais da Educação deverão participar das atividades de abertura do ano letivo de 2020. 

 
Art. 32 – A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações das Instruções Normativas e Portarias Internas omitindo dados ou informações, que venham 
influenciar na legalidade da organização do ano letivo de 2020, serão responsabilizados pelos seus atos. 
 

Art. 33 – Faz parte desta Portaria Interna: 
 

I.ANEXO  I – Cronograma Atribuição de Aulas 2020 
 

II.ANEXO  II – Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Professor(a) Efetivo(a) do Ensino Fundamental para o Ano Letivo de 
2020;  

III.ANEXO  III - Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Professor(a) Efetivo(a) da Educação Infantil para o Ano Letivo de 2020;  

 
IV.ANEXO  IV- Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Auxiliar Educacional Efetivo(a) para o Ano Letivo de 2020; 

 
V.ANEXO  V – Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Servidor(a) não Docente Efetivo(a) do Ensino Fundamental para o Ano 

Letivo de 2020. 
VI.ANEXO  VI – Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Servidor(a) não Docente Efetivo(a) da Educação Infantil para o Ano 

Letivo de 2020. 
 

 
Art. 34 – Compete à UEx resolver os casos omissos, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Portaria Interna.  
 
Art. 35 – Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQ UE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Primavera do Leste - MT, 25 de novembro de 2019 
 
 

 
ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 
Portaria nº 003/2018 
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ANEXO  I 
CRO NO GRAMA ATRIBUIÇÃO  DE AULAS – ANO  LETIVO  2019 

DATA PERIO DO  ENVO LVIDO S LO CAL ATIVIDADE 

25/11/2019 MAT/VESP 
Profissionais  da Educação e Equipe 

Gestora 
UE 

Compor Comissão de Trabalho para contagem de pontos 
na UE. 

26 a 29/11/2019 MAT/VESP Equipe de Trabalho UE 
Período para elaborar e divulgar o Edital de Convocação 
dos Profissionais da Educação, para contagem de pontos.  

02 a 04/12/2019 MAT/VESP Equipe de Trabalho UE 
Período para contagem de pontos 
 

02/12/2019 MAT/VESP Equipe Gestora UEx 

Oficializar a Uex pela Continuidade ou Não do profissio-
nal em desvio de função por laudo médico para o ano 
letivo subsequente na UE 

 

02 a 04/12/2019 

 

 
MAT/VESP 

Profissional da Educação UE 
Encaminhar procuração específica caso haja impossibili-
dade do comparecimento para contagem de pontos. 

05/12/2019 MAT/VESP Profissional da Educação UEx 
Dia de encaminhar Requerimento solicitando remoção de 
uma UE para outra/NAMEI juntamente com sua ficha de 
Contagem de Pontos. 

09 /12/2019 

 

 
NOTURNO 

Equipe de Trabalho UE 

Realizar sessão pública em cada UE com a participação de 

todos os Profissionais da Educação para a atribuição de 
jornada de trabalho 
 

12/12/2019 VESPERTINO Equipe de Trabalho UEx 
Entregar na Uex o quadro de atribuição de aulas livres ou 
em substituição; dos remanescentes e do quadro geral de 

classificação na contagem de pontos. 

13 a 17/12/2019 MAT/VESP Comissão Central de Atribuição UEx 

Início do período destinado a organizar o quadro dos 
Profissionais remanescentes, dos servidores não docentes 
e servidores em desvio de função por laudo médico e 
divulgar a lista de remanescentes no mural da Uex para 

conhecimento. 

17/12/2019 MAT/VESP 

 
Profissional em Desvio de função 

por laudo médico 
 

UE Atualizar a documentação funcional no RH da Educação 

18/12/2019 

MAT 

 
7h30min 

Professores remanescentes e cedi-

dos para os outros órgãos, habilit a-
dos em Pedagogia 

 

UEx Atribuição da jornada de trabalho 

18/12/2019 

 
MAT 

 

9h00min 
Profissionais NÃO docentes 

 
UEx Atribuição da jornada de trabalho. 

18/12/2019 

 
VESP 

 
13h00min 

Professores habilitados nas áreas 
específicas remanescentes e cedidos 

para os outros órgãos 
 

UEx Atribuição da jornada de trabalho. 

19/12/2019 

 

MATUTINO 
7h30min 

Profissionais em desvio de função 

legal. 
 
 

UEx Atribuição da jornada de trabalho. 

27/01/2020 MAT/VESP RH da Educação UEx 

Solicitar à Coordenadoria de RH, convocação através de 
edital de candidatos aprovados através de Processo Selet i-

vo Simplificado para atendimento das aulas em substitui-
ção. 
 

03/02/2020 MAT/VESP RH da educação UEx 
Encaminhar o profissional temporário para as UE para a 

devida lotação 



 

DIOPRIMA  - Diário Of icial de Primavera do Leste – MT •   26 de Novembro de 2019 •  Edição Extraordinária 1588 •  Ano XIII  •   Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 11 

ANEXO  II 
FICHA DE CO NTAGEM DE PO NTO S PARA ATRIBUIÇÃO  DA JO RNADA DE TRABALHO  PARA ANO  LETIVO  DE 2020  

 PRO FESSO R (A) EFETIVO  (A) – ENSINO  FUNDAMENTAL 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome do(a) Professor(a):                                                                                                     

 

RG: 
CPF: Data de Nascimento: 

 

Endereço:  

Fone: 

 

Bairro: 

e-mail: 

2. DADOS PROFISSIONAIS 

 

UE: 

 

Data admissão: __/___/______. 

Data de ingresso na UE: __/___/______. 

 

(   ) probatório  (    ) estável 

Migrou da Educação Infantil:   (       )  sim     (     ) não  

 

Escolaridade: (    ) Magistério   (    ) Licenciatura Curta   (    ) Licenciatura P lena  (    ) Especialização   (    ) Mestrado  (    ) Do utorado 

 
Curso de Graduação: 

 
Curso de Especialização/Mestrado/Doutorado: 

 

Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JORNADA DE TRABALHO 

(     ) 30 horas                                 (     ) 20 horas  

4. TITULAÇÃO DO PROFESSOR(A)  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  INDICADORES PONTOS 

 

Pós-Graduação 

 

Doutorado na área da Educação  100 (cem) pontos  

Mestrado na área da Educação  

 
80 (oitenta) pontos  

Especialização na área da educação 

 

60 (sessenta) pontos 

 
 

Graduação 
Licenciatura P lena 

 
 40 (quarenta) pontos  

 

Ensino Médio 

 

Magistério 

 
20 (vinte) pontos  

5. DO TEMPO DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 

 

Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de docência, enquadrado no 

Estatuto do Magistério 

2 (dois) pontos 
 

 

b) 
 

Tempo de Casa -Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 

2 (dois) pontos 

 

 

c) 
 

Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação. 

2 (dois) pontos 

 

 

6. ASSIDUIDADE 

a) 
Participação nos cursos de Formação Continuada (Projeto Sala de Formação). 

 

100% (60h) 30 (trinta) pontos  

90% (54h-49h)  25 (vinte e cinco) pontos 
 

 

 

 

80% (48h-44h)  

 
20 (vinte) pontos   

75% (45h-49h)  17 (dezessete) pontos  

b) Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e de Conselho de Clas se. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 
5 (cinco) pontos 

 

 

 

c) 
Participação em Reuniões de Pais e/ou Responsáveis. 

 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  

d) Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da Ues e da Uex.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

 
7. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR                                         
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a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem conhecimentos didático -

curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2015.      

1 (um) ponto para cada 40 (quarenta) 

horas, até o limite de 15 pontos 
 

 

b) 

Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comissões Internas de 

relevância reconhecida (Eleitoral, Atribuição e Contagem de  Pontos, Avaliação do Servidor) e do Fóru m Municipal de 
Educação do ano de 2019 

2 (dois) pontos para cada participação, 

num limite de 10 pontos.  

 

c) 

Ministrar palestras, minicursos, seminários, publicação de artigos em anais, eventos e capítulo de livros, apresentar 

trabalhos/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou nacionais na área de Educação, 
considerar a partir do ano de 2015.      

2 (dois) pontos para cada, até o limite de 

10 (dez)pontos 

 

d) 
Participação no Estudo do Documento Referência Curricular para o Estado de Mato Grosso 
DRC-MT no ano de 2019 

100% 5 (cinco) pontos  

75% 3,5 (três e meio) pontos  

50% 2,5 (dois e meio) pontos  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

 
8. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualif icação Prof issional    

b) Maior Pontuação na Qualif icação Prof issional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na EU   

9. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA EU 

10. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 
 
 
 

O BS:   
 
 
 

 
- Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 
- Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

- A atribuição será de acordo com a classificação decrescente em Sessão Pública. 
 
 
 

 
 
 
 

1ª ETAPA 
_______________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura do Diretor 
 

2ª ETAPA 
___________________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura da Comissão Central 
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ANEXO  III 
FICHA DE CO NTAGEM DE PO NTO S PARA ATRIBUIÇÃO  DA JO RNADA DE TRABALHO  PARA ANO  LETIVO  DE 2020  

 PRO FESSO R(A) EFETIVO (A) – EDUCAÇÃO  INFANTIL 

1. DADO S PESSOAIS 

 
Nome do(a) Professor(a):                                                                                                     

 
RG: 

CPF: Data de Nascimento: 

 

Endereço:  

Fone: 

 
Bairro: 

e-mail: 

2. DADO S PROFISSIONAIS 

 

EU: 

 
Data admissão: __/___/______. 

Data de ingresso na EU: __/___/______. 

 
(   ) probatório  (    ) estável 

Migrou da Educação Infantil:   (       )  sim     (     ) não 

 
Escolaridade: (    ) Magistério   (    ) Licenciatura Curta   (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização   (    ) Mestrado  (    ) Do utorado 

 
Curso de Graduação: 

 

Curso de Especialização/Mestrado/Doutorado: 

 
Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JO RNADA DE TRABALHO 

(     ) 30 horas                                 (     ) 20 horas 

4. TITULAÇÃO  DO  PROFESSOR(A)  

Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  INDICADO RES PO NTO S 

 
Pós-Graduação 

 

Doutorado na área da Educação  100 (cem) pontos  

Mestrado na área da Educação  
 

80 (oitenta) pontos  

Especialização na área da educação 
 

60 (sessenta) pontos 
 

 

Graduação 
Licenciatura Plena 
 

 40 (quarenta) pontos  

 
Ensino Médio 

 

Magistério 

 
20 (vinte) pontos  

5. DO  TEMPO  DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 
 
Tempo de Concurso – Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de 
docência, enquadrado no Estatuto do Magistério 

2 (dois) pontos 
 

 

b) 
 
Tempo de Casa –Para cada ano de serviço na EU no desempenho da função. 

2 (dois) pontos 
 

 

c) 
 
Para cada ano de serviço na Uex ou outro órgão da Educação. 

2 (dois) pontos 
 

 

6. ASSIDUIDADE 

a) 

Participação nos cursos de Formação Continuada (Projeto Sala de 

Formação). 
 

100% (66h) 30 (trinta) pontos  

90% (59h-65h)  
 25 (vinte e cinco) pontos  

 
 

80% (53h-64h)  

 
 20 (vinte) pontos   

75% (49h-53h)   17 (dezessete) pontos  
 

b) 
Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e de Conselho 
de Classe. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 
 
 

 

c) 
Participação em Reuniões de Pais e/ou Responsáveis. 
 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  
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d) 
Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da Ues e 
da Uex.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

 
7. Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR                                         

a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem 
conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2015.      

1 (um) ponto para cada 40 

(quarenta) horas, até o limite de 
15 pontos 
 

 

b) 
Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, 
Comissões Internas de relevância reconhecida (Eleitoral, Atribuição e Contagem de Pontos, 
Avaliação do Servidor) e do Fórum Municipal de Educação do ano de 2019 

2 (dois) pontos para cada 
participação, num limite de 10 
pontos.  

 

c) 
Ministrar palestras, minicursos, seminários, publicação de artigos em anais, eventos e capítulo de 
livros, apresentar trabalhos/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou 
nacionais na área de Educação, considerar a partir do ano de 2015.      

2 (dois) pontos para cada, até o 
limite de 10 (dez)pontos 

 

d) 
Participação no Estudo do Documento Referência Curricular para o Estado de 

Mato Grosso DRC-MT no ano de 2019 

100% 5 (cinco) pontos  

75% 3,5 (três e meio) pontos  

50% 2,5 (dois e meio) pontos  

TO TAL DE PO NTOS OBTIDO S 
 

 
8. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na UE   

9. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA UE 

10. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 

 
 
 

O BS:   
 
 
- Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 

- Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 
- A atribuição será de acordo com a classificação decrescente em Sessão Pública. 
 
1ª ETAPA 
_______________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura do Diretor 
 
2ª ETAPA 
___________________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura da Comissão Central 
ANEXO  IV 
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FICHA DE CO NTAGEM DE PO NTO S PARA ATRIBUIÇÃO  DE JO RNADA DE TRABALHO  PARA O  ANO  LETIVO  DE 2020  

 AUXILIAR EDUCACIO NAL EFETIVO  (A) 

1. DADO S PESSOAIS 

 
Nome do(a) Professor(a):                                                                                                     

 
RG: 

CPF: Data de Nascimento: 

 

Endereço:  

Fone: 

 
Bairro: 

e-mail: 

2. DADO S PROFISSIONAIS 

 

UE: 

 
Data admissão: __/___/______. 

Data de ingresso na UE: __/___/______. 

 
(   ) probatório  (    ) estável 

Migrou da Educação Infantil:   (       )  sim     (     ) não 

 
Escolaridade: (    ) Magistério  (    ) Licenciatura Curta  (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

 
Curso de Graduação: 

 

Curso de Especialização/Mestrado/Doutorado: 

 
Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JO RNADA DE TRABALHO 

(     ) 30 horas                                 (     ) 20 horas 

4. TITULAÇÃO  DO  PROFESSOR(A) – Maior Titulação 

Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO RES PO NTO S 

 
Pós-Graduação 

 
Especialização na área da educação 60 (sessenta) pontos  

Graduação Licenciatura Plena 50 (cinquenta) pontos  

Ensino Médio 

Magistério/Proinfantil 40 (quarenta) pontos  

Outros 30 (trinta) pontos  

5. DO  TEMPO  DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 
 
Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de concurso 
atual 

2 (dois) pontos 
 

b) 
 

Tempo de Casa -Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 
2 (dois) pontos 

 

c) 
 
Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação. 

