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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

AVISO DE PENALIDADE 

Aplicação da Penalidade: AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. Objeto: Fica notificada a 
empresa PATRICIA PEREIRA RAD EIRELI - EPP, inscrita no 

CNPJ nº 22.298.435/0001-05, para que, querendo, apresente recurso, 

em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do comunicado, 
conforme o prescrito no §1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, referente à 

sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM 

LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO por 06 (seis) meses, por inexecução contratual. 

envelopes, qual seja, o dia 15/09/2016 às 08:30 horas, no mesmo local 

indicado inicialmente. 
Primavera do Leste - MT, 26 de agosto de 2016.  

José Ricardo Alves de Oliveira 

Pregoeiro Oficial 
*Original assinado nos autos do Processo 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DE 

IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2016 

A Comissão de Licitação na modalidade Pregão, designada pela 

Portaria nº n.º 615/16 de 17/05/2016, através de seu Pregoeiro, torna 

público e para conhecimento dos interessados e de acordo com as 
disposições da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações, que 

conforme decisão inserta no Processo referente a licitação acima 

referenciada que ratifica a decisão que declarou vencedora a Licitante 
VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA – ME. Ficam os licitantes 

informados que abre-se o prazo de 03 (três) dias para interposição de 

recurso administrativo contra a decisão tomada, a partir do recebimento 
do presente aviso. 

Primavera do Leste, 26 de agosto de 2016. 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Pregoeiro Oficial 

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016 

PROCESSO Nº 1345/2016 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE BOMBAS D’ÁGUA E CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E 
CONSERTO DE BOMBAS D’ÁGUA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL. 

Em virtude do não comparecimento de interessados, comunicamos 

SUSPENSÃO da licitação supracitada, marcada para o dia 26/08/2016 

às 8:30h,  redesignando-se nova data para a apresentação dos  

 

EXTRATO DE ADITIVOS DE CONTRATO  
 

TERMO ADITIVO N.º: 003 

CONTRATO DE ORIGEM: 074/2014 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 053/2014 

CONTRATADA: OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA 

OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 

USO COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA, ACADÊMICA, PEDAGÓGICA E 

ESTATÍSTICA EDUCACIONAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

E QUANTIDADES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL. 

OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO PARA 

31/12/2016, CONFORME PREVISTO NO INC. II, DO ART. 57, DA 

LEI 8.666/93. 

VALOR: R$ 149.881,08 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, 

OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS). 

DATA DA ASSINATURA: 02/07/2016 
 

TERMO ADITIVO Nº: 002 

CONTRATO DE ORIGEM: 075/2014 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 054/2014 

CONTRATADA: MÁXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E 

PARTICIP LTDA EPP 

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS 

SERVIÇOS DA SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E, CONFORME 

RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E 306/04 DA ANVISA. 

OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO DE 

05/07/2016 A 05/07/2017, CONFORME PREVISTO NO INC. II, DO  

 

ATA NEGATIVA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E 
ABERTURA DE ENVELOPES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016 

PROCESSO Nº 1345/2016 

DATA: 26 de agosto de 2016.                   

HORÁRIO: 08:30h 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE BOMBAS D’ÁGUA E CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E 
CONSERTO DE BOMBAS D’ÁGUA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL. 

No dia e hora supramencionados, na Prefeitura Municipal de Primavera 
do Leste, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos 

envelopes de proposta e habilitação dos interessados a participar da 

licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da 
Comissão de Licitações no final assinados. Aberta a sessão pelo Sr. 

Pregoeiro, verificou-se a inexistência de qualquer interessado em 

participar do pleito licitatório. De sorte que, após a lavratura, leitura e 
aprovação da presente Ata Negativa, como nada mais havia digno de 

nota, nem a tratar, encerrou a sessão, indo esta assinada pela Comissão. 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Pregoeiro Oficial 

Dayanne G. da Silva 

Membro da Comissão de Apoio 

Aline C. R. Neves 

Membro da Comissão de Apoio 

Silvia A. A. de Oliveira 

Membro da Comissão de Apoio 
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DECRETO Nº 1.589 DE 26 DE AGOSTO DE 2016 

Regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por 

mototáxi e dá outras providências. 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de 

suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 58, IV da Lei 

Orgânica do Município; 
CONSIDERANDOque compete ao Município, organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que terá 
caráter essencial, nos termos do art. 8º, VI, da Lei Orgânica do 

Município; 

CONSIDERANDO AINDA, o disposto no art. 23 da Lei Municipal nº 
775, de 14 de abril de 2003, 

DECRETA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Este Decreto regulamenta no âmbito do município de 

Primavera do Leste o Serviço de Transporte Individual de Passageiros 
por Mototáxi, de que trata a Lei Municipal nº 775, de 14 de abril de 

2003. 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Artigo 2º - Compete à Coordenadoria Municipal de Trânsito e 

Transportes Urbanos o gerenciamento do Serviço de Transporte 
Individual de Passageiros por Mototáxi. 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Artigo 3º - Para os efeitos deste Decreto entende-se por: 

I - mototáxi: serviço de transporte individual de passageiros em 
veículos automotores de duas rodas, com itinerário definido pelo 

tomador do serviço, mediante pagamento de tarifa proporcional ao 

percurso; 
II - permissionário: pessoa física a quem é outorgada a permissão para 

exploração do serviço de mototáxi; 

III - condutor auxiliar: motorista regularmente cadastrado na CMTU 

para completar jornada em substituição ao permissionário; 

IV - tabela: instrumento de correção dos valores da tarifa do mototáxi, 

decorrente de reajuste concedido; 
Artigo 4º - As áreas de atuação do serviço de mototáxi se estendem por 

toda cidade, conforme destinação e definição da CMTU. 

