
Diário Of icial 
 DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 16 de Março de 2018 • Edição 1226 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 AVISO DE PREGÃO 

 
Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 

Processo nº 141/2018 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e 

subsidiariamente, pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 

e suas alterações e demais legislação complementar). 

Tipo: 
“MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: PROCESSO LICITATÓRIO PARA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E 

EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME 

SOLICITAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

ABAIXO. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 20 de Março de 2018 

Hora: 09:00 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.bllcompras.org.br 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera 

do Leste – MT (Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU 

OBTENÇÃO DESTE  

EDITAL 

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

Horários: Das 07:00 h às 11:00h e 13:00 às 17:00h – 
Horário do Mato Grosso. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à 

Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: 

licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo do Anexo VI deste 

Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

Dia: 03 de abril de 2018 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de 

lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU 

OBTENÇÃO DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 11:00h e 13:00h  às 17:00h. 

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

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

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

modelo da página 02 deste Edital, para eventuais informações aos 

interessados, quando necessário. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 – SRP 

Exclusivo ME/EPP/MEI 

Processo nº 190/2018 

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

nº 8.666/93, alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

“Menor Preço por Item” 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

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 MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

Exclusivo ME/EPP/MEI 

Processo nº 284/2018 

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

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, 

alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

“Menor Preço por Item” 

PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE TABELA DE 

BASQUETE HIDRÁULICA MANUAL, ITEM QUE FOI 

FRACASSADO NO ÚLTIMO PREGÃO Nº 98/2017, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

05 de abril de 2018 

08:00 horas 

OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A abertura da 

etapa de lances opera a preclusão do direito de credenciamento e 

participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 11:00h e 13:00h  às 17:00h. 

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

 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

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

modelo da página 02 deste Edital, para eventuais informações aos 

interessados, quando necessário. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 – SRP  

Com Item Exclusivo ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 295/2018 

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

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

Tipo: 

“Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE TELAS DE ARAME, TELAS 

MOSQUETEIRAS E MATERIAIS PARA 

ALAMBRADO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 09 de abril de 2018 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão do direito de credenciamento e 

participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

“Editais e Licitações”. 

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

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 – SRP 

Exclusivo ME/EPP/MEI 

Processo nº 317/2018 

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

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, 

alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

“Menor Preço por Item” 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA (CANECA, COLHER, 

CUMBUCA E PRATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 10 de abril de 2018 

Hora: 08:00 horas 

  

 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de 

lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU 

OBTENÇÃO DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 11:00h e 13:00h  às 17:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página  

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

Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, 

conforme modelo da página 02 deste Edital, para eventuais 

informações aos interessados, quando necessário. 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

Pregão Presencial Nº 018/2018  

A Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 

030/2018, torna público para conhecimento dos interessados que 

houve correção no edital supramencionado, como segue: 

No Edital, página 27 (vinte e sete), em seu Anexo I – Termo de 
Referência, item 3 – Das especificações: 

- Onde se Le: Unidade: UN 

- Leia-se: Unidade: PAR  

Sendo assim, o processo licitatório será para aquisição de 

um par da tabela de basquete hidráulica, e não para somente uma 

unidade conforme se entendia do edital. 

A correção do edital encontra-se a disposição dos 
interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro 

Primavera do Leste – MT ou através do site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br, no ícone “CIDADÃO – Editais e 
Licitações”. As demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados.  

Primavera do Leste, 15 de março de 2018. 

JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 
 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

COMUNICADO 
 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 2/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado  

final obtido na sessão do Pregão nº 2/2018 - do processo de compra nº 55/2018 
referente a contratação  

Processo Licitatório para Aquisição de 01(um) Motor Completo para Máquina 

Escavadeira Hidráulica JCB, através de recursos do FETHAB, conforme 
necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. sob o 

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

empresa(s) para o(s) lote(s)  
licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA GRILON MECANICA DE MAQUINAS 

LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$70000.00(setenta mil reais ) .       

 
Primavera do leste, 16 de  março de  2018. 

 

____________________________________ 
Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 

 

RESULTADO DO PREGÃO 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 

038/2018 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação 
inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da Lei nº 8.666/93, 

a favor de PAULO DE FARIAS DA SILVA, no valor total de R$ 3.600,00 

(Três mil e seiscentos reais), para realizar apresentações musicais, face ao 
disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 

devidamente instruído.  

Publique-se. 
Primavera do Leste, 14 de março de 2018. 

 

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 

039/2018 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação 

inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da Lei nº 8.666/93, 
a favor de THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO, no valor total 

de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), para realizar oficinas musicais, face ao 

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

Publique-se. 

Primavera do Leste, 15 de março de 2018. 

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

 

RATIFICAÇÕES 

 

PORTARIAS 

 

SILVA, que exercia a função de Encarregada da Junta do Serviço 

Militar, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 1406/17. 

 
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 15 de março de 2018. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 16 de março de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

MDFFP. 
 
 

PORTARIA Nº 133/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, 

item II da Constituição Federal, 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 055, de 07 de fevereiro de 2018. 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora 

EDINA OLIVEIRA DA COSTA, para exercer a função de Auxiliar de 
Cozinha, 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, com efeito retroativo 14 de março de 2018. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 16 de março de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

MDFFP. 
 

PORTARIA Nº 134/18 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,  

 

R E S O L V E 

Nomear, o Senhor ROBERSON DIAS PEREIRA para exercer a 
função de Encarregado da Junta do Serviço Militar, 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 DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 16 de março de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

MDFFP. 
 