2 (dois) pontos 
 

6. ASSIDUIDADE  

a) 
Participação nos cursos de Formação Continuada (Projeto Sala de 
Formação). 
 

100% (66h) 30 (trinta) pontos  

90% (59h-65h)  
25 (vinte e cinco)  
 

 

80% (53h-64h)  

 
20 (vinte) pontos   

75% (49h-53h)  17 (dezessete) pontos   

b) 
Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e de Conselho 
de Classe. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 
 
 

 

c) 
Participação em Reuniões de Pais e/ou Responsáveis. 

 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  

d) 
Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da Ues e 
da Uex.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  
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7. Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR                                               

a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem 
conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2015.      

1 (um) ponto para cada 40 

(quarenta) horas, até o limite de 
15 pontos 
 

 

b) 
Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, 
Comissões Internas de relevância reconhecida (Eleitoral, Atribuição e Contagem de Pontos, 
Avaliação do Servidor) e do Fórum Municipal de Educação do ano de 2019 

2 (dois) pontos para cada 
participação, num limite de 10 
pontos.  

 

c) 
Ministrar palestras, minicursos, seminários, publicação de artigos em anais, eventos e capítulo de 
livros, apresentar trabalhos/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou 
nacionais na área de Educação, considerar a partir do ano de 2015.      

2 (dois) pontos para cada, até o 
limite de 10 (dez)pontos 

 

d) 
Participação no Estudo do Documento Referência Curricular para o Estado de 

Mato Grosso DRC-MT no ano de 2019 

100%   

75%   

50%   

TO TAL DE PO NTOS OBTIDO S 
 

 
8. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na EU   

9. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA EU 

10. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 

 
 
 
O BS:   

 
 
- Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 
- Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

- A atribuição será de acordo com a classificação decrescente em Sessão Pública. 
 
 

 
1ª ETAPA 
_______________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura do Diretor 

 
2ª ETAPA 
___________________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura da Comissão Central 

ANEXO  V 
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FICHA DE CO NTAGEM DE PO NTO S PARA ATRIBUIÇÃO  DE JO RNADA DE TRABALHO  PARA O  ANO  LETIVO  DE 2020 

 

 SERVIDO R (A) NÃO  DO CENTE EFETIVO  (A) – ENSINO  FUNDAMENTAL 
 

1. DADO S PESSOAIS 

 
Nome do(a) Professor(a):                                                                                                     

 
RG: 

CPF: Data de Nascimento: 

 
Endereço:  

Fone: 

 
Bairro: 

e-mail: 

2. DADO S PROFISSIONAIS 

 
UE: 

 
Data admissão: __/___/______. 

Data de ingresso na UE: __/___/______. 

 

(   ) probatório  (    ) estável 

Migrou da Educação Infantil:   (       )  sim     (     ) não 

 
Escolaridade: (    ) Magistério  (    ) Licenciatura Curta  (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

 
Curso de Graduação: 

 
Curso de Especialização: 

 
Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JO RNADA DE TRABALHO 

(      ) 40 horas                               (     ) 30 horas                                  

4. TITULAÇÃO  DO  PROFESSOR(A) – Maior Titulação 

Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO RES PO NTO S 

 

Pós-Graduação 
 

Especialização na área da Educação 60 (sessenta) pontos  

Graduação Licenciatura Plena ou Bacharelado 50 (cinquenta) pontos  

 
Ensino Médio 

Completo 
 
40 (quarenta) pontos 
 

 

Ensino Fundamental Completo 20 (vinte) pontos  

5. PRO FUNCIONÁRIO 

 Completo 30 (trinta) pontos  

6. DO  TEMPO  DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 
 
Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na função atual de 
concurso. 

2 (dois) pontos 
 

b) 
 
Tempo de Casa - Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 

2 (dois) pontos 
 

c) 
 

Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação. 
2 (dois) pontos 

 

7. ASSIDUIDADE DA JO RNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO  DE 2019  

a) 
Participação nos cursos de Formação Continuada (Projeto Sala de 
Formação). 

100% (60h) 30 (trinta) pontos  

90% (54h-49h)  25 (vinte e cinco)  

 
 

80% (48h-44h)  
 

20 (vinte) pontos   

75% (45h-49h)  17 (dezessete) pontos   

b) 
Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e de Conselho 
de Classe. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 

 
 

 

c) Participação em Reuniões de Pais e/ou Responsáveis.  100% 10,0 (dez) pontos  
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75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  

d) 
Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da Ues e 
da Uex.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

 
8. Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem 
conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2015.      

1 (um) ponto para cada 40 

(quarenta) horas, até o limite de 
15 pontos 

 

b) 
Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comissões 
Internas de relevância reconhecida (Eleitoral, Atribuição e Contagem de Pontos, Avaliação do 
Servidor) e do Fórum Municipal de Educação do ano de 2019 

2 (dois) pontos para cada 
participação, num limite de 10 
pontos. 

 

c) 

Ministrar palestras, minicursos, seminários, publicação de artigos em anais, eventos e capítulo de 

livros, apresentar trabalhos/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou 
nacionais na área de Educação, considerar a partir do ano de 2015.      

2 (dois) pontos para cada, até o 

limite de 10 (dez)pontos 

 

d) 
Participação no Estudo do Documento Referência Curricular para o Estado de 
Mato Grosso DRC-MT no ano de 2019 

100% 5 (cinco) pontos  

75% 3,5 (três e meio) pontos  

50% 2,5 (dois e meio) pontos  

TO TAL DE PO NTOS OBTIDO S 
 

 

9. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na UE   

10. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA UE 

11. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 
 

 
 
 
O BS.: 

 
 
 
 

Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 
Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais.                
A atribuição será de acordo com a classificação em Sessão Pública. 

 
1ª ETAPA 
_______________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura do Diretor 

 
2ª ETAPA 
___________________________                           _____________________________          Data ______/____/2019. 

        Assinatura do Profissional                                    Assinatura da Comissão Central 
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ANEXO  VI 

FICHA DE CO NTAGEM DE PO NTO S PARA ATRIBUIÇÃO  DE JO RNADA DE TRABALHO  PARA O  ANO  LETIVO  DE 2020  
 
 
 

 SERVIDO R(A) NÃO  DO CENTE EFETIVO (A) – EDUCAÇÃO  INFANTIL 
 
 
 

1. DADO S PESSOAIS 

 
Nome do(a) Professor(a):                                                                                                     

 

RG: 
CPF: Data de Nascimento: 

 
Endereço:  

Fone: 

 
Bairro: 

e-mail: 

2. DADO S PROFISSIONAIS 

 

UE: 

 
Data admissão: __/___/______. 

Data de ingresso na UE: __/___/______. 

 
(   ) probatório  (    ) estável 

Migrou da Educação Infantil:   (       )  sim     (     ) não 

 
Escolaridade: (    ) Magistério  (    ) Licenciatura Curta  (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

 

Curso de Graduação: 
 

Curso de Especialização: 

 
Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JO RNADA DE TRABALHO 

(      ) 40 horas                               (     ) 30 horas                                  

4. TITULAÇÃO  DO  PROFESSOR(A) – Maior Titulação 

Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO RES PO NTO S 

 
Pós-Graduação 
 

Especialização na área da Educação 60 (sessenta) pontos  

Graduação Licenciatura Plena ou Bacharelado 50 (cinquenta) pontos  

 

Ensino Médio 
Completo 

 

40 (quarenta) pontos 
 

 

Ensino Fundamental Completo 20 (vinte) pontos  

5. PRO FUNCIONÁRIO 

 Completo 30 (trinta) pontos  

6. DO  TEMPO  DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 

 

Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na função atual de 
concurso. 

2 (dois) pontos 

 

b) 
 
Tempo de Casa - Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 

2 (dois) pontos 
 

c) 
 
Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação. 

2 (dois) pontos 
 

7. ASSIDUIDADE DA JO RNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO  DE 2019  

a) 
Participação nos cursos de Formação Continuada (Projeto Sala de 
Formação). 

100% (66h) 30 (trinta) pontos  

90% (59h-65h)  25 (vinte e cinco)  
 

 

80% (53h-64h)  

 
20 (vinte) pontos   
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75% (49h-53h)  17 (dezessete) pontos   

b) 
Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e de Conselho 
de Classe. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 

 
 

 

c) Participação em Reuniões de Pais e/ou Responsáveis.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  

d) 
Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da Ues e 
da Uex.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

 
8. Q UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem 

conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2015.      

1 (um) ponto para cada 40 

(quarenta) horas, até o limite de 
15 pontos 

 

b) 

Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comissões 

Internas de relevância reconhecida (Eleitoral, Atribuição e Contagem de Pontos, Avaliação do 
Servidor) e do Fórum Municipal de Educação do ano de 2019 

2 (dois) pontos para cada 

participação, num limite de 10 
pontos. 

 

c) 
Ministrar palestras, minicursos, seminários, publicação de artigos em anais, eventos e capítulo de 
livros, apresentar trabalhos/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou 

nacionais na área de Educação, considerar a partir do ano de 2015.      

2 (dois) pontos para cada, até o 

limite de 10 (dez)pontos 

 

d) 
Participação no Estudo do Documento Referência Curricular para o Estado de 
Mato Grosso DRC-MT no ano de 2019 

100% 5 (cinco) pontos  

75% 3,5 (três e meio) pontos  

50% 2,5 (dois e meio) pontos  

TO TAL DE PO NTOS OBTIDO S  

 

9. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na UE   

10. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA UE 

11. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 
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PO RTARIA INTERNA N. º 008/2019/SME/MT 
 

Dispõe sobre o processo que regulamenta a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 

2020. 
 
ADRIANA TO MASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 

CONSIDERANDO  o DECRETO Nº 1759 de 10 de outubro de 2018 que aprova a Instrução Normativa SEC - Nº 003, VERSÃO 5 DO SISTEMA MUNIC I-
PAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para a elaboração da MATRIZ 
CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

RESO LVE, 
 
Art. 1º - Estabelecer e regulamentar os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino para o Ano Letivo de 2020. 

Art. 2º - Esta Portaria Interna abrange a Unidade Executora - UEx e todas as Unidades Escolares - UEs da Rede Municipal de Ensino. 
Art. 3º - A carga horária mínima será de 800 (oitocentas) horas para as EMEIs e EMEFs que atenderem em período parcial, conforme Anexo I. 
Art. 4º - A carga horária mínima será de 2.000 (duas mil) horas para as EMEIs que atenderem em período integral, conforme Anexo I.  

Art. 5º - A carga horária mínima será de 1.600 (mil e seiscentas) horas para as EMEFs que atenderem em período integral, conforme Anexo I.  
Art. 6º - As EMEFs deverão se organizar em tempo de 60 minutos (hora/aula) conforme Anexo I. 
Art. 7º - Na Educação Infantil a Matriz Curricular será estruturada com base no Eixo Curricular - Interações e Brincadeiras/Campos de Experiências. 
Art. 8º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano deverá ser estruturada no Documento de Referência Curricular Para o  Estado de Mato Gros-

so – DRC-MT, em Áreas de Conhecimento: 
 

I.Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física e Arte; 
II.Ciências Humanas: História, Geografia, Ensino Religioso; 

III.Ciências da Natureza: Ciências F. B. Prog. S. e Meio Ambiente; 
IV.Matemática: Matemática; 

Art. 9º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano deverá ser estruturada no Documento de Referência Curricular Para o Estado de Mato Gro s-
so – DRC-MT, em Áreas de Conhecimento: 

 
I.Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física, Língua Inglesa e Arte; 

II.Ciências Humanas: História, Geografia, Ensino Religioso; 
III.Ciências da Natureza: Ciências F. B. Prog. S. e Meio Ambiente; 

IV.Matemática: Matemática; 

 
Art. 10 - As UEs deverão elaborar a Matriz Curricular conforme o disposto na Instrução Normativa e o disposto nesta Portaria Interna An ual e que deverá ser 

analisada e aprovada pelos Profissionais e pelo CDCE. 

 
§ 1º - Após aprovação dos Profissionais e CDCE, o Diretor da UE deverá encaminhar a SME no dia 02/12/2019, a Matriz Curricular para ano Letivo de 2020. A 
SME expedirá o Documento de Conformidade, e posteriormente a UE encaminhará ao CME contendo: 

 
I.03 (três) vias da Matriz Curricular; 

II.Carimbo e assinatura do Diretor da UE; 
III.Documento de Conformidade expedido pela UEx; 

IV.Cópia da Ata da Assembleia de aprovação dos documentos pelos Profissionais da Educação e CDCE, com respectivas assinaturas.  
 
§ 2º - A Matriz Curricular deverá ser homologada até o dia 18/12/2019 e a partir da sua homologação, não poderá sofrer alterações. 

 
Art. 11 – A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações das Instruções Normativas e Portarias Internas omitindo dados ou informações que venham 
influenciar na legalidade da organização do ano letivo de 2020, serão responsabilizadas pelos seus atos.  
 

Art. 12 - Compete à UEx, acompanhar, fazer cumprir e resolver os casos omissos disposto nesta Portaria Interna. 

 
Art. 13 - Faz parte desta Portaria Interna: 

 
I.ANEXO  I - Tabela de organização das aulas por período (parcial, integral e rural); 

 
II.ANEXO  II - Matriz Curricular da Educação Infantil (parcial e integral); 

 

III.ANEXO  III - Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental do 1° ao 5° Ano e do 6° ao 9° Ano. 