CAPÍTULO IV 

DA PERMISSÃO 

Artigo 5º -  O serviço de mototáxi será operado por profissionais 

autônomos, mediante contrato de permissão, nos termos da 
Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Primavera do 

LesteMT, das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei 

Municipal nº 775, de 14de abril de 2003. 
Artigo 6º - O licenciamento da permissão será anual. 

§ 1º O licenciamento anual aprovado terá selo próprio e será fixado no 

lado direito da motocicleta, não podendo ser retirado até a vistoria 
seguinte. 

§ 2º Fica proibido de trafegar, até que as irregularidades sejam sanadas, 

o veículo não aprovado em vistoria. 
§ 3º O veículo reprovado em vistoria somente será liberado para o 

serviço após a realização de nova vistoria, na qual fique evidenciado o 

atendimento dos requisitos legais. 
§ 4º O selo de vistoria e a licença de tráfego serão entregues após 

comprovação da regularização do veículo junto a CMTU e ao 

Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso - DETRAN/MT. 
§ 5º O Documento de Arrecadação Municipal - DAM substituirá a 

licença de tráfego por 30 (trinta) dias, por ocasião da regularização do 

veículo perante o DETRAN. 
Artigo 7º-  No ato do licenciamento anual da permissão, além do 

disposto na Lei Municipal nº 775, o permissionário apresentará o 

veiculo para a vistoria com as cópias e originais dos seguintes 
documentos: 

I - último DAM devidamente pago; e 

II - comprovante de residência do mês anterior ao do licenciamento em 
nome do permissionário; 

Parágrafo único. Compete à CMTU a exclusão ou a inclusão de 
quaisquer documentos. 

CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA 

Artigo 8º - Exigir-se-á, no ato da transferência, os seguintes 

documentos: 
I - do permissionário:  

 

ART. 57, DA LEI 8.666/93. 

VALOR: R$ 104.790,00 (CENTO E QUATRO MIL E SETECENTOS 

E NOVENTA REAIS) 

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016 
 

TERMO ADITIVO N.º: 004 

CONTRATO DE ORIGEM: 134/2014 

LICITAÇÃO: ADESÃO N° 033/2014 

CONTRATADA: OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 

LTDA - EPP 

OBJETO DO CONTRATO: OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 

UM CONJUNTO DE SERVIÇOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS GERAIS (PAISAGISMO – PRODUÇÃO DE MUDAS – 

JARDINAGENS, ETC). 

OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO DE 

11/07/2016 A 10/01/2017, CONFORME PREVISTO NO INC. II, DO 

ART. 57, DA LEI 8.666/93. 

VALOR: R$ 162.810,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E 

OITOCENTOS E DEZ REAIS) 

DATA DA ASSINATURA: 08/07/2016 
 

TERMO ADITIVO N.º: 001 

CONTRATO DE ORIGEM: 072/2015 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 039/2015 

CONTRATADA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA 

LTDA 

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS GRÁFICOS  

DATA DA ASSINATURA: 08/07/2016 

DATA DE VIGÊNCIA: 31/12/2016 
 

TERMO ADITIVO N.º: 002 

CONTRATO DE ORIGEM: 077/2014 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 030/2014 

CONTRATADA: DEINA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES À FROTA DA 

SAÚDE. 

VALOR: R$ 34.692,50 (TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E 

NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 

OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO DE 

15/07/2016 A 31/12/2016, CONFORME PREVISTO NO INC. II, DO 

ART. 57, DA LEI 8.666/93. 

DATA DA ASSINATURA: 14/07/2016 
 

TERMO ADITIVO N.º: 004 

CONTRATO DE ORIGEM: 014/2015 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 007/2015 

CONTRATADA: RUBENS ANDERSON BIEDERMANN 

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016. 

OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO PARA 

31/12/2016, CONFORME PREVISTO NO INC. II, DO ART. 57, DA 

LEI 8.666/93. 

VALOR: R$ 75.988,00 (SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS 

E OITENTA E OITO REAIS) 

DATA DA ASSINATURA: 26/07/2016 
 

TERMO ADITIVO N.º: 006 

CONTRATO DE ORIGEM: 042/2014 

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº. 032/2014 

CONTRATADA: MARCIA GONÇALVES DE SOUZA 

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR  

VALOR: R$ 58.822,50 (CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS 
E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)  

OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO PARA 
31/12/2016, CONFORME PREVISTO NO INC. II, DO ART. 57, DA 

LEI 8.666/93. 