PORTARIA Nº 132/18 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, 

R E S O L V E 

Exonerar, a Senhora MÁRCIA ADRIANA RODRIGUES DA  
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO 

PRIMAVERA DO LESTE – MATO GROSSO 

2017 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO   I - DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 

CAPÍTULO   II - DA NATUREZA DO CONSELHO  03 

CAPÍTULO   III - DAS FUNÇÕES DO CONSELHO 04 

CAPITULO IV – ATOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              05 

CAPÍTULO V -  DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO                            06 

CAPÍTULO   VI- DA AUTONOMIA 11 

CAPÍTULO   VII - DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 11 

SEÇÃO  I – DA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 13 

CAPÍTULO VIII - DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 14 

SEÇÃO  I – DO PLENÁRIO E DAS SESSÕES 15 

SEÇÃO  II – DAS COMPETÊNCIAS DO PLENÁRIO 16 

SEÇÃO  III – DA PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA E SECRETARIA 17 

SESSÃO IV – DA SECRETARIA 20 

SESSÃO V – DA SECRETARIA GERAL DO CME 20 

SEÇÃO  VI – DAS CÂMARAS PERMANENTES 21 

SEÇÃO  VII – DAS CÂMARAS ESPECIAIS 23 

SEÇÃO  VIII – DOS CONSELHEIROS 23 

SEÇÃO  IX – DO TÉCNICO DO CME 26 

CAPÍTULO   IX - DAS REUNIÕES DO CME 27 

CAPÍTULO   X - DO FÓRUM 27 

CAPÍTULO XI - DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 28 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 29 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 

 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ART. 1° - O Conselho Municipal de Educação – CME é um mecanismo de mediação entre a sociedade e o poder público, espaço no qual deve acontecer a 

articulação e negociação de demandas sociais pela garantia do direito à educação escolar de qualidade. 

ART. 2° - O Conselho Municipal de Educação é um órgão governamental, que tem por finalidade auxiliar a administração municipal na orientação, 
planejamento e interpretação de matérias de sua competência e traz na sua natureza o princípio da participação e da representatividade da comunidade interna 

e externa na gestão da educação. 

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA DO CONSELHO 

ART. 3° - Criado pela Lei Municipal n° 198 de 18 de outubro de 1991, sancionada pelo prefeito Érico Piana Pinto Pereira – posteriormente alterada pela Lei 

n° 852 de 15 de setembro de 2004 e pela Lei nº 1.506 de 16 de dezembro de 2014, amparado pelos artigos de n° 94, 162, 163 e 164 da Lei Orgânica do 
Município de Primavera do Leste - MT/1990, é um órgão que atua no assessoramento ao governo municipal na formulação de políticas educacionais. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FUNÇÕES DO CONSELHO 

ART. 4° - O papel do CME é de interlocutor e representante dos interesses da sociedade, devendo, portanto, atuar na defesa dos direitos sociais, conforme 

assegura a Constituição Federal, em seus artigos 205, 206 e 208, como direito de todos a um ensino de qualidade. 
ART. 5° - No desempenho de suas funções, o CME constitui instrumento de ação social, atendendo a demandas da sociedade quanto à transparência no uso 

dos recursos e à qualificação dos serviços públicos. 

ART. 6° - O CME tem, as funções consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa, normativa e de Acompanhamento e Controle Social, tendo, portanto, 
um perfil técnico-pedagógico.   

I – FUNÇÃO CONSULTIVA 

ART. 7° - Refere-se a responder consultas sobre questões que lhes são submetidas pelas escolas, Secretária de Educação, Câmara de Vereadores,  Ministério 
Público, universidades, sindicatos e outras entidades representativas de segmentos sociais, assim como por qualquer cidadão ou grupo de cidadãos, de acordo 

com a lei. 

II – FUNÇÃO PROPOSITIVA 

ART. 8° - O CME emite opinião e oferece sugestões, participando da discussão e da definição das políticas e do planejamento educacional, cabendo, a 

deliberação ao Executivo. 

III – FUNÇÃO MOBILIZADORA 

ART. 9° - Tem a função de estimular a participação da sociedade no acompanhamento e controle de oferta dos serviços educacionais, onde o CME participa 

da discussão e da definição das políticas e do planejamento educacional. 

 IV – FUNÇÃO DELIBERATIVA 

ART. 10 - Na função deliberativa, o CME tem o poder e decisão, compartilhados com a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito da Rede Municipal de 

Ensino e na modalidade de Educação Infantil da Rede Privada de Ensino. 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL 

 DE  EDUCAÇÃO 
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V – FUNÇÃO NORMATIVA 

ART. 11 – Esta função abrange autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino e Escolas Privadas de Educação 

Infantil. Com autonomia e competência para emitir pareceres e Resoluções. 
                                            

CAPÍTULO IV 

ATOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ART. 12 – São atos do Conselho Municipal de Educação: 

I – Pareceres e deliberações, que são as manifestações conclusivas do Plenário e das Comissões Especiais sobre matéria de sua competência, devendo sempre 

esta ser apresentada por escrito, e contendo histórico, análise e conclusão com voto de aprovação. 
§ 1º – Deliberação é um ato normativo de iniciativa de Conselheiros, Comissões Especiais e/ou do Presidente do CME, de interesse da organização Municipal 

de Ensino, consequentemente do Plenário do CME. 

§ 2º – Os pareceres e deliberações definitivos que envolvam funcionamento de escolas, órgãos ou serviços próprios da Secretaria Municipal de Educação, 
têm validade quando homologado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação. 

ART. 13 – O CME pode estabelecer normas complementares relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos, observando a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 
 ART. 14 – O CME exerce as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 1.506/2014 e pelos artigos de n° 94, 162, 163 e 164 da Lei Orgânica 
do Município de Primavera do Leste – MT/1990: atribuições de natureza técnico-pedagógicas. 

ART. 15 – As atribuições de natureza técnico-pedagógicas incluem-se as relativas, aprovação de estatutos e regimentos, assim como promover sindicâncias 

e elaborar normas educacionais complementares, credenciar escolas, autorizar cursos, anos ou ciclos: 
I – autorizar o funcionamento, credenciar e supervisionar as Escolas Privadas de Educação Infantil; 

II - autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino. 

ART. 16 – Ao CME compete: 
I – elaborar seu regimento e modificá-lo, quando necessário; 

II – elaborar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino; 
III – promover discussão das políticas educacionais municipais, acompanhando sua implementação e avaliação; 

IV – participar da elaboração, aprovação em primeira instância, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, juntamente com o FME; 

V – acompanhar e avaliar a qualidade de ensino no âmbito do Município, propondo medidas para a sua organização e melhoria; 
VI – promover e divulgar estudos sobre o ensino no Município, propondo políticas e metas para a sua organização e melhoria; 

VII – exigir o cumprimento do Poder Público para com o ensino, em conformidade com os artigos 208, da Constituição Federal, Emenda Constitucional 

14/96 e artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste/1990; 
VIII – estabelecer diretrizes a serem seguidas pelo Poder Público Municipal, relativas: 

a) ao aproveitamento eficiente dos recursos destinados ao ensino; 

b) à identificação e remoção das causas de ausência e baixo rendimento escolar; 
c) à assistência ao educando; 

d) à concessão de bolsas de estudo; 

e) à radicação de professores da zona rural. 
IX – acompanhar e avaliar a chamada anual da matrícula, o recenseamento escolar, o acesso à educação, as taxas de aprovação/ reprovação e de evasão 

escolar; 

X – promover: 
a) a apuração dos gastos do Poder Público Municipal no campo de ensino; 

b) a averiguação do grau de escassez do ensino oficial em relação à população em idade escolar. 