 
Art. 14 - Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQ UE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Primavera do Leste - MT, 25 de novembro de 2019 

 
 
 

ADRIANA TOMASONI 
Secretária Municipal de Educação  

Portaria nº 003/2018 
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ANEXO  I 
MATRIZ CURRICULAR DO  ENSINO  FUNDAMENTAL 

 

 
TABELA DE ORGANIZAÇÃO DAS AULAS POR PERÍODO (PARCIAL E INTEGRAL)  

 

Unidade Escolar com Período Parcial – aulas de 60' min 

 

Aulas/semana Tempo semanal  Tempo anual  Início aula Término aula 

20 aulas 20 horas 800 horas 
7:00 horas 11:00 horas 

13:00 horas 17:00 horas 

O BS: I - As UEs poderão ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 

 

 
Unidade Escolar com Período Integral – aulas de 60' min 

Etapa 
Aulas/ 

semanais 
Tempo semanal  Tempo anual  Início aula Término aula 

Ensino Fundamental  
40 aulas 

 

45 horas 

 

 

1.800 horas 
 

7:30h 16:30h 

O BS: I - As UEs poderão ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx.  

 
 
 

Unidade Escolar Zona Rural – aulas de 60' min 
 

Aulas/semana Tempo semanal  Tempo anual  Início aula Término aula 

20 aulas 20 horas 800 horas 8 horas 12 horas 

O BS: I - As UEs poderão ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx.  

 
 

 
ANEXO  II 

 

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO  INFANTIL 
 
 

PERÍO DO  INTEGRAL  

 

EIXO  CURRICULAR INTERAÇÕ ES E BRINCADEIRAS/CAMPO S DE EXPERIENCIAS  

TURMAS BERÇÁRIO  I BERÇÁRIO  II MATERNAL I MATERNAL II 

CARGA HO RÁRIA 2.000 2.000 2.000 2.000 

  
OBS: I - Adequação da Matriz Curricular conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro 
de 2009, BNCC, DRC-MT e DCNEIS; 
  II - Na Educação Infantil não há divisão em hora/aula. 
  III - As UEs poderão ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx.  

 
 

PERÍO DO  PARCIAL 

 

EIXO  CURRICULAR INTERAÇÕ ES E BRINCADEIRAS/CAMPO S DE EXPERIENCIAS  

TURMAS BERÇÁRIO  I BERÇÁRIO  II MATERNAL I MATERNAL II PRÉ I PRÉ II 
CARGA HO RÁRIA 800 800 800 800 800 800 

 
OBS: I - Adequação da Matriz Curricular conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro 
de 2009, BNCC, DRC-MT e DCNEIS; 
  II - Na Educação Infantil não há divisão em hora/aula. 
  III - As UEs poderão ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 
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ANEXO  III 
MATRIZ CURRICULAR  

DO  1º AO  5º ANO  

Área de Conhecimento 
Carga Horária 

Semanal 

Linguagens 

Língua Portuguesa 05 aulas 

Arte 01 aulas 

Educação Física 02 aulas 

Matemática Matemática 05 aulas 

Ciências Humanas 

História 02 aulas 

Geografia 02 aulas 

Ensino Religioso 01 aula 

Ciências da Natureza Ciências F.B.Prog. S. e Meio Ambiente 02 aulas 

C.H SEMANAL TO TAL 20 aulas  

 
MATRIZ CURRICULAR 

DO  1º AO  3º ANO  

ESCO LA DE ENSINO  FUNDAMENTAL EM TEMPO  INTEGRAL  
Área de Conhecimento  

Distribuição das aulas 
Carga 
Horária Semanal 

 

 
 

LINGUAGENS 

Bloco I 

Núcleo Comum 

Língua Portuguesa 06 aulas 

Arte 01 aulas 

 
 

Bloco II 
Parte Diversificada 

Comunicação e Expressão 02 aulas 

Literatura Infantil 02 aulas 

Fazendo Artes 02 aulas 

Educação Física 02 aulas 

Natação 02 aulas 

Circuito 02 aulas 

 

MATEMÁTICA 

Bloco I 

Núcleo Comum 

Matemática 06 aulas 

Bloco II 
Parte Diversificada 

Jogos Pedagógicos 02 aulas 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 

Bloco I 
Núcleo Comum 

História 02 aulas 

Geografia 02 aulas 

Ensino Religioso 01 aulas 

Bloco II 

Parte Diversificada 

Ciranda 02 aulas 

Brinquedoteca 02 aulas 

 

CIÊNCIAS DA NATU-
REZA 

Bloco I 

Núcleo Comum 

Ciências F.B. Programa Saúde e Meio 

Ambiente 

02 aulas 

Bloco II 
Parte Diversificada 

Vida e Saúde 02 aulas 

  

C.H SEMANAL TOTAL 40  aulas 

 

MATRIZ CURRICULAR  
DO 6° AO 9° ANO 

Área de Conhecimento 
Carga Horária 

Semanal 

Linguagens 

Língua Portuguesa 05 aulas 

Arte 01 aulas 

Língua Inglesa 01 aula 

Educação Física 02 aulas 

Matemática Matemática 04 aulas 

Ciências Humanas 

História 02 aulas 

Geografia 02 aulas 

Ensino Religioso 01 aula 

Ciências da Natureza Ciências F.B.Prog. S. e Meio Ambiente 
03 aulas 

 

C.H SEMANAL TOTAL 
*21 aulas (com uma aula de Educação Física 

no contraturno) 

 

 
Orientações: I- As UEs que atendem especificamente os alunos do campo poderão ter sua Matriz Curricular especifica alterada do 6º ao 9º Ano, apresentando 20 
aulas semanais, uma vez que não ofertam aula de Educação Física no contra turno; 

 
II – Na EMEF Carlos Drummond de Andrade a Matriz Curricular será adequada à realidade da escola, mediante autorização da Unidade Executora. 
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PO RTARIA INTERNA N.º 009/2019/SME/MT 
Estabelece critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES  ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Muni-

cipal de Ensino para o Ano Letivo de 2020. 
 
 
ADRIANA TO MASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e,  

 
CONSIDERANDO  o DECRETO  Nº 1851 aprova a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC 004/2019 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, estabelece critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES 
ESCO LARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL do Sistema Municipal de Ensino. 

 
RESO LVE: 

DAS DISPO SIÇÕ ES PRELIMINARES 
 

Art 1º - Os critérios que orientam os procedimentos para organização e funcionamento da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino obedecerão ao dis-
posto na Instrução Normativa SEC Nº 004/19 aprovada em 24 de Outubro de 2019 pelo Decreto nº 1851 e ao contida na presente Portaria Interna. 
 

Art. 2º - Esta Portaria Interna abrange a Unidade Executora - UEx e todas as Unidades Escolares - UE de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino. 

 
Art. 3º – Nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, será assegurada a Rematrícula, Inscrição Online e a Matrícula de toda e qualquer criança nas 
classes comuns, sendo reconhecida, considerada, respeitada e valorizada a diversidade humana e vedadas quaisquer formas de discriminação. 

 
DAS RESPO NSABILIDADES 

 
Art. 4º - Compete ao Diretor da Unidade Escolar - UE: 

 
I.Coordenar as Rematrículas, Transferências, Inscrições Online e as Matrículas; 

II.Divulgar na Comunidade Escolar, as informações relativas a todas as etapas de inserção da criança na escola; 
III.Informar os pais ou responsáveis das crianças matriculadas no Pré II, a fim de orientar sobre os critérios para Inscrições Online e Matrícula nas UEs do Ensino 

Fundamental.  
 

DA REMATRÍCULA 
 

Art. 5º - As UEs deverão realizar as Rematrículas para o ano de 2021, dos dias 10 a 13/11/2020. 
 
Parágrafo Único: O período da rematrícula deverá ser amplamente divulgado junto à Comunidade Escolar e encaminhado por escrito aos pais e/ou responsáveis 

com as devidas orientações. 
 
Art. 6º - Para a realização da Rematrícula, conforme Instrução Normativa SEC 004/2019 será exigido: 

I.Cópia da Certidão de Nascimento; 

II.Cópia do RG e, quando a criança não tiver, trazer o protocolo de solicitação do RG; 
III.Cópia do comprovante de endereço da residência atualizado de onde a criança mora; 
IV.01(uma) foto 3x4 recente da criança; 
V.Cópia dos documentos pessoais do pai, da mãe ou dos responsáveis; 

VI.Declaração (válida por 30 dias) da atualização das vacinas da criança (procurar ESF de seu bairro); 
VII.Cópia do cartão do SUS da criança; 

VIII.Cópia do NIS da criança (Para quem tem Bolsa Família); 
IX.Cópia do exame de tipagem sanguínea e fator RH da criança; 

X.Cópia do cartão de benefício do Programa Bolsa Família quando houver; 
XI.Cópia do CPF da criança;  

XII.Cópia Laudo médico para crianças especiais e/ou com Alergia Alimentar. 

 
§ 1º - Os itens dos incisos acima podem ser desconsiderados caso a criança já os possua em sua pasta individual. 
 
§ 2º - A UE que encerrar o atendimento ofertado e não existir a possibilidade de continuidade, é de responsabilidade dos pais ou responsáveis realizar a inscrição 

online e a matrícula em outra Unidade Escolar, não tendo sua vaga garantida automaticamente. 

 
Art. 7º - Caberá ao diretor da UE adotar providências para a orientação dos pais ou responsáveis para rematrícula e atualização da past a individual. 

 
Parágrafo Único: Findo o prazo e esgotado todas as possibilidades para rematrícula junto os pais/responsáveis que não efetivarem a Rematrícula, a vaga deverá 
ser liberada para inserção de crianças novas.  

 
DAS INSCRIÇÕ ES O NLINE 

 
Art. 8º - As inscrições para ingresso de crianças novas na UE deverá ser realizado mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição Online disponível no endereço 
eletrônico http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/, no ícone “na escola pública municipal” em qualquer computador conectado à internet , nas datas estabe-

lecidas conforme cronograma abaixo: 
 

Inscrição Online 20/01 a 24/01/2020 das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

Período para Solicitar Transferência de UE A partir de 27/01/2020 das 7h às 13h 

Matrícula 29/01 a 31/01/2020 das 7h às 13h 

 
§ 1º- Nas situações que for comprovado o preenchimento de mais de uma ficha de inscrição pelo pai/responsável, será considerada vál ida a última recebida pelo 
sistema informatizado de matrículas sendo permitidas alterações até às 17h do dia 24 de janeiro de 2020; 
 

http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/


 

DIOPRIMA  - Diário Of icial de Primavera do Leste – MT •   26 de Novembro de 2019 •  Edição Extraordinária 1588 •  Ano XIII  •   Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 25 

§ 2º - Será permitida apenas uma inscrição por criança com opção de uma escola; 
 
§ 3º - Caso os pais não compareçam à Unidade Escolar em cinco dias após o recebimento da convocação para matrícula, esta será automaticamente cancelada; 

 

DA O TIMIZAÇÃO  DO  TRANSPO RTE ESCO LAR 
 
Art. 9º - Nas Inscrições Online e na Matrícula deverá ser observado o critério de zoneamento, de forma a possibilitar a otimização do Transporte Escolar. 

 
§ 1º - O Transporte Escolar será disponibilizado às crianças da Pré Escola que residem em área Rural, a mais de 2 (dois) quilômetros da UE. 

 
§ 2º - Não fará jus ao Transporte Escolar Rural a criança que, por opção dos pais ou responsáveis, for matriculado em UE mais distante de sua residência, se hou-

ver vaga em escola próxima para qual não seja necessário o transporte ou, ainda, cujo percurso a ser realizado for menor no estabelecido pela Instrução Normativa 
e Lei 8469 de 07/04/2006. 

 
DA MATRÍCULA 

 
Art. 10 - A Matrícula para crianças novas será realizada nos períodos de 29/01/20 a 31/01/2020, onde serão exigidos os seguintes documentos: 
 

I.Cópia da Certidão de Nascimento; 
II.Cópia do RG e, quando a criança não tiver, trazer o protocolo de solicitação do RG; 

III.Cópia do comprovante de endereço da residência atualizado de onde a criança mora; 
IV.01(uma) foto 3x4 recente da criança; 

V.Cópia dos documentos pessoais do pai, da mãe ou dos responsáveis; 
VI.Declaração (válida por 30 dias) da atualização das vacinas da criança (procurar ESF de seu bairro); 

VII.Cópia do cartão do SUS da criança; 
VIII.Cópia do NIS da criança (Para quem tem Bolsa Família); 

IX.Cópia do exame de tipagem sanguínea e fator RH da criança; 
X.Cópia do cartão de benefício do Programa Bolsa Família quando houver; 

XI.Cópia do CPF da criança;  
XII.Cópia Laudo médico para crianças especiais e/ou com Alergia Alimentar. 

 
§ 1º - O prazo para a entrega da cópia do documento de Identidade, T ipagem Sanguínea e Foto 3x4 será de 60 (sessenta) dias após a efetivação da matrícula.  
 
§ 2º - Em casos em que a criança não esteja sob a tutela dos pais, os responsáveis pela mesma, deverão apresentar documentação que comprove a legalidade da 

responsabilidade sobre a criança.  

  
Art. 11 - Para Matrícula de crianças novas a UE deverá:  

I.Observar o critério de zoneamento, possibilitando a otimização do transporte escolar; 
II.Respeitar a data limite de corte para ingresso nas turmas.  

 
Art. 12 - Na existência de maior número de crianças inscritas do que a quantidade de vagas ofertadas pela UE pretendida, a classificação para a lista de espera 

deverá ocorrer de acordo com a data e horário de preenchimento do cadastro. 

 
Parágrafo Único: Após o critério de data e horário de preenchimento do cadastro, a vaga deverá ser oportunizada, na medida do possível, observando: 
 

I. Existência de irmãos de crianças já matriculados na mesma unidade; 
II. Proximidade com a residência. 

 
Art. 13 - Haverá disponibilidade de vagas na UE quando:  

 
I.O pai/responsável não efetivar a matrícula no período destinado para essa finalidade; 

II.Houver transferência de crianças mediante solicitação expressa dos pais ou responsável legal; 

III.Decorridos 15 (quinze) dias de faltas consecutivas, sem justificativa, e esgotadas e registradas todas as possibilidades de contato com a família. 
 