DATA DA ASSINATURA: 26/07/2016 

Mirna Heckler Braff 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 

DECRETO Nº 1.589 DE 26 DE 
AGOSTO DE 2016 
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a)último DAM pago; 
b)requerimento solicitando transferência, com a indicação do 

promitente permissionário; 

c) cópia autenticada do Registro Geral - RG e do Cadastro de Pessoa 
Física - CPF; 

d) comprovante de residência em nome do permissionário; 

e) última licença de tráfego; 
II - do promitente: 

a) declaração registrada em cartório que não exerce nenhuma atividade 

com vínculo empregatício em empresa e entidades 

b) cópias autênticas do CPF, RG, Carteira Nacional de Habilitação - 

CNH, título de eleitor e comprovante de residência, em nome do 

promitente, do mês anterior ao pedido; 
c) certificado de registro e licenciamento do veículo; 

d) Documento Único de Transferência - DUT; 
e) certidão negativa da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos - 

DRFV, no caso de substituição do veículo usado ou nota fiscal quando 

se tratar de veículo novo; 
f) certidão negativa de condenação criminal desta comarca e da 

comarca de seu último domicilio; 

g) comprovante de recolhimento do Instituto Nacional de Seguro Social 

- INSS como autônomo. 

Parágrafo único. A transferência da permissão somente será efetivada 

após a comprovação do pagamento das respectivas taxas. 

CAPÍTULO VI 

DO CONDUTOR AUXILIAR 

Artigo 9º - Para completar a jornada de trabalho, o permissionário 
poderá indicar condutor auxiliar previamente registrado na CMTU e 

informar o turno de trabalho a ser cumprido. 

Artigo 10 - Para o cadastro de condutor auxiliar, sem prejuízo do 
previsto em lei, serão exigidos os seguintes documentos: 

a) RG, CPF e CNH; 

b) comprovante de residência em nome do condutor auxiliar; 
c) comprovante de pagamento do INSS dos últimos 12 (doze) meses, 

no caso de renovação do cadastro; 

d) certidão negativa de condenação criminal desta comarca e da 
comarca de seu último domicilio. 

CAPÍTULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo 11 - O serviço de que trata este Decreto será prestado sob o 

regime de permissão, única e exclusivamente por profissionais 

autônomos, que poderão se organizar em associação ou cooperativa. 
Parágrafo único. Os integrantes dessas organizações serão 

exclusivamente permissionários. 

CAPÍTULO VIII 

DO EXERCÍCIO ILEGAL 

Artigo 12 - Será considerado exercício ilegal da atividade de 

mototaxista ou transporte clandestino a exploração do serviço de 
mototáxi sem que o veículo e o condutor estejam devidamente 

autorizados pela CMTU. 

§ 1º Comprovada a irregularidade, o veículo será imediatamente retido 
e aplicado as sanções legais previstas na Lei Federal nº 9.503/2007 

§ 2º Além do disposto no § 1º deste artigo, haverá perda definitiva da 

placa, se esta estiver adulterada. 
§ 3º Para retirada do depósito, além do pagamento da multa, deverá o 

veículo ser devidamente descaracterizado. 

§ 4º O proprietário do veículo ficará sujeito ao pagamento de diárias 
referente ao período que o mesmo permanecer no depósito. 

CAPÍTULO IX 

DOS VEÍCULOS 
 

Artigo 13 - Os veículos utilizados no serviço de mototáxi serão de 
propriedade do permissionário e licenciados no Município. 

Artigo 14 - Os veículos serão pintados na cor estabelecida pela CMTU 

e devem dispor da identificação e número de matricula da permissão, 
da licença de tráfego e do selo de vistoria. 

Parágrafo único. Os veículos utilizados na prestação do serviço de 

mototáxi, assim como seus equipamentos, serão padronizados pela 
CMTU. 

Artigo 15 - Somente poderá ingressar no sistema, o veículo que tenha 

no máximo 5(cinco) anos de fabricação. 
§ 1º A substituição só poderá ocorrer 1 (um) ano após a última 

inclusão, exceto nos casos comprovados de roubo ou perda total do 

veículo. 
§ 2º Os veículos utilizados no serviço de mototáxi, serão 

obrigatoriamente substituídos até o dia 31 de dezembro do ano em que 

completarem 5(cinco) anos de fabricação. 
§ 3º Por medida de segurança, a CMTU, a qualquer tempo, poderá 

retirar o veículo de circulação. 