XI – a sugestão de medidas aos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, nas fases de elaboração e tramitação do orçamento municipal, 
visando: 

a) a fixação dos recursos previsto na legislação nacional; 

b) o enquadramento das dotações especificadas para a educação dentro do plano municipal; 
XII – articular-se com órgãos ou serviços governamentais de educação no âmbito estadual, federal e com outros da administração pública ou privada que 

atuam no município, a fim de obter sua contribuição para a melhoria dos serviços educacionais; 

XIII – fixar critérios para a concessão de subvenções e auxílios a entidades educacionais do Município; 
XIV – propor ao Prefeito Municipal o cancelamento ou a suspensão das subvenções e auxílios, nos casos em que as instituições beneficiárias não tenham 

cumprido os compromissos assumidos; 

XV – acompanhar, analisar e avaliar a situação dos integrantes do magistério municipal, oferecendo subsídios para políticas públicas  educacionais, visando 
a melhoria das condições de trabalho, formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos.  

XVI – analisar, e quando for o caso, propor alternativas para a destinação e aplicação de recursos relacionados ao espaço físico, 

XVII – analisar projetos ou planos para contrapartida do município em convênios com a União, Estado, Universidades ou outros órgãos de interesse de 
educação; 

XVIII – emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza educativa e pedagógica propostos pelo poder Executivo Municipal, Conselho Estadual de 

Educação ou outras instâncias administrativas municipais; 
XIX – elaborar normas educacionais complementares para o credenciamento e autorização de escolas, cursos, anos ou ciclos, da Rede Municipal de 

Educação e das escolas privadas de Educação infantil; 

XX – opinar sobre a organização e funcionamento de outros cursos de caráter formal e não formal nos termos da legislação pertinente; 
XXI – aprovar na forma legal, calendários, matriz curricular, currículos, projeto político pedagógico e regimento escolar de Instituições de Educação Infantil 

Públicas e Privadas e do Ensino Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino; 

XXII – manifestar-se sobre a criação e expansão, no âmbito do Município, de cursos de qualquer nível, grau ou modalidade de ensino; 
XXIII – opinar e acompanhar o processo de cessação e desativação, a pedido, de atividades escolares de estabelecimentos ligados à Rede Municipal; 

XXIV – sugerir normas especiais para que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental atendam às características regionais e sociais locais, tendo em vista 

o aperfeiçoamento educativo, respeitando o caráter nacional da Educação; 
XXV – pronunciar-se sobre a regularidade de funcionamento de estabelecimentos de ensino de qualquer nível, grau ou modalidade no âmbito do Município; 

XXVI – manter intercâmbio com o Conselho Estadual de educação e demais colegiados municipais; 

XXVII – sugerir, quando necessário, alterações no Estatuto do magistério; 
XXVIII – declarar perda de mandato de Conselheiro Titular ou Suplente por falta às reuniões do Conselho e outros motivos expressos em seu regimento 

interno; 

XXIX – acompanhar a elaboração e execução do Plano Estratégico da Secretaria de Educação e Planos de Desenvolvimento Escolar das Escolas da Rede 
Municipal de Ensino; 

XXX – emitir pareceres sobre toda e qualquer ação e alteração das Políticas Educacionais do Município solicitado pela Secretaria de Educação; 

XXXI – acolher denúncia de irregularidade no âmbito da educação no Município, constituindo Comissão Especial para apuração dos fatos e encaminhamento 
das conclusões, quando for o caso, às instâncias competentes; 
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XXXII – promover a divulgação dos pareceres do Conselho Municipal de Educação, no âmbito do Município; 

XXXIII – elaborar relatório anual de suas atividades, encaminhando-o para conhecimento da Secretaria Municipal de Educação. 

ART. 17 – São também atribuições do CME: 

I – coordenar processo de definições políticas municipais de educação, promovendo a colaboração entre o Sistema Municipal de Ensino e os demais sistemas 
que possuam instituições de ensino no município; 

II – participar da discussão do plano de educação no âmbito do município; 

III – acompanhar, controlar e avaliar planos, programas e projetos em nível municipal; 
IV – participar da elaboração do orçamento municipal relativo à educação; 

V – deliberar sobre a criação, autorização e credenciamento de instituições e cursos a serem mantidos pelo município; 

VI – avaliar a realidade educacional do município e propor medidas aos poderes públicos para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar. 
VII – propor medidas e programas para titular, capacitar, atualizar e aperfeiçoar gestores, professores e demais servidores educacionais; 

VIII – acompanhar o desempenho do conjunto de escolas municipais; 

IX – emitir pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza pedagógica que lhes forem submetidas; 
X – zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação. 

 

CAPÍTULO VI  

DA AUTONOMIA 

ART. 18 – Sendo a extensão da administração municipal, o CME deve ter autonomia para servir de apoio aos avanços e realizações educacionais requeridos 

pelas comunidades locais. 
ART. 19 – O CME organiza-se e funciona por meio de normas próprias, pois a autonomia é um dos princípios da gestão democrática do ensino público, 

desempenhando o seu papel na representação da sociedade. 

ART. 20 – O que garantirá a autonomia financeira do CME é a dotação de recursos específicos no orçamento da educação, gerenciado pelo Conselho, 
resguardadas as normas gerais de direito financeiro público. 