§ 1º- O cancelamento da matrícula, a transferência solicitada pelos pais ou responsáveis e os casos de reiteradas faltas injustificadas serão obrigatoriamente acom-
panhadas de: 

 
I.Orientação da UE quanto à obrigatoriedade do ensino;  

II.Comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Adolescência e Promotoria.  
 

§ 2º - Os procedimentos especificados no parágrafo anterior serão de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar. 
 

DA LISTA DE ESPERA 
 

Art. 14 – Terminado o período de matrícula e ainda havendo crianças inscritas, estes serão direcionados para Lista de Espera Central. 
 
§ 1º - A Lista de Espera funcionará da seguinte forma: 

 
I.A Lista de Espera Central constará apenas crianças Fora da Escola; 

 
II.A matrícula será disponibilizada na Primeira UE em que houver vaga, caso o responsável não aceite matricular na  UE ofertada, o nome da criança será direcionado 

para o final da fila; 
III.Crianças já atendidas e que desejem transferência de UE constarão em Lista de Espera especifica para este fim; 
IV.As crianças que utilizam Transporte Escolar, terão prioridade na vaga nas UE com este atendimento;   
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§ 2º As crianças que não foram inscritos no período determinado para Inscrição Online deverão solicitar vaga nas Unidades Escolares para que sejam inseridos na 
Lista Central de Espera; 
 

 
 

DA FO RMAÇÃO  DE TURMA/ENSALAMENTO  
 

Art. 15 – A formação de turmas e o ensalamento a ser realizado na UE ocorrerão de acordo com a idade e proporção criança/profissional, relacionando-se as salas 
de aula com metragem padrão, conforme segue: 
 
I – Período Integral: 

 

Turma Idade Proporção criança/profissional  
Berçário I 04 a 11 meses 15/02 Professores/03 Auxiliares Educacionais 
Berçário II 01 ano 18/02 Professores/03 Auxiliares Educacionais 

Maternal I 02 anos 20/02 Professores/01 Auxiliar Educacional/01 Estagiário 

Maternal II 03 anos 23/02 Professores/01 Auxiliar Educacional/01 Estagiário 

 

 
II - Período Parcial: 

 

Turma Idade Proporção criança/adulto 
Berçário I 04 a 11 meses 15/01 Professores/02 Auxiliares Educacionais 

Berçário II 01 ano 18/01 Professores/02 Auxiliares Educacionais 

Maternal I 02 anos 20/01 Professor/01 Auxiliar Educacional 

Maternal II 03 anos 23/01 Professor/01 Auxiliar Educacional 

Pré I 04 anos 23/01 Professor 

Pré II 05 anos 23/01 Professor 

 
§ 1º - Para ingresso nas turmas, a UE deverá observar a data de corte (31 de março, conforme Parecer CNE/CEB Nº 2/2018) para que estejam completas as idades 
mínimas de ingresso. 

 
§ 2º - A quantidade de Professores para a UE com Período Integral relaciona-se a disponibilidade de 01 (um) professor no turno matutino e 01 (um) no turno 
vespertino. 

 
§ 3º - Os Auxiliares Educacionais exercerão suas at ividades conforme a necessidade da UE. 

 
§ 4º - Os Estagiários serão disponibilizados para exercer atividades nas UEs nos períodos parciais e integrais, conforme necessidade da UE. 
 
Art. 16 - Para salas de aula com dimensões fora do padrão usar-se-á o limite de 1,50 m²/criança para a formação de turmas de Creches (04 meses a 03 anos) e de 

1,20 m²/criança para formação de turmas de Pré-Escola (04 a 05 anos). 
 
Art. 17 - A turma que possuir criança com deficiência, devidamente comprovada por laudo médico e analisada pelo NAMEI terá a redução de 03 (três) crianças no 
número de matrículas da turma ou, poderá manter o número de crianças na turma com o acompanhamento de um Cuidador. 

 
Parágrafo Único: Em qualquer uma das situações citadas no caput, a turma poderá ter no máximo 02 (dois) crianças com deficiência. 
 

Art. 18 - Na UE localizada na zona rural a quantidade de crianças por sala será de acordo com a demanda respeitando o limite físico da sala de aula. 
Art. 19 - A UE com Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE), equipada e em uso, terá direito a um Professor de Educa-
ção Especial e na falta deste, um professor Pedagogo preferencialmente habilitado em curso de AEE ou Educação Especial/Educação Inclusiva. 
 

Art. 20 – O professor que desejar se candidatar as vagas de Psicopedagogia no NAMEI, deverá protocolar até a data do dia 05/12/2019 na SME, o requerimento de 
solicitação, cópia do certificado de especialização em Psicopedagogia e ficha de contagem de Pontos.  
 
§ 1º- O critério de seleção será: 

 
I. Graduação ou especialização em Educação Especial; 
II. Maior Pontuação na ficha de contagem de Pontos; 
 

§ 2º- O Profissional que for selecionado será designado para exercer suas funções no NAMEI, após o processo de atribuição na sua UE de or igem. 

 
 

DA PRÁTICA PEDAGÓ GICA  
 

Art. 21 – A UE deverá ter como documento norteador para subsidiar a prática pedagógica, as Diretrizes Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular 
- BNCC, Documento Referencia Curricular/MT, Política Municipal da Educação Infantil e o Projeto Político Pedagógico da Escola que tem com objetivo de 

estruturar o trabalho educativo de qualidade e promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físicos, cognitivo, social e afetivo. 
 
 
Art. 22 – A Avaliação do processo de Aprendizagem na Educação Infantil deverá ser realizada mediante acompanhamento e registro narrativo e descritivo do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.  

 
Art. 23 - As UEs manterão sob sua guarda, a documentação escolar de suas crianças sendo que, os registros descritivos e a frequência escolar fazem parte da 
documentação escolar a ser expedida ao término da Educação Infantil ou nos casos de transferência.  
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Parágrafo Único: Em caso de transferências de crianças, o professor deverá elaborar um relatório parcial do percurso da criança, compilar os registros realizados 
até o momento e entregá-los à Equipe Gestora que o encaminhará junto com a transferência da criança. 
 

Art. 24 – A avaliação do processo de aprendizagem deverá ser contínua e contemplar os instrumentos e procedimentos diferenciados de acompanhamento, possibi-
litando a observação e o registro. 

 
DAS DISPO SIÇÕ ES FINAIS 

 
Art. 25 - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nas normativas existentes, omitindo dados ou informações que venham influenciar 
na legalidade da organização do Ano Letivo de 2020 será responsabilizada pelos seus atos. 
 

Art. 26 - Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQ UE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Primavera do Leste - MT, 25 de novembro de 2019. 

  
 
 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 
Portaria nº 003/2018 

 

 

PO RTARIA INTERNA N.º 010/2019/SME/MT 
 

Dispõe sobre o processo que regulamenta os procedimentos para a escolha de docente para atuação do desempenho da função de COORDENAÇÃO PEDAGÓ-
GICA das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 2020. 
 
 

ADRIANA TO MASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

 
 
CONSIDERANDO o DECRETO  Nº que aprova a Instrução Normativa SEC – 006/2019 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO  DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO  LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para a escolha de docente para atuação do desempenho da função de 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 

 
CONSIDERANDO que a escolha para a função de Coordenador Pedagógico está amparada pelo parágrafo 2º do artigo 73 da Lei Municipal 681 de 27 de 

setembro de 2001. 

 
 
RESO LVE 

 
Art. 1º - Estabelecer e regulamentar os procedimentos para escolha de docente para atuação do desempenho da função de COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 2020. 

 
Art. 2º - Esta Portaria Interna abrange todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.  

 
DA AVALIAÇÃO  DE DESEMPENHO  

 
Art. 3º - A UE deverá realizar, ao final do ano letivo, o processo de avaliação do Coordenador Pedagógico atuante na UE. Devendo a avaliação ocorrer entre o 
período de 02 a 04/12/2019 conforme a Ficha de Avaliação Anual do Coordenador Pedagógico disponível no Anexo Único desta Portaria Interna.   
 

§ 1º - A avaliação do Coordenador Pedagógico será feita pelos seus pares, ou seja, pelo grupo específico de professores aos quais coordena, e Auxiliares Educacio-
nais na Educação Infantil, considerando o resultado como apto, apto com recomendação ou inapto para a continuidade do trabalho.  
 
§ 2 º - A avaliação do Coordenador Pedagógico atuante na UE será organizada pelo Diretor da respectiva unidade.  

 
§ 3º - Será considerado inapto, o Coordenador Pedagógico que obtiver pontuação menor que 70% (setenta por cento) na somatória total dos critérios estabelecidos 
na avaliação. 

§ 4º - A avaliação será conduzida pelo Diretor da UE em reunião específica para este fim, podendo o Coordenador Pedagógico estar pre sente ou não, conforme a 
opção do Coordenador. 
 
§ 5º - O Diretor da UE entregará a ficha de avaliação, que deverá ser devolvida preenchida e, no final da reunião será feita a escrutinação pelo diretor e dois profis-

sionais, escolhidos pelos pares que apresentarão o resultado.  

 
§ 6º - O diretor da UE deverá encaminhar para a UEx o resultado da avaliação no dia subsequente à avaliação.  

 

 
DA ESCO LHA E PERFIL PARA ATUAÇÃO  NA FUNÇÃO  

 
Art. 4º - Após a conclusão do processo de atribuição de aula/jornada de trabalho, no dia 09/12/2019, a UE deverá realizar o processo de escolha do Coordenador 

Pedagógico através do voto direto e secreto por seus pares.  
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Parágrafo Único: O caput não se aplica a EMEFTI Maria Dallafiora Costa e EMEI Santa Úrsula Ledóchowska devido a existência do Termo de Cooperação 
001/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT e a Diocese de Primavera do Leste/Paranatinga – MT, com abrangência até o ano 

letivo de 2020. 
 
Art. 5º - O candidato (a) à função de Coordenador Pedagógico deverá ser Professor efetivo, e ter mais de 03 (três) anos em exercício na docência, devendo ser 
portador de Licenciatura Plena em Pedagogia. 

 
Parágrafo Único: Caso a UE opte por um coordenador de área específica para Ensino fundamental dos anos finais, esse só poderá assumir a função após a chega-
da de um profissional em sua substituição.  
 

Art. 6º - O candidato (a) à função de Coordenador Pedagógico deverá possuir o seguinte perfil: 
 

I. Perfil Profissional – Possuir facilidade de comunicação, de cooperação com colegas, contribuindo para o bom funcionamento da UE, desemp enhando 
suas funções de forma ética e responsável. Ser afetivo quanto ao tratamento com os profissionais (colegas de trabalho, pais ou responsáveis, criança/estudante); 

 
II. Conhecimento – Possuir conhecimento dos documentos oficiais vigentes, tais como: Diretrizes Curriculares Nacionais-DCNS, Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil-DCNEIS, Base Nacional Comum Curricular, Documento Referencia Curricular /MT, Política Municipal do Ensino Fundamental 

e/ou Educação Infantil e do Projeto Político pedagógico necessários para desenvolvimento das funções; 
 

III. Prática Profissional  – Desenvolver seus conhecimentos na realização das atividades pedagógicas (Sala de Formação, Planejamento Pedagógico, 
Projetos, Avaliação da Aprendizagem) com ações inovadoras, buscando soluções para problemas de aprendizagem apresentados visando a melhoria da qualidade 

do ensino; 
 

IV. Comprometimento com a Unidade Escolar – Demonstrar ter o compromisso com a educação, participando assiduamente de eventos promovidos pela 
UE (atividades com a comunidade escolar, festividades, reuniões) e pela UEx (Sala de Formação, festividades, reuniões), bem como do seu aperfeiçoamento 

profissional.  

 
§1º -  Não havendo candidato com interesse para atuar na função de Coordenação Pedagógica que contemple os três anos de exercício da função em sala de aula, 
poderão candidatar-se professor com menos tempo de atuação.  

 
§2º -  Caso não haja docente candidato com interesse e que atenda ao perfil para atuar na função de Coordenação Pedagógica na Unidade Escolar, a SME fará 
indicação do docente. 

 

DO  IMPEDIMENTO  PARA ATUAÇÃO  NA FUNÇÃO  
 
Art. 7º - Não poderá concorrer a função de Coordenador Pedagógico, o docente que: 

 
I.Que tenha sido penalizado em processo administrativo nos últimos 5 anos; 

II.Tenha sido reprovado na avaliação de sua atuação no ano em curso, desde que seja candidato a recondução; 
III.Não tenha participado da Sala de Formação da Unidade Escolar. 

IV.Esteja respondendo processo administrativo disciplinar. 

 
DO  PLANO  DE AÇÃO  

 

Art. 8º - O Coordenador Pedagógico que for eleito para o ano subsequente deverá apresentar à UE o seu Plano de Ação para análise e avaliação dos seus pares e do 
CDCE, encaminhando uma cópia até o dia 03/03/2020 à UEx para conhecimento e acompanhamento, contendo: 
 

I. Metas para a construção, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico; 

II. Apontamento de possíveis alternativas para a superação de problemas vivenciados pelos docentes como a evasão, a repetência, a  distorção série/idade, a 
indisciplina e a melhoria do ensino/aprendizagem; 

III. Apontar Metas e Estratégias para Orientação e Acompanhamento junto aos docentes no processo de desenvolvimento integral da criança;  

IV. Apontamento de alternativas de acompanhamento para a formação continuada dos Profissionais da Educação da UE.  
 
Parágrafo Único: O Coordenador Pedagógico deverá encaminhar a UEx, bimestralmente, um relatório com resultado das metas e, se os objetivos foram alcan-
çados ou não e quais as estratégias utilizadas para sanar possíveis fragilidades do processo educacional. 