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES, DAS OBRIGAÇÕES E DAS 

RESPONSABILIDADES DOS MOTOTAXISTAS E  
 

AUXILIARES 

Artigo 16 - Constituem deveres e obrigações dos mototaxistas e, no 

que couber, dos auxiliares: 
I - manter as características fixadas para o veículo; 

II - realizar adequada manutenção no veículo e seus equipamentos; 

III - apresentar, no ato da renovação da permissão e sempre que for 
exigido, o veículo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as 

irregularidades no prazo assinalado; 

IV - manter o conjunto de equipamentos exigidos em condições 
adequadas; 

V - controlar e fazer constar no veículo nos locais indicados, os 

documentos determinados; 
VI - apresentar o veículo em perfeita condição de conforto, segurança e 

higiene; 
VII - cumprir as determinações da CMTU e este Decreto; 

VIII- fornecer dados operacionais e documentos atualizados que forem 

solicitados, para fins de controle e fiscalização; 
IX - atender às obrigações previdenciárias e as correlatas; 

X - não ceder ou transferir a permissão outorgada ou a licença do 

veículo para trafegar, sem prévia autorização da CMTU; 
XI - não confiar a direção do veículo a quem não seja inscrito no 

cadastro de motoristas ou a motorista suspenso ou com registro 

cadastral cassado; 
XII - conduzir-se com atenção e urbanidade; 

XIII- utilizar trajes adequados ou nos padrões estabelecidos; 

XIV - acatar e cumprir determinações dos fiscais e agentes de trânsito; 
XV - conduzir o veículo ao destino solicitado pelo passageiro, fazendo 

o percurso mais curto; 

XVI- prestar os serviços somente com o veículo e seus equipamentos 
em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança e 

limpeza; 

XVII- portar documentos pessoais e do veículo; 
XVIII - não lavar o veículo no ponto ou em logradouros; 

XIX - permanecer no veículo quando estiver no ponto; 

XX - transportar somente um passageiro por viagem; 
XXI - manter atualizado o endereço de residência; 

XXII- abastecer o veículo somente quando não estiver em serviço. 

CAPÍTULO XI 

DOS PONTOS DE MOTOTÁXI 

Artigo 17 - O mototáxi somente estacionará nos pontos estabelecidos 

pela CMTU. 
§ 1º Não será permitido mais de um ponto no mesmo quarteirão. 

§ 2º Nas áreas administradas por terceiros, os pontos de mototáxi serão 

exclusivos. 
Artigo 18 - Os pontos serão fixados sempre em caráter transitório e a 

titulo precário, podendo ser modificados, remanejados, redistribuídos 

ou extintos, sempre que assim exigir o interesse público. 
§ 1º Os pontos serão identificados com placas de sinalização, segundo 

critério estabelecido pela CMTU. 

§ 2º Não será permitido ponto de mototáxi próximo às paradas, abrigos 
ou terminais de ônibus urbanos. 

§ 3º Os pontos de coletas serão rotativos, inclusive os pontos eventuais. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS TARIFAS 

Artigo 19 - O serviço de mototáxi será remunerado por tarifas oficiais, 
aprovadas por decreto do Prefeito de Primavera do Leste/MT, com base 

em estudos desenvolvidos pela comissão do art. 8º da Lei Municipal nº 

775. 
§ 1º A tarifa tem a função de atribuir justa remuneração ao capital, 

assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato outorgado. 

§ 2º Os estudos para atualização periódica das tarifas poderão ser 
realizados por iniciativa do poder público ou por solicitação do 

sindicato da categoria, observadas as normas vigentes. 
Artigo 20 - O serviço será remunerado: 

I - por meio de tarifa normal, em dias úteis, entre as seis e vinte duas 

horas; 
II - com o uso de bandeira dois: 

a) em dias úteis, entre as vinte e duas horas do dia de início do serviço 

e as seis horas do dia seguinte: 
b) aos sábados, domingos, feriados e no mês de dezembro, em qualquer 

horário. 

Artigo 21 -  Fora do perímetro urbano, o valor do serviço será acordado 
entre o permissionário e o passageiro. 

CAPÍTULO XIII 

DAS PENALIDADES 

Artigo 22 - Constitui infração a ação ou omissão cometida pelos 

permissionários ou seus auxiliares que contrarie disposições legais ou 

regulamentares e atos normativos pertinentes, da Lei Municipal nº 775. 

Artigo 23 - Além das penas cominadas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, serão aplicadas, na esfera municipal, as penalidades  
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PORTARIA Nº 923/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 
com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Designar a Senhora CRISTINA IOLANDA ANDRADE, para exercer 

a função de Coordenadora de Recursos Humanos, desta Prefeitura, 

recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei 
Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações. 

Registre-se e Publique-se 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LLR. 
 

previstas na Lei Municipal nº 775. 

Parágrafo único. Quando, em face das circunstâncias, for considerada 

involuntária ou sem consequências graves para interesse público, a 

prática de infração poderá ser punida com repreensão por escrito. 

Artigo 24 - A aplicação da penalidade não exime o infrator do 
cumprimento das determinações legais. 

Artigo 25 - No caso do infrator praticar simultaneamente duas ou mais 

infrações, serão aplicadas, cumulativamente, as penalidades a elas 
cominadas. acompanhado de passageiro. 

Artigo 26 - Ensejará lavratura do auto de infração qualquer violação 

comprovada das normas legais e regulamentares que for levada ao 
conhecimento das autoridades responsáveis pelo controle e fiscalização 

dos serviços de mototáxi. 