ART. 21 – Como órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino, as normas e diretrizes estabelecidas pelo CME serão homologadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

CAPÍTULO VII 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
ART. 22 – O CME de Primavera do Leste fundamenta-se no princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, inciso VI, da Constituição Federal 
e art. 3° inciso VIII da LDB) e conforme a Lei nº 1.506/2014, sua composição incluirá representantes da Secretaria Municipal de Educação e dos diversos 

segmentos educacionais do município, bem como de outros setores da comunidade, indicados pelas respectivas entidades representativas  ou eleitos pelos 

seus pares, nomeados pelo poder executivo, com pluralidade na representatividade da sociedade, sendo composto por 15 (quinze) conselheiros titulares e 
14 (quatorze) suplentes, conforme abaixo especificado: 

I – O(A) Secretário(a) Municipal de Educação; 

II – um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
        III – um representante da Rede Particular de Ensino; 

IV – um representante da Rede Estadual de Ensino; 

V – um representante das Escolas do Campo; 
VI – um representante das escolas Municipais de Ensino Fundamental urbanas; 

VII – um representante da Educação Especial (APAE/NAMEI); 

VIII – um representante das escolas Municipais de Educação Infantil; 

IX – um representante dos Diretores das Escolas Municipais; 

X - um representante do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – Subsede de Primavera do Leste (SINTEP/MT); 
XI – um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ativos e inativos de Primavera do Leste – SINSPP; 

XII -  um representante de pais; 

XIII – um representante dos Profissionais da Educação Superior; 
XIV – um representante dos estudantes; 

XV – um representante da Educação Profissional; 

§  1° –  A cada membro efetivo corresponderá um suplente; 

 

SESSÃO I 

DA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 

ART. 23 – A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feita pelo Prefeito Municipal para o período de 04 (quatro) anos, podendo ser renovada 

por igual período. 

                  Parágrafo Único: Na composição de um novo mandato do Conselho, deve ser assegurada a permanência de um número mínimo de 1/3 dos 
membros em atuação, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos do órgão. 

ART. 24 – Ficará extinto o mandato de membro que deixar de comparecer sem justificativa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas. 

Parágrafo Único: O prazo para justificar a ausência será de 2 (dois) dias, a contar da data em que a mesma ocorreu. 
ART. 25 – No caso de ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá completar o mandato do substituto. 

ART. 26 – As funções de Conselheiro do CME são consideradas de serviço público relevante e social e o seu exercício tem prioridade sobre o de qualquer 

outro cargo público no Município de que sejam titulares os seus membros.  
§ 1º - Ao conselheiro que se ausentar por motivo de formação ou participação em eventos relacionados a sua atuação no CME, fica assegurado a designação 

de um substituto para realizar suas atividades no local de trabalho. 

§ 2º - O conselheiro, funcionário público ou não, que estiver em formação ou participação em eventos relacionados a sua atuação no CME, terá direito a 
cobertura de suas despesas relativas aos mesmos. 

 CAPÍTULO VIII 

DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E  FUNCIONAMENTO 
ART. 27 – A estrutura organizacional do Conselho Municipal de Primavera do Leste terá a seguinte organização e funcionamento: 

I – o Plenário; 

II – a Presidência, Vice-presidência e Secretária(o); 
III – Equipe Técnica - Secretaria Geral do CME; 

IV– as Câmaras  Permanentes; 

V– as Câmaras Especiais e Temporárias. 
ART. 28 – O CME contará com infraestrutura para o atendimento de seus serviços técnicos e administrativos devendo ser previstos recursos humanos e 

orçamentários para tal fim. 

SESSÃO I 

DO PLENÁRIO E DAS SESSÕES 

ART. 29 – O Plenário, órgão máximo do CME, é constituído pelo conjunto dos Conselheiros, do Presidente, Vice-presidente, Secretário, sendo a instancia 

em que são tomadas as decisões finais, cujas competências estão fixadas em Lei e no seu Regimento Interno. 
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Parágrafo Único: Na estrutura Plenária, todas as questões serão discutidas e decididas pelos Conselheiros. 

ART. 30 – O Plenário compõe-se dos Conselheiros em exercício pleno de seus mandatos, sendo a instância deliberativa permanente e soberana de deliberação 

do Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste. 
ART. 31 – As Sessões Plenárias serão realizadas conforme cronograma semestral aprovado pelo Plenário: 

I – ordinárias, quando realizadas uma única vez no decorrer de cada mês; 

II – extraordinárias, quando convocadas pela Presidência ou a requerimento subscrito da maioria simples dos Conselheiros e sempre que houver matérias 
urgentes a serem examinadas. 

ART. 32 – A cada Sessão Plenária do Conselho Municipal de Educação, será lavrada ata pela Secretária(o) de Plenária, assinada pelo Presidente e demais 

Conselheiros presentes, contendo, em resumo, todos os assuntos tratados e as deliberações que foram tomadas.  
ART. 33 – As deliberações do Conselho Municipal de Educação serão proclamadas pelo Presidente, com base nos votos da maioria e terão a forma de 

Resolução, de natureza decisória ou opinativa, conforme o caso, devendo ser publicadas em Jornal Oficial do Município. 

 
ART. 34 – Nas sessões extraordinárias só podem ser discutidos e votados assuntos que determinaram a sua convocação. 

ART. 35 – Por aprovação do Plenário, a Sessão pode ser reservada, com a presença exclusiva dos Conselheiros, quando a natureza do assunto a ser discutida, 

o exigir. 
ART. 36 – As Sessões só podem ser iniciadas com a presença da maioria dos Conselheiros, sendo o quórum apurado no início das sessões.  

Páragrafo Único – Cada membro titular terá direito a um voto e, ocorrendo empate, caberá ao Presidente do Conselho, além do voto ordinário, o voto de 

qualidade. 
 ART. 37 – O CME convocará, sempre que necessários representantes dos diversos setores do Sistema Municipal de Ensino para esclarecimentos sobre 

propostas e ações desenvolvidas. 

ART. 38 – O CME poderá convidar especialistas, entidades científicas e/ou técnicas nacionais, para colaborarem em estudos ou participarem de comissões 
instituídas no âmbito do CME, sob a coordenação de um de seus membros. 

ART. 39  – As deliberações e os assuntos tratados em cada reunião serão registrados em ATA, a qual será lida, aprovada e assinada pelos presentes. 