DAS DISPO SIÇÕ ES FINAIS 
 
Art. 9º - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações das Instruções Normativas e Portarias Internas omitindo dados ou informações que venham 
influenciar na legalidade da organização do ano letivo, serão responsabilizadas pelos seus atos. 

 
Artigo 10 - Faz parte desta Portaria Interna a Ficha de Avaliação Anual do Coordenador Pedagógico , constante do anexo único: 

 
Artigo 11 - Compete à Unidade Executora resolver os casos omissos, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Portaria Interna. 

 
Artigo 12 - Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQ UE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Primavera do Leste – MT, 25 de novembro de 2019 
 

 
 

ADRIANA TOMASONI 
Secretária Municipal de Educação  

Portaria nº 003/2018 
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ANEXO  I 

FICHA ANUAL DE AVALIAÇÃO  DO  CO O RDENADO R PEDAGÓ GICO  

EXERCÍCIO : 2018 
 

DADO S DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome do Servidor:  

 

Unidade de lotação: 

CO NCEITO S E PO NTUAÇÃO  

PARA A AVALIAÇÃO  FINAL REFERÊNCIA - ESCALA DE VALO R 

DI – Desempenho insatisfatório da função RUIM ABAIXO DE 60 PONTOS 1 DIFICILMENTE 

DSP – Desempenho satisfaz, em parte, as exigências da função REGULAR DE 60 A 74 PONTOS 2 ALGUMAS VEZES 

DSM - Desempenho satisfaz a maioria das exigências da função BO M DE 75 A 89 PONTOS 3 MUITAS VEZES 

DSI - Desempenho satisfaz inteiramente as exigências da função Ó TIMO   DE 90 A 100 PONTOS 4 SEMPRE 

 ESCALA DE VALO R 

FATO RES DE DESEMPENHO   INDICADO RES DE DESEMPENHO  1 2 3 4 

 

 

 

 

I – PERFIL PRO FISSIONAL 

 

   

1 Comunica-se com facilidade com os colegas, alunos, pais e/ou responsáveis?      

2 
Aceita com facilidade sugestões, opiniões, críticas de outras pessoas? 

 
    

3 

Possui ética no desempenho de sua função, promovendo um ambiente harmonio-

so, respeitoso e agradável com postura profissional que contribui para o bom 

funcionamento das atividades e das relações de trabalho entre os profissionais da 

escola?   

 

    

4 
Tem iniciativa para cooperar com os colegas na execução dos trabalhos diários e 

no desenvolvimento de Projetos Educacionais? 
    

 5 

É afetivo quanto ao tratamento com os profissionais (colegas de trabalho, pais ou 

responsáveis, criança/estudante). 

 

    

Pontos obtidos:        
 

 

II – CO NHECIMENTO    E PRÁTI-

CA PRO FISSIONAL 

 

1 

Possuir conhecimento dos documentos oficiais vigentes, tais como: DCNS, 

DCNEIS, BNCC, DRC/MT, Política Municipal do Ensino Fundamental e/ou 

Educação Infantil e do Projeto Político pedagógico necessários para 

desenvolvimento das funções? 

 

    

2 
Possui conhecimentos pedagógicos inerentes a função, necessários para realizar 

seu trabalho?  

    

3 
Orienta e acompanha o planejamento e a execução das ações pedagógicas em sala 

de aula? 

    

4 
Motiva a prática pedagógica de acordo com a Proposta Pedagógica e o Plano de 

Ação da UE? 

    

5 
Orienta a utilização dos recursos didáticos e pedagógicos para execução das 

práticas pedagógicas dos professores? 

    

6 Coordena e acompanha os horários do cumprimento da hora atividade?     

7 Orienta o trabalho dos Docentes, dos Auxiliares Educacionais e dos Estagiários?     

8 

Acompanha e avalia o processo de ensino-aprendizagem/Desenvolvimento dos 

estudantes buscando soluções para problemas de aprendizagem ou de desenvol-

vimento infantil identificados? 
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9 
Trabalha em parceria com o diretor, auxiliando na resolução de conflitos propor-

cionando um ambiente harmônico? 

    

10 Busca promover ações inovadoras às práticas adotadas pelos profissionais?     

11 Mantém postura ética e responsável com os assuntos da UE?     

12 Elabora e executa seu Plano de Ação visando à melhoria da Qualidade do Ensino?     

13 Fomenta a participação dos profissionais no Projeto Sala de Formação?     

14 
Demonstra disponibilidade para atender a imprevistos e necessidades inerentes às 

suas funções? 

    

15 
Orienta e faz cumprir as Normativas estabelecidas pelos ÓRGÃOS SUPERIO-

RES? 

    

Pontos obtidos:        
 

 

 

III – CO MPROMETIMENTO  COM 

A UNIDADE ESCO LAR 

 

1 É assíduo nas reuniões e formação da UE e da UEX?     

2 Cumpre os horários estabelecidos de sua jornada de trabalho?     

3 Informa os imprevistos que o impeçam o cumprimento do horário?     

4 
Participa efetivamente dos eventos propostos (atividades com a comunidade 

escolar, festividades, reuniões)? 

    

5 Repassa corretamente as Informações das SME para os Profissionais da UE?     

Pontos obtidos:        
 

FATO RES DE DESEMPENHO  ( 1 )Total máximo de pontos  ( 2 ) Total de pontos 

I – PERFIL PRO FISSIONAL  

 
20  

II – CO NHECIMENTO  E PRÁTICA PRO FISSIONAL   60  

III – CO MPROMETIMENTO  CO M A UNIDADE ESCOLAR  20  

TO TAL DE PO NTOS 100  

RESULTADO  DA AVALIAÇÃO  

Pontuação alcançada: _______pontos                                   

(         ) APTO : O  servidor obteve no resultado final o seguinte desempenho: 

 

                          [         ] DSP – Desempenho satisfaz, em parte, as exigências da função. 

                          [         ] DSM - Desempenho satisfaz a maioria das exigências da função. 

                          [         ] DSI – Desempenho satisfaz inteiramente as exigências da função. 

 

(          ) INAPTO : DI – Desempenho insuficiente 

 

CIÊNCIA DO  RESULTADO  DA AVALIAÇÃO  

 

ESTO U CIENTE DO  RESULTADO  DA AVALIAÇÃO ANUAL DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. 

                                                                                                        

 

DATA  ____/_____/2019.                                                                                          

 

 

________________________________                     ________________________________ 

Assinatura do Avaliado                                                 Assinatura do Chefe Imediato 
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PO RTARIA INTERNA N.º 011/2019/SME/MT 
 
Dispõe e estabelecer diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO  ESCOLAR das UEs de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 

para o Ano Letivo de 2020. 

 
ADRIANA TO MASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 

Considerando o Decreto 1.849 de 24 de outubro de 2019 que aprova a Instrução Normativa SEC – Nº 002/2019 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, que dispõe e estabelece diretrizes gerais relativas à elaboração do CALENDÁRIO 
ESCO LAR para as UEs de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal; 
 

A importância do Calendário Escolar no processo educacional e como elemento propulsor das ações programadas no Projeto Político Pedagógico para o ano letivo; 
 
O disposto na Lei Federal 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional especialmente, os artigos 12, 13, 14, 15, 24, 31, 34 e 79 - B; 
 

As Resoluções n.º 006/2006 e 008/2010 do Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste (CME); 
A Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil;  
 

A Resolução CNE/CEB nº 01/2010 de 14 de janeiro de 2010 que define as Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

 
RESO LVE: 
 

Art. 1º - Estabelecer diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO  ESCOLAR das UEs de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 
para o Ano Letivo de 2020. 
 
Art. 2º - A UE deverá elaborar seu Calendário Escolar para ano letivo de 2020 com o envolvimento dos Profissionais da Educação, Equipe Gestora e do Conselho 

Deliberativo – CDCE, observando as diretrizes contidas na Instrução Normativa SEC 002/2019 e o contido nesta Portaria Interna. 
 
Art. 3º - O Calendário Escolar para o ano letivo de 2020 deve garantir o mínimo de  200 (duzentos) dias letivos e a carga horária anual mínima de 800 (oitocen-
tas) horas nas EMEFs e no mínimo 1.600 (mil e seiscentas) horas na EMEFTI Maria Dallafiora Costa – Parma Vida.  

 
Parágrafo Único: Consideram-se dias letivos, os dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras atividades didático -pedagógicas progra-
madas pela escola e realizadas com o controle de frequência dos estudantes e sob a orientação dos professores.  
 

Art. 4º - O Calendário Escolar 2020 (Anexos I e II) deverá ser analisado e aprovado em plenária pelos Profissionais da Educação, Equipe Gestora e CDCE até o 
dia 29/11/2019.  
  

§ 1º - Após discussão em Assembleia com os Profissionais da Educação e CDCE, o Diretor da UE deverá encaminhar a SME no dia 02/12/2019, o Calendário 
Letivo de 2020.  

 
§ 2º A SME expedirá o Documento de Conformidade, até o dia 04/12/2019; 

 
§ 3º UE encaminhará ao CME até o dia 09/12/2019 o calendário letivo para 2020 contendo: 

V.03 (três) vias do Calendário Escolar, Legenda e Calendário Descritivo; 
VI.Carimbo e assinatura do Diretor da UE; 

VII.Documento de Conformidade expedido pela UEx; 
VIII.Cópia da Ata da Assembleia de aprovação dos documentos pelos Profissionais da Educação e CDCE, com respectivas assinaturas.  

 
§ 4º - Após sua homologação a UE poderá solicitar apenas 3 (três) alterações ao CME, devendo estas terem prévia autorização da UEx.  

 
§ 5º- No caso de solicitação de alteração, a UE deverá aguardar parecer favorável do CME para efetiva mudança em seu Calendário. 
 

Art. 5º – Para atender a organização escolar da Educação do Campo, o calendário escolar poderá ser adequado à realidade local, desde que cumprindo os 200 
(duzentos) dias letivos e que anteriormente seja discutido e autorizado pela UEx. 
 
Art. 6º - As UEs deverão prever em seu Calendário Escolar para 2020 as seguintes datas e períodos:  

 
I.Período de 20/01/2020 a 24/01/2020 - realização de Inscri ção Online para alunos novos no endereço eletrônico http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/, em qualquer 

computador conectado à internet. 

 
II.Período de 27 e 28/01/2020 – Retorno da Secretaria Escolar da UE para expedição de documentos escolares.  

 
III. Período de 29/01/2020 a 31/01/2020 – realização da Matrícula para alunos novos na Unidade Escolar; 

 
IV. Dia 03/02/2020 para retorno dos Profissionais da Educação;  

 
V. Período de 03/02 à 07/02/2020 para realização da Semana Pedagógica e/ou Planejamento;  

 
VI. Dia 10/02/2020 para início do Ano Letivo. 

 
VII. Dia 13/05/2020 como Feriado Letivo;  

 
VIII. Dias 03, 04 e 05/07/2020 para realização da Festa no Cerrado, considerando os três dias como letivos, sendo o dia 03,  aula normal;  

 
IX. Do dia 17/07 a 31/07/2020 como período de férias escolares para os professores.   

 
X. Dia 03/08/2020 Avaliação do Plano de Ação – PDI (Dia não Letivo). 

http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/
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XI. Dias 04/08/2020 e 05/08/2020 para Formação Pedagógica. (Contra turno)  

 
XII. Dias 18, 19 e 20/08/2020 Realização do JENPEX (Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão)  

 
XIII. Considerar o dia 13/10/2020 Recesso em Comemoração ao dia dos Professores.  

 
XIV. Dia 06/11/2020 para realização do Seminário de Formação Continuada do Ensino fundamental com exposição de trabalhos realizados pelos alunos das UEs e aberto para 

visitação pública, sendo este dia letivo; 
 

XV. Dia 13/11/2020 para realização do Seminário de Formação Continuada da Educação Infantil com exposição de trabalhos realizados pelos alunos das UEs e aberto para 
visitação pública, sendo este dia letivo;  

 
XVI. Período de 17 a 19/11/2019 para realização das Rematrículas  

 
XVII. Dias 02, 03 e 04/12/2020, para avaliação do coordenador pedagógico;  

 
XVIII. Dias 02, 03 e 04/12/2020 para contagem de pontos; 

 
XIX. Dia 09/12/2020, para Atribuição de Aulas e Jornada de Trabalho (após o término das aulas);  

 
XX. Dia 18/12/2020- término do ano letivo; 

 
XXI. Dias 22 a  23/12/2020 Trabalho Interno.  

 
Art. 7º - A UE deverá destinar 01 (dia), no mínimo, por bimestre, sem suspensão do dia letivo para realização de:   

a)Reuniões do Conselho de Classe, que deverá ocorrer ao término de cada bimestre;  
b)Reunião Pedagógica, onde serão tratados assuntos relacionados ao desenvolvimento pedagógico;  

c)Reuniões com os Pais para informativos e/ou entrega de avaliações, sendo que a 1ª deverá acontecer até o final do mês de Março;  
d)  Reuniões do CDCE conforme definido no Estatuto; 

e)Realização de Eventos, apresentações de projetos e outros, definidos pela UE ou sugeridos pela UEx.  
 

§ 1º - Para UE que oferta at endimento em período integral e parcial, as reuniões do Conselho de Classe deverão ser realizadas fora do horário de aula, nas turmas com aten-
dimento parcial, as reuniões serão realizadas no contra turno. 

 
§ 2º - As reuniões do Conselho de Classe na UE deverão ocorrer na última semana de cada bimestre ou, na primeira semana do bimestre seguinte.  

 
§ 3º - As Reuniões com Pais, Pedagógicas, Conselho de Classe e do CDCE, deverão ocorrer fora do horário de aula, com exceção dos Conselhos de Classes Participat ivos 

sendo discriminadas no calendário descritivo da UE, informando inclusive o horário que acontecerão.  
 

§ 4º - As UEs do Ensino Fundamental devem informar em seu Calendário Escolar a forma de Recuperação de estudos ofert ada aos seus alunos conforme disposto em seu 
Projeto Político Pedagógico e no seu Regimento Interno, tendo como base legal as legislações vigentes.  