Parágrafo único. Ao receber a reclamação ou constatar irregularidade, 
a autoridade competente ordenará a lavratura do auto de infração. 

Artigo 27 - O infrator receberá cópia do auto de infração. 

Parágrafo único. A infração comprovada será registrada na ficha 
cadastral do infrator. 

Artigo 28 - A lavratura do auto de infração dará início ao procedimento 

administrativo. 
Parágrafo único. O processo administrativo e os recursos seguem as 

normas da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. 

CAPÍTULO XIV 

DAS TAXAS 

Artigo 29 - As taxas e emolumentos previstos na Lei Municipal nº 775, 

serão recolhidas à instituição bancária determinada pelo Chefe do 
Poder Executivo. 

CAPÍTULO XV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 30 - Fica a CMTU autorizada a editar atos complementares ao 

presente Decreto. 

Artigo 31 - Este Decreto entra em vigor a partir de 02 de janeiro de 
2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LLR/AWC 
 

 

 
 

 

PORTARIA Nº 922/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora CRISTINA IOLANDA 

ANDRADE, que exercia a função de Coordenadora de Apoio 

Administrativo, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 661/16. 

Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 25 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
 

PORTARIA Nº 924/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 
Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Designar a Senhora EDVANE EVANGELISTA DIAS, para exercer a 

função de Coordenadora de Apoio Administrativo, desta Prefeitura, 
recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei 

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

Registre-se e Publique-se 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 921/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora EDVANE EVANGELISTA 

DIAS, que exercia a função de Coordenadora de Recursos Humanos, 

desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 020/13. 

Registre-se e Publique-se  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 25 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LLR. 

 

PORTARIA Nº 925/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 
Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

Retornar às suas funções o Senhor ALEX SANDRO SOUZA 

ARAÚJO, ocupante da função de Professor de Educação Física, que 
se encontrava em Afastado preventivamente por meio da Portaria nº 

778/16 de 30 de junho de 2016, considerando o artigo 167 da Lei 

Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, conforme requerimento 
da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. 

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 22 de agosto de 2016.  

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LLR. 

 

PORTARIA Nº 926/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 
com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e atendendo o que determina o Artigo 167 e seu 

parágrafo único da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001,  

RESOLVE 

AFASTAR PREVENTIVAMENTE, como medida cautelar, do 

exercício do cargo, o Monitor Social LUIS FELIPE LIMA VIEIRA, 
pelo prazo de 30 (trinta dias), sem prejuízo de sua remuneração, tudo 

nos termos do artigo 167 e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001, a fim de que se ultime o Processo 
Administrativo Disciplinar n° 021/2016. 

Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 29 de junho de 2016. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
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PORTARIA Nº 927/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 
Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e atendendo o que determina o Artigo 167 e seu 
parágrafo único da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001,  

RESOLVE 

AFASTAR PREVENTIVAMENTE, como medida cautelar, do 
exercício do cargo, a Professora de Ciências Biológicas MARJORIE 

JÉSSICA MELO NASCIMENTO, pelo prazo de 30 (trinta dias), sem 

prejuízo de sua remuneração, tudo nos termos do artigo 167 e seu 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, a 

fim de que se ultime o Processo Administrativo Disciplinar n° 

023/2016. 
Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 24 de agosto de 2016. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
 

Portaria nº 004/16 de 13 de janeiro de 2016, com base no artigo 163 e 
seguintes da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, 

efetue a instauração de Processo e Inquérito Administrativo e 
Disciplinar, contra o Coordenador de Meio Ambiente, ISAIAS 

BORGES CAMPOS. 

Artigo 2º -Dar-se-á seqüência ao presente ato, se assim necessário, ao 
procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus 

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 

Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias, para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que 

justificada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e 

seus parágrafos. 
Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, 

de 25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos 

Santos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial 
especificamente para o procedimento instaurado por esta Portaria. 

Artigo 5º -A presente portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Registre-se e Publique-se   

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 928/16 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 
Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e atendendo o que determina o Artigo 167 e seu 
parágrafo único da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001,  

RESOLVE 

AFASTAR PREVENTIVAMENTE, como medida cautelar, do 
exercício do cargo, a Auxiliar de Serviços Gerais MARGARETE 

LUZIA HENZ HACHMANN, pelo prazo de 30 (trinta dias), sem 

prejuízo de sua remuneração, tudo nos termos do artigo 167 e seu 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, a 

fim de que se ultime o Processo Administrativo Disciplinar n° 

010/2016. 
Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 11 de abril de 2016. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
 

PORTARIA Nº 931/16 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e 

dá outras providências 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 
Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  
CONSIDERANDO o ofício n° 473/2016 – 1ª PJCPVA, do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso e,    

CONSIDERANDO o ofício n° 0145/2016 – CPIA, da Comissão 
Permanente de Inquérito Administrativo e Sindicância, 

R E S O L V E 

Artigo 1º -Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela 

Portaria nº 004/16 de 13 de janeiro de 2016, com base no artigo 163 e 

seguintes da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, 

efetue a instauração de Processo e Inquérito Administrativo e 

Disciplinar, contra o Geólogo, JAMIL XAVIER DOS SANTOS. 