 

SESSÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO PLENÁRIO 

ART. 40  – Ao Plenário compete: 
I – eleger dentre seus membros, por votação direta, o Presidente, Vice-presidente e Secretário(a); 

II – aprovar Deliberações, Pareceres, Diretrizes, Indicações e outros de sua competência; 

III – aprovar, em última instância, no âmbito do CME, os Pareceres oriundos das Comissões ou de relator, designado pelo Presidente, após a indicação do 
Plenário; 

IV – aprovar o Plano Anual das ações oriundas da Secretaria Geral do CME; 

V – estabelecer, anualmente, o plano de ações e calendários de reuniões ordinárias do CME; 
VI – Apreciar e deliberar sobre questões omissas neste regimento. 

 

SESSÃO III 

DA PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA E SECRETARIA 

ART. 41  – A Presidência é a representação máxima do Conselho Municipal de  Educação, a reguladora dos seus trabalhos e a fiscal de sua ordem, tudo em 

conformidade com o Regimento Interno. 

§ 1° – Em caso de ausência do Presidente ou impedimento, será substituído pelo Vice-presidente. 

§ 2° – Ocorrendo ausência também do Vice-presidente, a Presidência será exercida pelo Secretário(a). 

§ 3º - Em caso do presidente ser servidor público efetivo do município, fica assegurada sua cedência total para o Conselho Municipal, enquanto perdurar o 
mandato. 

§ 4º - Quando o presidente eleito não for servidor público efetivo da Rede Municipal de Ensino, ficará assegurado a cedência de um dos conselheiros que seja 

servidor da rede municipal para desenvolver os trabalhos da área técnica, escolhido pelo conselho pleno. 
ART. 42 – A presidência, vice-presidência e secretário(a) serão escolhidos entre seus pares, em votação nominal e aberta, em Sessão Plenária devidamente 

convocada para este fim, por um mandato de 2 (dois) anos, podendo os mesmos concorrerem por novo período consecutivo. 

ART. 43 – São atribuições do Presidente do CME: 
I – dirigir e supervisionar os trabalhos do CME; 

II – cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do CME; 

III – representar o Conselho ou delegar representações; 
IV – dar posse em Sessão Plenária, aos Conselheiros nomeados; 

V – marcar e convocar as reuniões Plenárias, ordinárias e extraordinárias; 
VI – constituir Comissões Especiais e Grupos de Trabalho; 

VII – decidir, ouvindo o Plenário, sobre questões de ordem; 

VIII – baixar atos conseqüentes às decisões do Plenário; 
IX – solicitar os recursos necessários, inclusive materiais e pessoais para o funcionamento do colegiado; 

X – exercer, nas sessões do plenário, o voto de desempate; 

XI – baixar atos, normas, ordens de serviço e instruções relativas aos serviços administrativos; 
XII – convidar autoridades ou especialistas para comparecerem às reuniões do plenário e/ou das Comissões Permanentes e Especiais para prestarem 

esclarecimentos e debaterem a matéria indicada no convite; 

XIII – designar, ouvindo o Plenário, os integrantes das Comissões Permanentes e Especiais; 
XIV – designar Conselheiros titulares e suplentes, quando necessários para completar quorum de reuniões; 

XV – designar, ouvindo o Plenário, Conselheiros e integrantes do corpo administrativo do Conselho para participarem de cursos, seminários, fóruns e debates, 

palestras, oficinas, reuniões, conferencias, audiências públicas e outras atividades congêneres;  
XVI – elaborar e publicar o relatório anual do CME, contendo Deliberações, Pareceres  e outros atos aprovados no exercício; 

XVII – exercer outras atividades inerentes à sua função e resolver os casos omissos no seu Regimento Interno, relativos à administração do CME; 

XVIII – encaminhar à Secretaria de Educação Municipal, matérias que dependam de sua homologação; 
XIX – autorizar a publicação dos atos, notas e informações educacionais; 

XX – manter intercâmbio com órgãos congêneres e instituições educacionais; 

XXI – presidir as sessões do Plenário e orientar as discussões, concedendo a palavra aos Conselheiros, coordenando os debates e neles intervindo para prestar 
esclarecimentos. 

ART. 44 – São atribuições do Vice-presidente: 

I – exercer as atribuições que lhe forem designadas pelo presidente ou quando este lhe transmitir o exercício da função por estar impedido ou licenciado; 
II – substituir o presidente no exercício de suas funções, sempre que o mesmo não se achar no recinto à hora regimental do início dos trabalhos ou dele se 

ausentar, concedendo-lhe o lugar, logo que esteja presente; 

III – completar o mandato do Presidente em caso de vaga, desde que haja cumprido mais da metade do mandato. 
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SESSÃO IV 

DA SECRETARIA  

ART. 45 – A função de Secretário(a) será exercida por um conselheiro(a) eleito pelo plenário e designado especificamente para este fim, com as seguintes 
atribuições: 

I – substituir o presidente no exercício de suas funções, na ausência do vice-presidente, sempre que o mesmo não se achar no recinto à hora regimental do 

início dos trabalhos ou dele se ausentar, concedendo-lhe o lugar, logo que esteja presente; 
II – secretariar as sessões do Plenário, lavrando as devidas atas; 

SESSÃO V 

DA SECRETARIA GERAL DO CME  

ART. 46 – Equipe Técnica - Secretaria Geral do CME, compete: 

I – ter a seu cargo, sob sua guarda e manter organizado livros, escriturações, pastas das normas emitidas pelo Conselho, bem como as pastas das Leis e demais 

Pastas, bem como responder pelos bens e materiais sob sua guarda, zelando pela manutenção e conservação do material permanente e instalações do CME; 
II – assessorar o Presidente, Conselheiros, técnicos com informações e dados técnicos, pedagógicos ou estatísticos; 

III – Elaborar e apresentar o relatório anual das atividades do CME; 

IV – coordenar o protocolo do CME, zelando pelo seu bom funcionamento; 
V – Elaborar relatório anual das atividades, para encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação; 

VI – encaminhar os processos a serem submetidos às Comissões e ao Plenário, preparando a agenda do Plenário; 

VII – desempenhar tarefas correlatas; 
VIII – manter atualizados os dados estatísticos, as informações sobre o Sistema Municipal de Ensino a legislação e normas educacionais; 

IX – atender ao público, encaminhando o usuário ao setor competente; 

X – coordenar o CME nos aspectos e assuntos administrativos, assessorando o Presidente, o Plenário e as Comissões; 
XI – coordenar arquivos, mantendo-os devidamente organizados e em dia; 

XII – redigir expedientes administrativos, elaborar relatórios parciais e gerais; 

XIII – encarregar-se da coordenação dos serviços de informática;  
 

SESSÃO VI 

DAS CÂMARAS PERMANENTES 

ART. 47 – O Conselho Municipal de Primavera do Leste terá constituídas as seguintes Câmaras Permanentes:  

a)Câmara de Educação Infantil – CEI 

b)Câmara de Ensino Fundamental – CEF 
c)Câmara de Educação do Campo – 

 

§ 1º  – Cada uma das Câmaras Permanentes contará com um técnico efetivo com conhecimentos e ação junto ao CME para a função, aprovado pelo pleno 
com 30 (trinta) horas semanais, com designação por prazo indeterminado e remunerado de acordo com sua titulação. 