 
Art. 8º - São considerados bimestres para fins de registro no calendário escolar: 

a) 1º Bimestre – 10/02 a 30/04/2020 = 52 dias 
b) 2º Bimestre – 04/05 a 16/07/2020 = 53 dias 

c) 3º Bimestre – 03/08 a 09/10/2020 = 49 dias 
d) 4º Bimestre – 14/10 a 21/12/2020 = 46 dias 

 
Art. 9º - As férias dos Professores, nos termos do artigo 49 da Lei nº 681/01, sejam nos seguintes períodos:  

I.Após o término do 1º semestre letivo, considerando Férias Escolares de 17 à 31/07/2020 para alunos e professores;  
II.No encerramento das atividades do ano letivo, iniciam-se as férias coletivas em 04/01/2021 pelo período de 30 dias. 

III.Dia 03/02/2021, retorno das férias dos Profissionais da Educação.  
 

§ 1º - As férias coletivas rel acionadas no inciso II, a UE deverá manter servidores sufi cientes para garantir a efetivação das matrículas para alunos novos, conforme as datas 
estipuladas no calendário escolar. 

 
§ 2º - No 1º dia útil após o término das férias coletivas, o Profissional da Educação deverá estar à disposição na sua UE. 

 
Art. 10 - A atribuição de aulas e jornada de trabalho será de acordo com as normas disciplinadas em Instrução Normativa e Portaria Interna específica. 

Art. 11 – A Equipe Gestora da UE que descumprir as ori entações das Instruções Normativas e Portarias Internas omitindo dados ou informações que venham influenciar na 
legalidade da organização do ano letivo de 2020, serão responsabilizadas pelos seus atos.  

 
Art. 12 – Compete à UEx, acompanhar, fazer cumprir e resolver os casos omissos disposto nesta Portaria Interna. 

 
Art. 13 – Faz parte desta Portaria Interna: 

 
I.ANEXO I - Modelo de Calendário Escolar e Legenda 

II.ANEXO II – Modelo de Calendário Escolar Descritivo. 
 

Art. 14 – Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Primavera do Leste - MT, 25 de novembro de 2019 
 

 
 

ADRIANA TOMASONI 
Secretária Municipal de Educação  

Portaria nº 003/2018 
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ANEXO  I 

CALENDÁRIO  ESCO LAR DO  ANO  LETIVO  DE 2020 
 

EDUCAÇÃO  INFANTIL – CRECHE E PRÉ ESCO LA – ENSINO  FUNDAMENTAL DE 9 ANO S - MÓ DULO : 40          REGIME ANUAL 
 

JANEIRO   FEVEREIRO   MARÇO  

D S T  Q Q S S  D S T  Q Q S S  D S T  Q Q S S 

   1 2 3 4           1  1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 SP/ 4 SP 5 SP 
 
6 SP 
 

7 SP 8  8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18  9 10#@ 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

19 
20 
IO 

21 IO 22 IO 23  IO 24 IO 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

26 
27 

RS

E 

28 29 M 30 M 31 M   23 24 R 25 F 26 R 27 28 29  29 30 31     

Dias Letivos: 0  Dias Letivos: 12   Dias Letivos: 22 

ABRIL  MAIO   JUNHO  

D S T  Q Q S S  D S T  Q Q S S  D S T  Q Q  S S 

   1 2 3 4       1 F 2   1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 R 10 F 11  3 4 @ 5 6 7 8 9  7 8 9 10 
 
11 F 

 

12 
R 

13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 
13 
FL 

14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

19 
20 
R 

21 F 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30 %    
24/
31 

25 26 27 28 29  30  29 30      

Dias Letivos:      18  Dias Letivos:      20  30 Dias Letivos:     19 

JULHO   AGO STO   SETEMBRO  

D S T  Q Q S S  D S T  Q Q S S  D S T  Q Q  S S 

   1 2 
3 FC 

 

4 FC 

 
       1    1 2 3 4 5 

5 
FC 
 

6 7 8 9 10 11  2 3 PDI  

4 

FOP 

@ 

5 

 FOP 
 

6  7 8  6 7 F 8 9 10 11 12 

12 13 14 15  16 % 17 18  9 10  
11 

DE 
12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 

19 
SL 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 
18 
JPE

X 

19 
JPEX 

20 
JPE

X 

21 22  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 330 331    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

        30 31              

Dias Letivos:          2º Bim.:  14 dias    Dias Letivos: 20  Dias Letivos: 22 

O UTUBRO   NO VEMBRO   DEZEMBRO  

D S T  Q Q S S  D S T  Q Q S S  D S T  Q Q  S S 

    1 2 3  1 2 F 3 4 5 
6 
SFC 

7    1 2 3 4 5 

4 
5 

SB 
6 SB 7 SB 8 SB 

9 % 

SB 
10  8 9 10 11 12 

13 

SFC 
14  6 7 8 

9 

AT 
10 11 12 

11 
12 
F 

13  

RDPr
of  

14@   15 16  17  
15 
F 

16 
 

17 
RM 

18 
RM 

19 
RM 

20 F 21  13 14 15 16 17 
18 
 

19 

18 19 20 21  22 23  26  22 23 24 25 26 27 28  20 
21 

§% 

22 
TI& 

23 
TI& 

24 
R 

25 F 26 

25 26 27 28 F 29 30 31  29 30       27 28 R 
29 
R 

30 
R 

31 
R 

  

Dias Letivos:    3º bim.: 07 dias             4ºbim.: 12 dias  Dias Letivos:       19  Dias Letivos: 15 

TO TAL DIAS LETIVO S: 200 
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LEGENDA 
 

Descrição Sigla 
Atribuição Jornada de Trabalho AT 
Conselho de Classe Cc 
Dias letivos  
Dia do Estudante DE 

Encerramento das Atividades Escolares & 
Feriado  F 
Feriado Letivo FL 
Férias Coletivas   
Formação Pedagógica FO P 
Festa no Cerrado FC 
Início das Atividades Escolares # 
Início de ano letivo  / 
Início de Bimestre @ 
Inscrição Online IO 

Matrícula M 

Semana Pedagógica SP 

Recesso  R 
Rematrícula RM 

Retorno da Secretaria Escolar RSE 
Reunião CDCE CDCE 
Recesso Dia dos Professores RDProf 
Reunião com Pais  RPA 
Reunião Pedagógica e Administrativa RPAD 
Reunião Pedagógica  RPG 
Sábado Letivo SL 
Seminário Formação Continuada SFC 
Término Bimestre  % 
Término do ano letivo  § 

Trabalhos Internos  TI 

Plano de Desenvolvimento Integrado – Tribunal de Contas de Estado 
(Monitoramento e Revisão do Plano de Ação) 

PDI 

Outras atividades – se houver Colocar símbolo 

                   O bs: Adequar segundo a realidade da UE. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Primavera do Leste - MT,               de  2019 

 
 
 

 
 

________________________ _______________________ 
GESTOR ESCOLAR  PRESIDENTE CDCE 

  

  

Calendário Geral – Ano Letivo 2020 
Bimestres Período Dias 

1º Bimestre 10/02 a 30/04 52 

2º Bimestre 04/05 a 16/07 53 

Férias Escolares 17/07 a 31/07 15 

3º Bimestre 03/08 a 09/10 49 

4º Bimestre 14/10 a 21/12 46 

Recesso 24/12 a 31/12 08 

Férias  04/01 a 02/02/2020 30  
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ANEXO  II 
LO GO  ESCO LA 

CALENDÁRIO  ESCO LAR DESCRITIVO  – ANO  LETIVO  2020 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
  

JANEIRO 2020 

- 20 a 24 – Inscrição Online 

- 27 – Retorno da Secretaria Escolar 

- 27 e 28- Transferência de Aluno 

- 29 a 31 – Matrícula na UE - Alunos novos  

- Dias Letivos: 0  

 

FEVEREIRO 2020 

- 03 a 07 – Retorno dos Profissionais/ Semana Pedagógica 

- 10 – Início do ano letivo e do 1º Bimestre 

- 24 a 26 – Recesso e Feriado Carnaval 

- Dias Letivos: 12 

 

MARÇO 2020 

- Reunião de Pais 

- Dias Letivos: 22 

 

ABRIL 2020 

- 09 e 10 – Recesso e Feriado Nacional - Paixão de Cristo  

- Conselho de Classe  

- Reunião Pedagógica 

-20 – Recesso Feriado de Tiradentes 

- 21 –Feriado- Tiradentes 

- 30 - Término do 1° Bimestre  

- Dias Letivos: 18 

 

MAIO 2020 

- 1º - Feriado Nacional - Dia do Trabalho 

- 04 - Início do 2° Bimestre 

- 13 - Feriado Letivo - Aniversário do Município / Desfile Cív ico 

- Reunião com os Pais 

- Dias Letivos: 20 

 

JUNHO 2020 

AGOSTO 2020 

- 03 – Monitoramento do Plano de ação-PDI – Dia não Letivo 

- 04 - Início do Bimestre/Formação de Professores 

- 05 –  Formação de Professores 

- 11 - Dia do Estudante  

- 18 a 20 - Jenpex (Jonada de Ensino, Pesquisa e Extensão) 

- Dias Letivos: 20 

 

SETEMBRO 2020 

- 01 a 04 - Semana da Pátria / Ativ idades Comemorativas / Hora Cív ica 

(Ensino Fundamental) 

- 07 - Feriado Nacional -Independência do Brasil 

- 19 –Sábado Letivo 

- Dias Letivos: 22 

 

OUTUBRO 2020 

- 05 à 09 – Semana do Brincar 

- 09 – Término do 3º bimestre 

-12 – Feriado Nacional Nossa Senhora Aparecida 

- 13- Recesso - Dia do Professor 

- 14 - início do 4º bimestre 

- Conselho de Classe  

- Reunião com os Pais 

- Reunião com o CDCE 

- 28 - Feriado - Dia do Funcionário Público  

- Dias Letivos: 07 no 3º bimestre 

                          12 no 4º bimestre 

 

NOVEMBRO 2020 

- 02 Feriado Nacional – Finados 

- 06 - Seminário de Formação Continuada Fundamental 

- 13 - Seminário de Formação Continuada Infantil 

- 17 a 19 – Período de Rematrícula 

- 20 - Feriado Estadual - /Dia da Consciência Negra 

- Dias Letivos: 19 

 

DEZEMBRO 2020 

- Conselho de Classe 

-02, 03 e 04 – Avaliação do coordenador Pedagógico/ Contagem de              

Pontos dos Profissionais da Educação 

- 09 – Atribuição de jornada dos Profissionais da Educação após o término 

as aulas no vespertino; 

- 21 - Término do 4° Bimestre e do Ano Letivo 

-22 a 23 – Trabalho Interno 

- 24 -  Início de Recesso  
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PO RTARIA INTERNA N. º 012/2019/SME/MT 
 

Dispõe sobre o processo de regulamentação e organização do Ano Letivo de 2020 das UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL da Rede 

Municipal de Ensino. 
 

 
ADRIANA TO MASONI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

 
CONSIDERANDO  o DECRETO Nº 1852 de 24 de outubro de 2019  que aprovou a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 005/2019 DO SISTEMA MU-
NICIPAL DE ENSINO  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO  LESTE-MT, que regulamenta e organiza o funcionamento das UNIDADES 
DE ENSINO  FUNDAMENTAL pertencentes à Rede Municipal de Ensino. 

 
 
RESO LVE 
 

Art 1º - Os critérios que orientam os procedimentos para organização e funcionamento do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino obedecerão ao 
disposto na Instrução Normativa SEC Nº 005/19 aprovada em 24 de outubro de 2019 pelo Decreto nº 1852 e ao contida na presente Portaria Interna. 
 

Art. 2º - Esta Portaria Interna abrange a Unidade Executora - UEx e todas as Unidades Escolares - UEs do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. 
 
Art. 3º – Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs, será assegurada a Rematrícula, Inscrição Online e a Matrícula de todo e qualquer estudante 
nas classes comuns, sendo reconhecida, considerada, respeitada e valorizada a diversidade humana e vedadas quaisquer formas de discriminação. 

 

 
DAS RESPO NSABILIDADES 

 

Art. 4º - Compete ao Diretor da Unidade Escolar - UE: 
 

IV.Coordenar as Rematrículas, Transferências, Inscrições Online e as Matrículas; 
V.Divulgar na Comunidade Escolar, as informações relativas a todas as etapas de inserção do estudante na escola; 

 
 DA REMATRÍCULA 

 
Art. 5º - As UEs deverão realizar as Rematrícula para o ano de 2021, dos dias 10 a 13/11/2020. 

 
Parágrafo Único: O período da Rematrícula deverá ser amplamente divulgado junto à Comunidade Escolar e encaminhado por escrito aos pais e/ou responsáveis 
com as devidas orientações. 

 
Art. 6º - Para a realização da Rematrícula, conforme Instrução Normativa SEC 005/2019 será exigido:  
  

XIII.Cópia da Certidão de Nascimento; 

XIV.Cópia do RG e, quando o estudante não tiver, trazer o protocolo de solicitação do RG; 
XV.Cópia do comprovante de endereço da residência atualizado de onde o estudante mora; 

XVI.01(uma) foto 3x4 recente do estudante; 
XVII.Cópia dos documentos pessoais do pai, da mãe ou dos responsáveis; 

XVIII.Declaração (válida por 30 dias) da atualização das vacinas do estudante (procurar ESF de seu bairro); 
XIX.Cópia do cartão do SUS do estudante; 
XX.Cópia do NIS do estudante (Para quem tem Bolsa Família); 

XXI.Cópia do exame de tipagem sanguínea e fator RH do estudante; 

XXII.Cópia do cartão de benefício do Programa Bolsa Família quando houver; 
XXIII.Cópia do CPF do estudante;  
XXIV.Cópia Laudo médico para estudantes especiais e/ou com Alergia Alimentar. 