Artigo 2º -Dar-se-á seqüência ao presente ato, se assim necessário, ao 

procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus 

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 
Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que 

justificada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e 
seus parágrafos. 

Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, 

de 25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos 

Santos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial 

especificamente para o procedimento instaurado por esta Portaria. 
Artigo 5º -A presente portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LLR. 
 

 

PORTARIA Nº 929 /16 

NATALIE CASTILHOS BALDIN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 

com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 
maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

RESOLVE 

RETIFICAR a Portaria nº 889/14 de 02 de outubro de 2014. Onde se lê 
“Tomada de Preço n° 007/09/2013”, deve-se ler “Tomada de Preço n° 

08/2013”. 

Registre-se e Publique-se.       

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

Em 26 de agosto de 2016. 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 

LLR 
 

PORTARIA Nº 932/16 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e 

dá outras providências 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 
com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

CONSIDERANDO o ofício n° 473/2016 – 1ª PJCPVA, do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso e, CONSIDERANDO o ofício    

 

PORTARIA Nº 930/16 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e 

dá outras providências 

JANAINE OTTONELLI WOLFF, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

Lei Municipal nº 1.395 de 30 de outubro de 2013, e de conformidade 
com o inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.420 de 14 de 

maio de 2014, e Decreto Municipal nº 1.428 de 27 de julho de 2014,  

CONSIDERANDO o ofício n° 473/2016 – 1ª PJCPVA, do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso e,    

CONSIDERANDO o ofício n° 0145/2016 – CPIA, da Comissão 

Permanente de Inquérito Administrativo e Sindicância, 

R E S O L V E 

Artigo 1º -Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela  
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n° 0145/2016 – CPIA, da Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo e Sindicância, 

R E S O L V E 

Artigo 1º -Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela 

Portaria nº 004/16 de 13 de janeiro de 2016, com base no artigo 163 e 

seguintes da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, 

efetue a instauração de Processo e Inquérito Administrativo e 

Disciplinar, Sanitarista, VALDIR DE JESUS SANTOS. 

Artigo 2º -Dar-se-á seqüência ao presente ato, se assim necessário, ao 

procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus 

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 
Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que 

justificada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e 
seus parágrafos. 

Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, 

de 25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos 

Santos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial 

especificamente para o procedimento instaurado por esta Portaria. 

Artigo 5º -A presente portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Registre-se e Publique-se   

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
Em 26 de agosto de 2016. 

JANAINE OTTONELLI WOLFF 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LLR. 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 027, de 26 de agosto de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 

37, item II da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 

679/2001. 

Considerando o Despacho de Expediente n° 158/2016 de lavra da 

Assessoria Jurídica do município no qual instrui quanto à legalidade 

das convocações respeitando as vedações impostas para o período 

eleitoral vigente; 

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal bem como o disposto 

no art. 73, V, ‘c’, da Lei Federal n° 9.504 de 30 de setembro de 1997; 

Considerando a exoneração constante da Portaria n° 918/16 publicada 

em 19 de agosto de 2016, Edição n° 941, no Diário Oficial de 

Primavera do Leste; 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de 

Concurso Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão por 

justa causa, aposentadoria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde 

e Segurança, 

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

classificados no concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de 

classificação do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecerem 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 

deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 

Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 

12:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 

1.1. Os candidatos deverão apresentar os documentos constante 

do Anexo I; 

1.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 

exigência do item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse 

dos resultados dos exames médicos constante do Anexo II, conforme  

exigência do cargo, agendando data e horário para a realização da 

perícia médica, através do telefone (66) 3498-1727; 

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

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 

DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo 

para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de 

convocar o próximo candidato.                         

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 

Quadro 1 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 

524332 RODRIGO ANGELO DI BERTI 
 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 

Em 26 de agosto de 2016. 
 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

ANEXO I 
 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 
 

I – Para todos 

os cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de 

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

3. 2 fotos 3x4 recente; 
4. Diploma ou Certificado de Conclusão de 

Curso na área de atuação exigida no Edital, 

reconhecido pelo MEC; * 

5. Carteira de Trabalho (página de identificação 

do trabalhador frente e verso); 

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

averbação, se houver; * 

8. Titulo de Eleitor e comprovante de votação 
da última eleição; * 

9. Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo 
masculino);* 

10. Comprovante de endereço atualizado; 

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

13. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 

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

15. Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 
16. Comprovante de conta bancária, no banco 

HSBC, que administra a folha de salários; 

17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física 
APTO (original) expedido pela Junta de Perícias 

Médicas do Município;  

18. Exames Médicos, conforme Anexo II; 
19. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo 

III; 

20. Declaração de que não foi demitido por justa 
causa – Anexo IV;  

21. Declaração de bens e valores que constituem 

seu patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 
22. Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI; 

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

residiu nos últimos 05 anos; 

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

residiu nos últimos 05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do 
Concurso. 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamentada 

1. Documentos do item I; 
 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou 

Certidão comprobatória de registro no respectivo 
Conselho de Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo 

penalidade imposta após regular processo 
administrativo, que o impeça, ainda que 

temporariamente, de exercer a profissão; 

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

profissional. 