§ 2º - Fica assegurada a cedência de um servidor efetivo da educação com conhecimentos e ação junto ao CME para exercer a função de Secretário(a) Geral 

do órgão. 
ART. 48 – As Câmaras Permanentes serão constituídas no mínimo de  05(cinco) e no máximo de 12 (doze) conselheiros designados pelo Presidente do CME, 

por decisão Plenária, além do técnico em exercício. 

ART. 49 – A fim de prestar esclarecimentos sobre matéria em discussão, podem ser convidados a participar de reuniões das Câmaras, autoridades e 

especialistas, vedada, a emissão de voto. 

ART. 50 – As Câmaras Permanentes terão as competências de averiguar, analisar, acompanhar, apresentar propostas, analisar questões e elaborar pareceres 

sobre a sua área de abrangência, analisar processos de credenciamento e autorização de escolas, fazer visitação prévia e emitir relatório de visitação.  
Parágrafo Único: As reuniões de Câmaras e Plenárias acontecerão conforme cronograma semestral de reuniões aprovado pelo pleno do CME. 

 

SESSÃO VII 

DAS CÂMARAS ESPECIAIS 

ART. 51 – As Câmaras Especiais temporárias serão constituídas em caráter especial e temporário, com a finalidade de auxiliar a resolução de matérias 

emergenciais sendo formadas por conselheiros efetivos e suplentes cuja responsabilidade será imputada pelo Presidente do CME, em decisão Plenária. 
ART. 52 – As Câmaras Especiais temporárias terão as competências de apresentar propostas, analisar questões e elaborar parecer sobre sua área de 

abrangência. 

ART. 53 – Podem fazer parte das Câmaras Especiais, além dos Conselheiros  e suplentes, pessoas ou entidades de reconhecida competência. 
Parágrafo Único: A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das Câmaras especiais serão estabelecidas em instrução normativa 

aprovada pelo Plenário.  

SESSÃO VIII 

DOS CONSELHEIROS 

ART. 54 – O mandato dos membros do Conselho  Municipal de Primavera do Leste é de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução. 
Parágrafo Único: – Em caso de renúncia ou perca de mandato do conselheiro ou suplente, será nomeado um substituto para completar o restante do mandato. 

ART. 55 – Os suplentes assumirão automaticamente nas ausências e impedimentos dos Conselheiros titulares, sendo recomendada sua presença em todas as 

reuniões Plenárias, nas quais poderão participar dos assuntos e matérias discutidas, porém só votarão quando substituindo os titulares.  
ART. 56 – Os membros do CME deverão residir no município de Primavera do Leste. 

ART. 57 – Toda vez que o Suplente tiver a seu encargo um trabalho a ser apresentado em Plenário, oriundo de uma deliberação quando o mesmo exercia a 

titularidade, o titular mesmo presente à sessão deve conceder a titularidade ao suplente para efetivação da sua tarefa. 
ART. 58 – Cabe ao suplente, ainda, assumir definitivamente o mandato até seu final, em caso de afastamento do conselheiro titular. 

ART. 59 – A fim de assegurar a continuidade dos trabalhos do CME, nos casos de impedimento legal ou afastamento do membro titular e do respectivo 

suplente, são eleitos por suas respectivas categorias, novos membros para a conclusão do mandato, ou a indicação pelo(a) Secretário(a) Municipal de 
Educação, quando se tratar de representação indicada pela Secretaria de Educação. 

ART. 60 – O mandato dos membros do CME é considerado vago, antes do término estabelecido, nos seguintes casos: 

I – morte; 
II – renúncia; 

III – ausência injustificada por mais de 02 (duas) sessões Plenárias consecutivas ou 04 (quatro) alternadas no prazo de um ano; 

IV – doença que exija licença médica por mais de 06 (seis) meses; 
V – procedimento incompatível com a dignidade de suas funções; 

VI – condenação por crime comum ou de responsabilidade; 

VII – não mais pertencer à categoria que representa no Conselho, conforme comunicação expressa da categoria. 
ART. 61 – É facultativo ao conselheiro afastar-se de suas funções em caso de: 

I – licença para tratamento de saúde até 180 (cento e oitenta) dias, mediante cópia de atestado médico; 
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II – licença para tratar de assuntos pessoais de até 90 (noventa) dias, autorizada pelo Plenário; 

III – indicação ou iniciativa própria para comparecimento a encontros, seminários, cursos e congêneres de interesse educacional, desde que aprovada 

pelo Plenário. 
ART. 62 – São atribuições dos Conselheiros: 

I – comparecer e participar das sessões ordinárias e extraordinárias do Plenário e das Comissões; 

II – integrar comissões especiais para as quais são designados; 
III – relatar processos que lhes sejam distribuídos, cumprido os prazos estabelecidos; 

IV – votar e ser votados; 

V – representar o Conselho em Congressos, encontros, conferências, simpósios, fóruns, seminários, Audiências Públicas e outros, quando por 
delegação da Presidência; 

VI – votar nas sessões do Plenário e das comissões que integram; 

VII – comunicar ao CME, e ao seu Suplente com antecedência de no mínimo 24 horas, sua ausência quando não puder comparecer às sessões; 
VIII – colaborar para o engrandecimento da educação no município. 

ART. 63 – Os conselheiros e demais integrantes do CME devem diligentemente zelar pelo aprofundamento de seus conhecimentos, participando de cursos, 
seminários, fóruns, debates, palestras, oficinas, reuniões, conferências, audiências públicas e outras atividades congêneres, procedendo a leituras freqüentes, 

com vistas a sua atualização e aperfeiçoamento sistemáticos.  