 
§ 1º - Os itens dos incisos acima podem ser desconsiderados caso o estudante já os possua em sua pasta individual. 
 
§ 2º - Nas UEs que encerrarem o atendimento ofertado e não existir a possibilidade de continuidade, é de responsabilidade dos pais o u responsáveis realizar a 

Inscrição Online e a Matrícula em outra UE, não tendo sua vaga garantida automaticamente. 

 
Art. 7º - Caberá ao diretor da UE adotar providências para a orientação dos pais ou responsáveis para rematrícula e atualização da past a individual. 
 

Parágrafo Único: Findo o prazo e esgotado todas as possibilidades para rematrícula junto os pais/responsáveis que não efetivarem a Rematrícula, a vaga deverá 
ser liberada para inserção de estudantes novos.  

 
DAS INSCRIÇÕ ES O NLINE 

 
Art. 8º - As inscrições para o ingresso de estudantes novos na UE deverá ser realizado mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição Online disponível no 
endereço eletrônico http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/ , no ícone “na escola pública municipal” em qualquer computador conectado à internet, nas 

datas estabelecidas conforme cronograma abaixo:  
 

Inscrição Online 20/01 a 24/01/2020 das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

Período para Solicitar Transferência de UE A partir de 27/01/2020 das 7h às 13h 

Matrícula 29/01 a 31/01/2020 das 7h às 13h 
 
§ 1º- Nas situações que for comprovado o preenchimento de mais de uma ficha de inscrição pelo pai/responsável, será considerada vál ida a última recebida pelo 
sistema informatizado de matrículas sendo permitido alterações até às 17h do dia 24 de janeiro de 2020; 
 

http://smeepvadoleste.com.br/
http://smeepvadoleste.com.br/


 

DIOPRIMA  - Diário Of icial de Primavera do Leste – MT •   26 de Novembro de 2019 •  Edição Extraordinária 1588 •  Ano XIII  •   Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 37 

§ 2º - Será permitido apenas uma inscrição por estudante com opção de uma escola; 
 
§ 3º - Caso os pais não compareçam à Unidade Escolar em cinco dias após o recebimento da convocação para matrícula, esta será automaticamente cancelada; 

 
DA O TIMIZAÇÃO  DO  TRANSPO RTE ESCO LAR 

 
Art. 9º - Nas Inscrições Online e na efetivação da Matrícula deverá ser observado o critério de zoneamento, de forma a possibilitar a otimização do Transporte 

Escolar. 
 
§ 1º - O Transporte Escolar será disponibilizado aos estudantes que residem em área Rural, a mais de 2 (dois) quilômetros da UE. 

 
§ 2º - Não fará jus ao Transporte Escolar Rural o estudante que, por opção dos pais ou responsáveis, for matriculado em UE mais distante de sua residência, se 
houver vaga em escola próxima para qual não seja necessário o transporte ou, ainda, cujo percurso a ser realizado for menor ao estabelecido pela Instrução Norma-
tiva SEC 005/2019 e Lei n º 8.469 de 07/04/2006. 

 

DA MATRÍCULA 
 
Art. 10 - A Matrícula para estudantes novos será realizada nos períodos de 29/01/20 a 31/01/2020, onde serão exigidos os seguintes documentos: 

 
I.Cópia da Certidão de Nascimento; 

II.Cópia do RG e, quando o estudante não tiver, trazer o protocolo de solicitação do RG; 
III.Cópia do comprovante de endereço da residência atualizado de onde o estudante mora; 

IV.01(uma) foto 3x4 recente do estudante; 
V.Cópia dos documentos pessoais do pai, da mãe ou dos responsáveis; 

VI.Declaração (válida por 30 dias) da atualização das vacinas do estudante (procurar ESF de seu bairro); 
VII.Cópia do cartão do SUS do estudante; 

VIII.Cópia do NIS do estudante (Para quem tem Bolsa Família); 
IX.Cópia do exame de tipagem sanguínea e fator RH do estudante; 
X.Cópia do cartão de benefício do Programa Bolsa Família quando houver; 

XI.Cópia do CPF do estudante;  

XII.Cópia Laudo médico para estudantes especiais e/ou com Alergia Alimentar. 
XIII.Avaliação médica para as aulas de Educação Física, caso haja laudo que comprove doença preexistente. 

 
§ 1º - O prazo para a entrega da cópia do documento de Identidade, T ipagem Sanguínea e Foto 3x4 será de 60 (sessenta) dias após a efetivação da matrícula.  

 
§ 2º - Em casos em que o estudante não esteja sob a tutela dos pais, os responsáveis pela mesma deverão apresentar documentação que comprove a legalidade da 
responsabilidade sobre o estudante.  

 
Art. 11 - Para matrícula de estudantes novos a UE deverá:  

III.Observar o critério de zoneamento, possibilitando a otimização do Transporte Escolar, exceto EMEFTI Maria Dallafiora Costa – Parma Vida; 
IV.Respeitar a data limite de corte para ingresso nas turmas.  

 
Art. 12 - Na existência de maior número de estudantes inscritos do que a quantidade de vagas ofertadas pela UE pretendida, a classificação para a lista de espera 
deverá ocorrer de acordo com a data e horário do preenchimento do cadastro. 

 
Parágrafo Único: Após o critério da data e horário do preenchimento do cadastro, a vaga deverá ser oportunizada, na medida do possível, observ ando: 
 

III. Existência de irmãos de estudantes já matriculados na mesma unidade; 
IV. Proximidade com a residência. 

 
Art. 13 - Haverá disponibilidade de vagas na UE quando:  
 

IV.O pai/responsável não efetivar a Matrícula no período destinado para essa finalidade; 
V.Houver transferência de estudantes mediante solicitação expressa dos pais ou responsável legal; 

VI.Decorridos 15 (quinze) dias de faltas consecutivas, sem justificativa, e esgotadas e registradas todas as possibilidades de contato com a família. 
 

§ 1º- O cancelamento da Matrícula, a Transferência solicit ada pelos pais ou responsáveis e os casos de reiteradas faltas injustificadas serão obrigatoriamente acom-
panhadas de: 
 

III.Orientação da UE quanto à obrigatoriedade do ensino;  

IV.Comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Adolescência e Promotoria.  
 
§ 2º - Os procedimentos especificados no parágrafo anterior serão de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar. 
 

DA LISTA DE ESPERA 
 
Art. 14 – Terminado o período de matrícula e ainda havendo estudantes inscritos, estes serão direcionados para Lista de Espera Central. 

 
§ 1º - A Lista de Espera funcionara da seguinte forma: 

V.Na Lista de Espera Central constarão apenas estudantes Fora da Escola; 
VI.A matrícula será disponibilizada na Primeira UE em que houver vaga, caso o responsável não aceite matricular na UE ofertada o nome do estudante será direciona-

do para o final da fila; 
VII.Estudantes já atendidos e que desejem transferência de UE, constarão em Lista de Espera específica para este fim; 

VIII.Os estudantes que utilizam Transporte Escolar terão prioridade na vaga nas UE com este atendimento;   
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§ 2º Os estudantes que não foram inscritos no período determinado para Inscrição Online deverão solicitar vaga nas UEs para que sejam inseridos na Lista Central 
de Espera. 
 

 
DA FO RMAÇÃO  DE TURMAS/ENSALAMENTO  

 
Art. 15 – A formação de turmas e o ensalamento a ser realizado na UE ocorrerão com base no número de estudantes por turma, relacionando-se as salas de aula 

com metragem padrão, conforme segue: 
 
 

I.Do 1º ao 3º Ano: mínimo de 20 (vinte) e máximo de 25 (vinte e cinco) estudantes por turma; 

 
II.Do 4º ao 9º Ano: mínimo de 25 (vinte e cinco) e máximo de 30 (trinta) estudantes por turma.  

 
Art. 16 - Para salas de aula com dimensões fora do padrão usar-se-á o limite de 1,30 m²/estudante para a formação de turmas.  

 
 Art. 17 - A turma que possuir estudante com deficiência, devidamente comprovada por laudo médico e analisada pelo NAMEI terá a redução de 03 (três) estudan-
tes no número de matrículas da turma ou, poderá manter o número de estudantes na turma com o acompanhamento de um Cuidador.  

 
Parágrafo Único: Em qualquer uma das situações citadas no caput, a turma poderá ter no máximo 02 (dois) estudantes com deficiência. 
 
Art. 18 - Na UE localizada na zona rural a quantidade de estudantes por sala será de acordo com a demanda respeitando o limite físico da sala de aula. 

 
 

DA PRÁTICA PEDAGÓ GICA  
 

Art. 19 – A UE deverá ter como documento norteador para subsidiar a prática pedagógica, as Diretrizes Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular 
- BNCC, Documento Referencia Curricular/MT, Política Municipal do Ensino Fundamental e o Projeto Político Pedagógico da Escola que tem com objetivo de 
estruturar o trabalho educativo de qualidade e promover o desenvolvimento integral dos estudantes em seus aspectos físicos, cognitivo, social e afetivo. 
 

Art. 20 – A Avaliação do processo de Aprendizagem no Ensino Fundamental deverá fazer parte da rotina da sala de aula, devendo ser utilizada periodicamente 
como um dos aspectos complementares do processo ensino-aprendizagem, devendo estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola, sendo 
realizada de forma narrativa e descritiva do 1º ao 3º Ano e qualitativa e quantitativa do 4º ao 9º Ano. 

 
Art. 21 – A UE manterá sob sua guarda, a documentação escolar de seus estudantes sendo que, os registros descritivos, boletins e a frequência escolar (indepen-
dente do tempo de permanência na UE) fazem parte da documentação escolar a ser expedida ao término do ano letivo ou nos casos de transferência.  
 

Parágrafo Único: Em caso de Transferências de estudantes do 1º ao 3º Ano, o professor deverá elaborar um relatório parcial do percurso do estudante, compilar os 
registros realizados até o momento e entregá-los à Equipe Gestora que o encaminhará junto com a transferência do estudante, bem como notas registradas em 
boletim dos estudantes do 4º ao 9º Ano. 
 

Art. 22 – A avaliação do processo de aprendizagem deverá ser cont ínua e contemplar os instrumentos e procedimentos diferenciados de acompanhamento, possibi-
litando a observação e o registro. 
 

DO  PRO CESSO  DE PRO GRESSÃO  DO  ESTUDANTE 

 
Art. 23 - O estudante ao longo de sua escolaridade poderá obter progressão plena ou parcial. 
 
Art. 24 - A progressão plena dar-se-á quando o estudante atingir ao término do ano letivo ou após as provas finais, nota igual ou superior a 6,0 (seis) em todos os 

componentes curriculares do Ano e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas em cada comp onente curricular. 
 
Art. 25 - A Progressão Parcial dar-se-á quando o estudante, após as provas finais, não obtiver aprovação em até 4 (quatro) componentes curriculares do Ano 

cursado, podendo cursar o Ano subsequente concomitante com a(s) disciplina(s) em dependência.  
 
Parágrafo Único: A matrícula com Progressão Parcial será admitida a partir do 6º Ano e sua operacionalização deverá estar prevista no Projeto Político Pedagógi-
co da Escola e no Regimento Escolar, observando se a sequência do currículo, conforme o que determina a Resolução nº006/2018 do CME.  

 
Art. 26 - Para cumprimento do regime de Progressão Parcial considera-se regular a adoção de programas de estudos com vistas à recuperação do conteúdo, obser-
vando-se as dificuldades de aprendizagem detectadas no ano letivo anterior, respeitado o seu ritmo de aprendizagem (tempo pedagógico), conforme as ações 
programadas especialmente para ele, sob forma de recuperação de conteúdo, não se exigindo mínimo de frequência, 

 
Art. 27 – No início do ano letivo, o(s) professor (es), mediante solicitação da Coordenação Pedagógica, deverá(ão) selecionar os conteúdos programáticos que 
foram objeto de reprovação dos estudantes daquele Ano de escolaridade e/ou aqueles que, por serem essenciais para sequência do currículo, devem ser revisados e  
reforçados.  

 
§ 1º - O trabalho deverá ser pautado em um atendimento das necessidades educacionais desses estudantes, em que o perfil do professor que acompanha a turma 
será de um mediador constante para a aprendizagem.  

 
§ 2º - O professor poderá usar de 2 horas mensais, do total de hora atividade para acompanhamento do estudante em regime de progressão parcial.     
 
Art. 28 - No Processo de Avaliação da Progressão Parcial o(s) professor (es) deverão utilizar-se de instrumentos, tais como teste, trabalho individual, pesquisa, 

portfólio, debate, exercícios, participação/cooperação e outros processos qualitativos além da Avaliação escrita.  
 
§ 1º- Os instrumentos avaliativos serão operacionalizados no universo de 0 a 10 (dez) dos objetivos propostos, retratando a nota que o estudante obtiver.  
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§ 2º- Devem ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos diversificados dentre os mencionados no caput deste artigo, estabelecidos previamente pelo professor 
constituindo nota de 0 a 4 (de zero a quatro) e, obrigatoriamente, uma avaliação escrita individual, cujo valor é de 6,0 (seis) no universo da produção do conheci-
mento, com base nos objetivos propostos em cada Componente Curricular da Progressão Parcial.  

§ 3º- Caso seja utilizado o conjunto dos instrumentos não deverá exceder ao valor de 4 (quatro) pontos.  

 
Art. 29 - O estudante, em regime de Progressão Parcial, deverá obter em cada componente curricular a nota mínima de 6,0 (seis) para aprovação. 

 
Art. 30 - O desempenho insatisfatório do estudante durante a Progressão Parcial deve constituir-se em objeto de atenção e de acompanhamento especial pela 
Coordenação Pedagógica, pela Direção, pelo Conselho de Classe e pelos pais e /ou responsáveis.   
 
Art. 31 - A oferta dos estudos de recuperação para os estudantes em Progressão Parcial é obrigatória, sob a forma de grupos de estudos,  estudos dirigidos, avalia-

ção da aprendizagem, registro da participação do estudante.   
 