III – Para os 

cargos de 

Motorista, 

operador de 

Maquinas e os 

que exigem 

porte de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 

categoria conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de 
consulta do RENACH – Registro Nacional de 

Carteira de Habilitação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
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________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 
n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

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

QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de 

processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, 
Estadual ou Municipal, da administração direta ou indireta, e que não 

me encontro respondendo a nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas em lei. 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

________________________________________ 

Declarante 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu,______________________________________________________
________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 
em cumprimento às disposições legais pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no 
quadro abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações ou qualquer bens e valores 

patrimoniais localizados no País ou Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 
companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 

econômica do declarante. 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 

prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação 
vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

_______________________________________ 
Declarante 

 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade 

fática. Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos 

funcionais. Em caso de informações falsas será apurada em data 

oportuna, através de instrumento próprio, sem prejuízo de 

responsabilização cível e criminal. 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

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

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

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

especialista) para verificar os sintomas? 

(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos               (    ) Nos 

últimos 5 anos           (    ) Não sei 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Hemograma completo; 

2. Tipagem sanguínea; 

3. Glicemia (em jejum); 
4. Eletrocardiograma (com avaliação 

cardiológica, se patológico, definir o grau); 

5. Raios-X do tórax PA (com laudo) 
6. Colpocitologia oncótica (mulheres 

acima dos 35 anos de idade); 

7. Avaliação Psicológica, a partir da 
aplicação de teste do Sistema de Avaliação de 

Testes Psicológicos - SATEPSI 

II – Para 

cargos cuja 

função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1. Exames atestados no item I; 

2. Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 
3. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

4. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação 

de alimentos e 

bebidas 

1. Exames atestados no item I; 

2. Coprocultura; 
3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas 
vocais; 

3. Audiometria (com laudo 

fonoaudiológico); 
4. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 
neurológico): 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 
n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 
__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de 

interesse particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou 

emprego público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 
subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 

poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, 

da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que 

seja inacumulável com a carreira em que tomará posse. 
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a 

ocorrer em sua vida funcional que não atenda às determinações legais 
vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder 

processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 

25 de setembro de 2001. 
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra 

referida. 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
________________________________________________ 

Assinatura 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

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

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

quanto tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

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

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim                     (   ) Não                      (   ) Não sei      (   ) As vezes 

Qual? 
 

 7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

Qual? 
 

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  

Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

cardíacos, batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Qual? 
 

10) Você já teve ‘’Desmaios’’, ’’ Ataques’’, ’’Crises Convulsivas’’, 

‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 

Quando foi a última vez? 
 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou 

de comportamento?   

 (   ) sim          (    ) não                 Se sim, descrevê-las (quando, como, 

por que, etc.): 
 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim                  (   ) Não                    (   ) Não sei 

Qual, quando e por quê?  
 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas 

(antidepressivos, benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, 

anticonvulsivantes, etc., nos últimos 30 dias? (    ) sim          (    ) não ,   

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

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

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

(idade de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, 

etc.): 
 

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

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 

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

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

pele”, 

(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 
(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor 
do que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 
(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as 

conhece ou conhece pouco. 
 

16) Outras anotações: 

Eu 

_________________________________________________________

_declaro sob pena de responsabilidade que as informações neste 

documento expressam a verdade. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 028, de 26 de agosto de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 

37, item II da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 
679/2001. 

Considerando o Despacho de Expediente n° 158/2016 de lavra da 

Assessoria Jurídica do município no qual instrui quanto à legalidade 
das convocações respeitando as vedações impostas para o período 

eleitoral vigente; 

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal bem como o disposto 
no art. 73, V, ‘c’, da Lei Federal n° 9.504 de 30 de setembro de 1997; 

Considerando a exoneração, em razão de aposentadoria, constante da 
Portaria n° 919/16 publicada em 19 de agosto de 2016, Edição n° 941, 

no Diário Oficial de Primavera do Leste; 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de 
Concurso Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão por 

justa causa, aposentadoria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde 

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

concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do 

edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecerem no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, 

na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua 

Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 12:00h, 
para providências quanto à nomeação e posse, em conformidade o que 

dispõe a legislação. 