 

SESSÃO IX 

DO TÉCNICO DO CME 

ART. 64 – O técnico do CME é um profissional efetivo, designado por tempo indeterminado para atender às instâncias administrativas do CME. 

ART. 65 – São atribuições do técnico do CME: 

I – exercer as atribuições que lhe forem designados pelo Presidente do CME, em matérias relacionadas à sua área de atuação; 

II – estudar, instruir e minutar o expediente e correspondência do CME e do Presidente; 
III – elaborar e divulgar, interna e externamente, após aprovação em Plenário, documentos e informações referentes ao CME; 

IV – encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, matéria que dependa de homologação do(a) Secretário(a) de Educação ou do Executivo 

Municipal, bem como sua publicação; 
V – prestar informações sobre atos e atividades do CME, autorizado pelo Presidente, após decisão do Plenário; 

VI – examinar processos relacionados com assuntos gerais da repartição que exijam a interpretação de textos legais, preparando as informações ou 

expedientes que forem necessários; 
VII – praticar atos compatíveis com a sua função; 

VIII – coordenar, acompanhar e informar o encaminhamento de processos às comissões; 

IX – acompanhar os trabalhos de digitação, remetendo-os à Presidência, quando for o caso; 
X – desenvolver com a secretária geral as tarefas de organizar em pastas apropriadas, leis, decretos, portarias, deliberações e notícias publicadas em 

jornais e/ou diários oficiais; 

 

CAPÍTULO IX  

DAS REUNIÕES DO CME 

ART. 66 – As reuniões Plenárias do CME acontecerão mensalmente e extraordinariamente sempre que necessário for. 
ART. 67 – O Presidente do CME pode solicitar a colaboração de autoridades, de pessoas de comprovado saber ou organizações da sociedade civil, para emitir 

pronunciamento sobre determinada matéria e para participar sem direito a voto, das reuniões das Comissões, Câmaras e Plenário. 

ART. 68 – As Câmaras Permanentes reunir-se-ão conforme cronograma de reuniões semestral para análise de processos, elaboração de pareceres, estudo de 
matérias relacionadas à sua área de atuação e outras atividades congêneres, conforme calendário aprovado pelo Plenário. 

 

CAPÍTULO X  

DO FÓRUM 

ART. 69  – o Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste terá instalado e amparado em Lei o Fórum Municipal Permanente. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS SUBVENÇÕES E DOS AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS 

ART. 70  – O Município de Primavera do Leste – MT, na medida de suas possibilidades, prestará cooperação financeira a entidades educacionais, mediante 
a concessão de subvenção anual ou auxílio para a realização de objetivos no campo de educação, ou para acorrer às despesas com serviços de natureza especial 

ou temporária. 

Parágrafo Único: – O Município só concederá subvenção, auxílio ou qualquer outro tipo de ajuda financeira para fins educacionais de 
acordo com critérios e orientações estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação. 

ART. 71 – O pedido de subvenção ou auxílio deverá ser acompanhado de circunstanciada exposição, justificativa de sua necessidade e do emprego que lhe 

será dado, bem como instruído com documentos hábeis provando o cumprimento dos seguintes requisitos: 
I – ter personalidade jurídica; 

II – funcionar regularmente pelo período de 3 (três) anos; 

III – destinar-se a finalidades educacionais; 
IV – ter corpo dirigente idôneo; 

V – ter patrimônio e/ou renda regular; 

VI – não receber qualquer subvenção ou outro auxílio do Município; 
VII – não dispor de recursos próprios suficientes para a manutenção e ampliação de seus serviços; 

VIII – ser credenciada e autorizada pelo Conselho Municipal de Educação e/ou Conselho Estadual de Educação. 

ART. 72 – As instituições que receberem subvenções ou auxílios, apresentarão, anualmente, ao CME, para recebimento de qualquer nova contribuição, os 
seguintes documentos: 

I –  relatório circunstanciado de suas atividades no ano anterior; 
II – prestação de contas do montante recebido no ano anterior; 

III – declaração do órgão de educação da Prefeitura de que a entidade cumpriu todos os compromissos assumidos com a prefeitura em decorrência 

de concessão ou subvenção ou auxílio anterior, bem como de que prestou todas as informações que lhe foram solicitadas. 
 

CAPÍTULO XII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

ART. 73 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, será promovida, visando o pleno desenvolvimento  

ART. 74 – As disposições do presente Regimento poderão ser complementadas ou alteradas por meio de resolução do Plenário, aprovadas por maioria 

absoluta de seus membros. 
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 Parágrafo Único: – As propostas de alteração deverão ser encaminhadas à Secretaria do CME, por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias da reunião 

marcada para alterações do Regimento Interno. 

ART. 75 – Os recursos do Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste – MT, são constituídos de: 

I – contribuições do Município, consignadas no seu orçamento ou em créditos especiais;  

II – doações, legados e outras rendas. 

ART. 76 – A prestação de contas das atividades do Conselho, inclusive da aplicação dos  recursos financeiros que lhe forem destinados serão feitos em forma 

de relatórios. 

ART. 77 – O Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste poderá pleitear concessões de competência, em caráter excepcional, além das previstas, 

devendo encaminhar seu pleito ao Conselho Estadual de Educação (CEE), acompanhado dos respectivos argumentos e justificativas. 

ART. 78 – Nenhuma deliberação do CME pode contrariar ou regulamentar, de forma diversa à Legislação Federal. 

ART. 79 – Das decisões do CME, caberá recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da decisão.  

Parágrafo Único: Parte legítima para interposição de recurso o Chefe do Poder Executivo Municipal, o Poder Legislativo Municipal, um 

membro do Conselho Municipal de Educação ou qualquer outro interessado de direito na questão. 

ART. 80 – Os casos omissos neste Regimento serão dirimidos em reunião do Conselho. 

ART. 81 – Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação em Sessão Plenária, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Primavera do Leste – MT, 13 de dezembro de 2017 

 

_____________________________ 

Adércio Vilmar Reder 

Secretário 

__________________________ 

Kátia Francielle Franzoni 

Vice-Presidente 

______________________________ 

Rosane Mastella 

Presidente 

 

 

   

PARECER Nº 002/2018 CME-PVA DO LESTE 

Solicitante Centro Municipal de Ensino Carlos Drummond de Andrade. 