Art. 32 - O registro da Progressão Parcial deve ter como finalidade possibilitar o acompanhamento individual por parte da família e da UE e deverá ser registrada: 

 
I.Na ficha individual do estudante: um instrumento de registro onde podemos verificar a evolução da aprendizagem. Ela serve para que os professores possam 

acompanhar o progresso de cada estudante. 
 

II.Na Ata de Progressão Parcial: registrar a nota obtida, após avaliação, de cada componente curricular, na coluna específica; 

 
III.Histórico escolar: deverá constar no campo de observação, o Componente Curricular a ser cursado na Progressão Parcial.  

 
Art. 33 – Concluído o curso e restando disciplina em dependência, a expedição do certificado ou diploma só poderá ser feita após a eliminação da disciplina em 
dependência.  
Parágrafo Único: Concluído o curso e restando disciplina em dependência ou em caso de transferência, o histórico escolar deve contemplar no campo “observa-
ções”, a situação de estudos do estudante sujeito à Progressão Parcial, indicando os procedimentos adotados pela escola, conclusos ou não, através de relatório 

circunstanciado.  
 
Art. 34 – Se o estudante concluir a etapa do Ensino Fundamental e ainda possuir dependência em alguma disciplina, o mesmo poderá realizar a matrícula no 
Ensino Médio onde deverá regularizar a situação de progressão. 

  
Parágrafo Único. Caso a UE de Ensino Médio não oferte Ensino Fundamental, o estudante em regime de progressão parcial deverá retornar a UE onde concluiu o 
Ensino Fundamental, para conclusão dos estudos da Progressão Parcial. 
 

DA DISPO NIBILIZAÇÃO  DE PRO FISSIO NAL 
 

Art. 35 - A UE provida de Laboratório de Informática em funcionamento terá direito a um Instrutor de Informática.  
 

Art. 36 - A UE que possuir Laboratório de Ciências equipado e em uso, terá o funcionamento de 30 (trinta) horas semanais, divididas entre todos os profissionais habilit a-
dos (s) em Ciências Físicas e Biológicas efetivos da UE, sendo esta carga horária 50% em sala de aula e 50% no laboratório, com funcionamento em 02 (dois) períodos, 

matutino e vespertino. 
 

Art. 37 - A UE provida de Biblioteca terá direito a um Auxiliar Bibliotecário, destinado ao atendimento educacional e demais especificidades da Biblioteca.    
  

Parágrafo Único: Poderá ser disponibilizado profissional em situação Desvio de Função por Laudo Médico, que possua habilidade para atuar nas atividades relacionadas à 
Biblioteca, este exercerá sua carga horária total de concurso nesta função.  

 
Art. 38 - Na UE com Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE), equipada e em uso, será lotado um Professor de Educação Especial 

e na falta deste, um professor Pedagogo preferencialmente habilitado em curso de AEE ou Educação Especial/Educação Inclusiva. 
 

Parágrafo Único: a quantidade de horas para AEE será conforme a demanda da UE desde que avalizada pelo NAMEI e autorizada pela SME. 
 

Art. 39 – O professor que desejar se candidatar as vagas de Psicopedagogia no NAMEI, deverá protocolar até a dat a do dia 05/12/2019 na SME, o requerimento de solicita-
ção, cópia do certificado de especialização em Psicopedagogia e ficha de contagem de Pontos.  

 
§ 1º- O critério de seleção será: 

 
III. Graduação ou especialização em Educação Especial; 

IV. Maior Pontuação na ficha de contagem de Pontos; 
 

§ 2º- O Profissional que for selecionado será designado para exercer suas funções no NAMEI, após o processo de atribuição na sua UE de origem. 
 

Art. 40 - As UEs que desenvolverem Projeto de Assessoramento de Ensino com acompanhamento da Equipe Gestora e Coordenação Pedagógica da UEx, atestando sua 
eficácia, poderão dispor de um profissional em situação de Desvio de Função com Laudo Médico para cada turno de atendimento, devendo o projeto ser realizado no contra 

turno escolar, independente da etapa. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 40 - A Equipe Gestora da UE que descumpri r as orientações das Instruções Normativas e Portarias Internas omitindo aulas, dados ou informações que venham influenci-

ar na legalidade da organização do ano letivo de 2020, será responsabilizada pelos seus atos. 
 

Art. 41 - Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Primavera do Leste - MT, 25 de novembro de 2019. 

 
ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação  
Portaria nº 003/18 
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PO RTARIA N.º 384/2019 
 

“Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 321/2019 – IMPREV, que 

concedeu o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servi-
dora Sra. Marines Tonet Mino.” 

 
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; 

 

Resolve: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 321/2019 – IMPREV, publicada no 

DIARIO OFICIAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, na data de 21 de 

Outubro de 2019, que concedeu o benefício de Aposentadoria por Tempo 

de Contribuição a servidora  Sra. Marines Tonet Mino, portadora da 

cédula de identidade n.º 7033844841 SJTC/RS e CPF n.º 443.315.250-15, 

efetiva no cargo de Professora, Faixa Salarial C_30_5, lotada na Secretaria 

de Municipal de Educação, com carga horária de 30 horas semanais, 

matriculada sob nº 2923/1, contando com 25 (vinte e cinco) anos e 26 

(vinte e seis) dias de tempo de contribuição com proventos proporcionais, 

calculado pela média aritmética simples, conforme processo administrativo 

do IMPREV, n.º 2019.04.00188P, até posterior deliberação. 

 

Onde se  Lê: (...) com 25 (vinte e cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de 

tempo de contribuição com proventos proporcionais (...) 

 

Lêia-se: (...) com 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de 

tempo de contribuição com proventos proporcionais (...) 

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

 

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

 

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

RO NAS ATAÍDE PASSO S 

Diretor Executivo  
 
 

Homologo:            

 

 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
Prefeito Municipal  

 

IMPREV 

MO ÇÃO  DE APLAUSO S 035/2019 

 

Assunto: Moção de Aplausos, ALCINDO JOSE DAL PIVA. 

Proponho à mesa Diretora, nos termos Regimentais desta Casa de Leis, 

que seja consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Augusta Casa 

de Leis, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Sr. ALCINDO JOSE DAL PIVA. 

JUSTIFICATIVA 

ALCINDO JOSE DAL PIVA, fora indicado a receber a honraria em 

âmbito do município, o “MOÇÃO DE APLAUSOS”, devido a sua rele-

vante contribuição e incondicional empenho em prol desenvolvimento e 

crescimento de Primavera do Leste. 

A mais de uma décadas em Primavera do Leste-MT muito já contribuiu 

pelo progresso desse município, prestando serviços incansavelmente para o 

desenvolvimento desta cidade, principalmente na área de ensino. Como 

Chefe de Ensino do Campos IFMT Primavera do Leste, tem desenvolvido 

um belho trabalho, considerando que o IFMT Primavera esta ano apos ano 

entre as melhores escolas de ensino, nível médio e superior, se destacando 

em varias modalidades de ensino a nível nacional, e vai se fortalecendo 

como polo educacional na região sul do estado de Mato Grosso, elevando 

assim o conceito de ensino em nossa cidade. A presente homenagem se faz 

válida por suas relevantes e continuas ações em prol do desenvolvimento 

célere de Primavera do Leste. 

Sala das Sessões, em 25 de Novembro de 2019. 

 

 

 

PAULO  DO NIN 

Vereador 

 

PODER LEGISLATIVO 
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Primavera do Leste era chamada de Bela Vista das Placas, Rodovia 070, 
Km 150, Entroncamento Paranatinga. A Fundação e implantação do 

projeto Cidade de Primavera ocorreu no dia 26 de setembro de 1979, 
projetada pela Construtora e Imobiliária Consentino. 
Com um vertiginoso crescimento populacional, no ano de 1981, face ao 
seu franco desenvolvimento, Primavera do Leste é elevada a categoria de 

distrito, pertencente ao município de Poxoréo, começando assim, a dar os 
primeiros passos em busca de sua independência política. 
A partir daí, vislumbrando um futuro promissor, uniram-se forças repre-
sentantes e lideranças do distrito até que, em 24 de agosto de 1984, foi 

criada a Comissão Pró-Emancipação do distrito, composta por vinte e seis 
abnegados pioneiros que escolheram por unanimidade, Darnes Egydio 
Cerutti para presidi-la. 

Como primeira sugestão, a comissão acatou o nome de Primavera D`Oeste, 
para o novo município pleiteado, nome este rejeitado pela Comissão de 
emancipação da Assembléia Legislativa Est adual, pois o mesmo estava 
incorreto geograficamente em relação a localização no estado. Em vista 

disto, no dia 27 de junho de 1985 , por maioria simples, definiu-se que o 
novo município deveria se chamar Primavera do Leste, sendo de imediato 
rejeitadas as demais sugestões como Nova Primavera e ou Alto Primavera. 
Cumpridas todas as demais formalidades legais, burocráticas e polít icas 

que a questão exigia e para felicidade da Comissão de desbravadores e 
pioneiros, o sonho tornou-se realidade. 
No plebiscito realizado no dia 21 de abril de 1986, de 1.142 inscritos, 
compareceram 741 eleitores, sendo que 704 participantes votaram à favor 

da criação do município de Primavera do Leste. 
Em 13 de maio de 1986, o governador do Estado de Mato Grosso, Julio 
Campos, assinou a Lei estadual n°. 5.014, que outorgava ao distrito, a 

categoria de Município de Primavera do Leste. 
Com uma área de 5.664 Km², a cidade enfrentou alguns problemas na sua 
fundação mas, assim mesmo, dava-se início a vida polít ico-administrativa 
do Município, com a eleição do primeiro Prefeito, por sinal, um dos pio-

neiros na Região, Sr. Darnes Egydio Cerutt i, que teve como Vice prefeito 
o médico Dr. Milton João Braff, vencedores do pleito de 15 de novembro 
de 1986. 
Nossa jovem cidade, desde sua criação, tem tido um crescimento acelera-

do, com apenas 2 anos de emancipação político-administrativa tornou-se 
Comarca, através da Lei Estadual n°. 5.436 de 03 de maio de 1989, só 
vindo a ser instalada no dia 10 de maio de 1992. 
Gentílico: primaverense 

Formação Administrativa 
Distrito criado com a denominação de Primavera, pela lei estadual nº 4351, 
de 25-09-1981, subordinado ao município de Poxoréo. 
Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Primavera figura 

no município Poxoréo. Assim permanecendo em divisão territorial datada 
de 1988. Elevado à categoria de município com a denominação de Prima-
vera o Leste, pela lei estadual nº 5014, de 13-05-1986, desmembrado do 

município de Poxoréo. Sede no atual distrito de Primavera do Leste (ex-
Primavera). Constituído do distrito sede. Instalado em 31-12-1986. 
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito 
sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. 

Alteração toponímica distrital 
Primavera para Primavera do Leste, alterado pela lei estadual nº 5014, de 
13-05-1986. 

 
 
 

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/ 

 
 

MO ÇÃO  DE APLAUSOS  037/2019 

 

 

Súmula: Concede Moção de Aplausos, ao Senhor VITOR FERNANDO 

BALSAN 

 

 

A Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT, por intermédio do Verea-

dor Autor Manoel Mazzutt i Neto, que esta subscreve, propõe à Mesa Direto-

ra, nos termos do Regimento Interno, que seja consignado em Ata e feito 

constar dos Anais desta Casa de Leis, MOÇÃO DE APLAUSOS, com 

entrega de Certificado do Poder Legislativo, a ser encaminhado ao Senhor 

VITO R FERNANDO BALSAN, pelos relevantes serviços prestados em 

vários Projetos Sociais de Primavera do Leste. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Vereador supracitado apresenta esta MOÇÃO DE APLAUSOS ao Senhor 

VITOR FERNANDO BALSAN, em decorrência dos relevantes serviços 

prestados aos Projetos Sociais, voltados para a comunidade de nossa cidade. 

 

Estando a frente do Sicredi em Primavera do Leste há 05 anos, idealizou e 

liderou todo processo que colocou a cooperativa como maior incentivador 

dos projetos sociais da cidade, envolvendo além de recursos financeiros, 

recursos humanos na realização de diversos eventos e atividades voltadas ao 

bem da comunidade. 

 

Falando especificamente em trabalhos sociais, hoje a cooperativa representa 

a maior parte da força de trabalho em diversos eventos como a Festa do 

Milho (APAE), São Cristovão (Diocese), Serata Italiana (Centro de Apoio de 

Combate ao Câncer). 

Além dos eventos voltados a entidades filantrópicas, Implementou as Ações 

do dia C – de Cooperar e Crescer, que resultaram nos últimos 03 anos em 

diversas obras e entregas, entre as quais podemos citar, onde as doações 

foram pedidas e defendidas através da boa imagem que o mesmo mantém 

frente a sociedade, fruto da credibilidade que adquiriu nos últimos anos junto 

a população e principalmente aos associados do Sicredi, sendo hoje a Agen-

cia de Primavera a segunda maior do Brasil: 

 

- Modernização do material de cozinha da APAE 

- Parquinho do Projeto Mãe Cidinha 

- Uniformes para os alunos do Projeto Dom Bosco 

- Barracão de 600 m2 para as aulas de Equoterapia do Projeto Sela do Saber 

- Construção de 03 Salas de Aula na Escola estadual Padre Onesto Costa 

- Construção de uma brinquedoteca moderna e confortável para os filhos dos 

Feirantes 

- Uniformes, materiais esportivos e custeio de despesas do projeto Craques 

do Amanhã. 

Por ultimo, idealizou e agremiou uma at ividade de vanguarda e total prota-

gonismo da cooperativa, juntamente com o grupo Cavaleiros Negros, onde 

arrecadaram mais de 2.000 brinquedos, os quais foram limpos, pintados, 

consertados, embalados e distribuídos para as crianças carentes da cidade, no 

dia das Crianças. 

 

 

Sala das Sessões, 25de Novembro de 2019. 

 

 

 

 

MANO EL MAZZUTTI NETO  – AUTO R 

Vereador (MDB) 
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