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

1.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 

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

exigência do cargo, agendando data e horário para a realização da 

perícia médica, através do telefone (66) 3498-1727; 
2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da 

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 
DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo 

para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de 

convocar o próximo candidato.                                                                                           

Quadro 1 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 

518657 MARCELO DE SOUZA 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 26 de agosto de 2016. 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS 

I – Para 

todos os 

cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

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

3. 2 fotos 3x4 recente; 

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

MEC; * 

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

6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7. Certidão de nascimento ou casamento ou 
averbação, se houver; * 

8. Titulo de Eleitor e comprovante de votação da 

última eleição; * 
9. Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

10. Comprovante de endereço atualizado; 
11. CPF do cônjuge; 

12. CPF do pai e da mãe;  

13. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 
14. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 

anos; 

15. Carteira de vacinação para filhos menores de 14 
anos; 

16. Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, 

que administra a folha de salários; 
17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física 
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I – Para todos 

os cargos 

APTO (original) expedido pela Junta de Perícias 

Médicas do Município;  

18. Exames Médicos, conforme Anexo II; 
19. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo 

III; 

20. Declaração de que não foi demitido por justa 
causa – Anexo IV;  

21. Declaração de bens e valores que constituem 

seu patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 
22. Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI; 

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

residiu nos últimos 05 anos; 

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

residiu nos últimos 05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do 
Concurso. 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou 

Certidão comprobatória de registro no respectivo 

Conselho de Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo 
penalidade imposta após regular processo 

administrativo, que o impeça, ainda que 

temporariamente, de exercer a profissão; 
4. Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

III – Para os 

cargos de 

Motorista, 

operador de 

Maquinas e os 

que exigem 

porte de CNH 

1.  Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 

categoria conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de 
consulta do RENACH – Registro Nacional de 

Carteira de Habilitação, junto ao Detran). 

 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
 

ANEXO II 
 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 
 

I – Para todos os 

cargos 

1. Hemograma completo; 

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

4. Eletrocardiograma (com 

avaliação cardiológica, se patológico, 
definir o grau); 

5. Raios-X do tórax PA (com 

laudo) 
6. Colpocitologia oncótica 

(mulheres acima dos 35 anos de idade); 

7. Avaliação Psicológica, a partir 
da aplicação de teste do Sistema de 

Avaliação de Testes Psicológicos - 

SATEPSI 

II – Para cargos cuja 

função seja condução 

de veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1. Exames atestados no item I; 
2. Eletroencefalograma com 

avaliação neurológica; 

3. Exame oftalmológico com 

acuidade visual e fundo de olho; 

4. Audiometria total. 

III – Para os cargos 

cuja função seja 

manipulação de 

alimentos e bebidas 

1. Exames atestados no item I; 

2. Coprocultura; 

3. VDRL; 
4. Protoparasitologia; 

5. Urina tipo I 

IV – Para os cargos 

cuja função seja 

limpeza e higienização 

de ambientes 

1. Exames atestados no item I; 
2. Raio X coluna Vertebral (AP e 

P), Cervical, Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos de 

professor 

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

cordas vocais; 

3. Audiometria (com laudo 
fonoaudiológico); 

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

5. EEG (Eletroencefalograma com 

parecer neurológico): 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 
n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

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

QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de 

interesse particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou 
emprego público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 
subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 

poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, 

da Constituição Federal de 1988. 
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que 

seja inacumulável com a carreira em que tomará posse. 
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a 

ocorrer em sua vida funcional que não atenda às determinações legais 
vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder 

processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 

25 de setembro de 2001. 
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra 

referida. 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
________________________________________________ 

Assinatura 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

Eu,______________________________________________________
________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 

n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 
QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de 

processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, 

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

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

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

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

________________________________________ 
Declarante 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu,______________________________________________________

________________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o 
n° ______________________________________, DECLARO(A) 

para fins de posse no cargo de 

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

em cumprimento às disposições legais pertinentes que: 
a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no 

quadro abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações ou qualquer bens e valores 

patrimoniais localizados no País ou Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 
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OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 
companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 

econômica do declarante. 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 

prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação 
vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

_______________________________________ 
Declarante 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade 

fática. Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos 

funcionais. Em caso de informações falsas será apurada em data 

oportuna, através de instrumento próprio, sem prejuízo de 

responsabilização cível e criminal. 

Nome:  

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

RG: CPF: 

Responda as perguntas abaixo: 

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

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

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

(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos               (    ) Nos 

últimos 5 anos           (    ) Não sei 
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias? (    ) sim (    ) não 

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

quanto tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim          (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

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

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

 7) Você apresenta algum defeito físico? 

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

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  
Qual? 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 
cardíacos, batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Qual? 
10) Você já teve ‘’Desmaios’’, ’’ Ataques’’, ’’Crises Convulsivas’’, 

‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 

Quando foi a última vez? 
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou 

de comportamento?   

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

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

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

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas 

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

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

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

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

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

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

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar.  
 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 
(    ) é explosivo(a). 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 
(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor 

do que você. 
(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

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

16) Outras anotações: 

Eu 
_________________________________________________________

_declaro sob pena de responsabilidade que as informações neste 

documento expressam a verdade. 
 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

________________________________________ 

Declarante 
 

 

 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

TOMADA DE PREÇOS 
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OUVIDORIA MUNICIPAL 
DEIXE SEU ELOGIO, SUA SUGESTÃO, 

SUA RECLAMAÇÃO, FAÇA 
DENÚNCIAS, SOLICITE INFORMAÇÕES 

E AJUDE A MELHORAR AINDA MAIS 
OS SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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