Assunto 

Avaliação do Calendário Escolar, Calendário Descritivo e Matriz Curricular do Centro 

Municipal de Ensino que oferta as etapas de Educação Infantil Pré Escolar e de Ensino 
Fundamental de 9 Anos (Anos Iniciais e Anos Finais) para o Ano Letivo 2018. 

 

Conselheiros Relatores:  

 

Adércio Vilmar Reder, Maria Conceição R. Figueredo 
 

RELATÓRIO 

A Lei Municipal nº 852 de 15 de setembro de 2004, que dá nova redação à Lei de criação do CME, define como uma de suas competências em 

seu Art. 4º: “XXI - aprovar na forma legal Regimentos, Calendários e Currículos de Instituição de Educação Infantil Público e Privado e do Ensino 

Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino”. Além desta definição o CME aprovou a Resolução nº 006/2006-CME/Primavera do Leste, que fixa 

normas para elaboração e aprovação do Calendário Escolar. 

O Centro Municipal de Ensino Carlos Drummond de Andrade oferta as duas etapas da Educação Básica - Educação Infantil – Pré Escolar e Ensino 

Fundamental,  enviou ao Conselho Municipal de Educação o Calendário e as Matrizes Curriculares referentes ao Ano Letivo de 2018, solicitando avaliação 

e aprovação. 

Considerando o descrito no Art. 24 da LDB 9.394/96: 

I – A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver. 

E em concordância com a Resolução nº 006/2006 – CME/Primavera do Leste, os Calendários Escolares devem ser apresentados à SMEE e 

ao CME contendo: 

I- Carimbo e Assinatura da direção da Unidade Escolar; 

II- Assinatura do Presidente do CDCE; 

III- Cópia da Ata de reunião do CDCE para aprovação do Calendário ou com toda a comunidade escolar. 

O estabelecimento de ensino apresentou três vias do Calendário Escolar, do Calendário Descritivo e da Matriz Curricular das etapas da 

Educação Infantil – Pré Escolar e do Ensino Fundamental de 9 Anos (Anos Iniciais e Anos Finais) e cópia da Ata de Aprovação, os quais 

foram apreciados pelas Câmaras da Educação Infantil e de Ensino Fundamental, conforme o disposto na Resolução nº 006/2006 - CME 

Primavera do Leste e nas Instruções Normativas. Os documentos apresentados ao CME contêm as seguintes descrições:  

CME Carlos Drummond de Andrade atende em período parcial, oferecendo turma no Pré I e no Pré II (4 e 5 anos) referente a etapa da 

Educação Infantil e do 1º ao 9º Ano da etapa do Ensino Fundamental de 9 Anos (Anos Iniciais e Anos Finais):  
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Início do Ano Letivo:  05/02   

Período de Férias:  01/01 a 30/01   

  16/07 a 30/07   

  17/12 a 31/12   

Reunião Pedagógica:  19/02, 07/05, 06/08 e 16/10 (13 h) 

Reunião do CDCE:  26/02, 21/05, 13/08 e 03/12 (14 h) 

Reunião de Pais:  26/02, 21/05, 13/08 e 03/12 (13 h) 

Conselho de Classe 27/04, 13/07, 05/10 e 10/12 (13 h)  

Sábados Letivos: 01 sábado com atividade extraclasse   

  

16/06: Festa Junina  

15/09: Festa da Família 

Feriado Letivo: 01 Feriado Municipal    

 13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 

 

Carga Horária Anual:  
Educação Infantil 

 
800 horas 

Ensino Fundamental 800 horas 

Recuperação: Contínua  

Carga Horária Diária:  04 horas   

Dias Letivos:  200 dias   

Término do Ano Letivo:  14/12    

MÉRITO 

A unidade escolar apresentou o Calendário Escolar, o Calendário Descritivo e a Matriz Curricular referente ao Ano Letivo de 2018, que foi 

reformulado para atender os dispositivos legais previstos na LDB, na Resolução nº 006/2006 do Conselho Municipal de Educação de Primavera 

do Leste, nas Instruções Normativas e na Portaria Interna da SMEE que tratam do assunto. 

Considerando que os documentos apresentados atendem as exigências das normas estabelecidas, ressaltamos, no entanto, que os Calendários 

que apresentaram dias letivos aos sábados, com aulas normais ou projetos, deverão ser rigorosamente cumpridos pela unidade escolar e pelos 
professores (Parecer CEB/CNE nº 5/97 e Parecer CEB/CNE nº 12/97). Pois: “O efetivo trabalho escolar pode e deve ser desenvolvido em sala de 

aula, mas as atividades escolares podem ser realizadas em outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, leituras, pesquisas ou atividades 

em grupo, treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e com as demais atividades humanas de natureza cultural e artística, visando 

à plenitude da formação de cada aluno. A atividade escolar, portanto, também se caracteriza por toda e qualquer programação incluída no Projeto 

Político Pedagógico da escola, sempre com frequência exigível e efetiva orientação, presença e participação de professores habilitados”.    

 

VOTO DOS RELATORES 

           Considerando o atendimento integral das normativas estabelecidas por este Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação 
para o ano letivo de 2018, os quais normatizam: a Matriz Curricular, a oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a estruturação e a apresentação 

do Calendário Escolar e a análise minuciosa dos mesmos, verificou-se que estão em conformidade legal em relação à carga horária e aos dias letivos, portanto, 

somos favoráveis à aprovação do Calendário Escolar e da Matriz Curricular da Educação Infantil – Pré Escolar e do Ensino Fundamental de 9 Anos ( Anos 
Inicias e Anos Finais), referente ao Ano Letivo de 2018 apresentados pelo Centro Municipal de Ensino Carlos Drummond de Andrade.       

 

CONSELHEIROS RELATORES: Adércio Vilmar Reder e Maria Conceição R. Figueredo. 

VOTO DA PLENÁRIA: 

O CME acata por unanimidade a recomendação dos conselheiros e vota favoravelmente a aprovação do parecer. 

 

Sala do CME, 21 de fevereiro de 2018. 

Prof. Rosane Mastella 

Presidente do CME de Primavera do Leste/MT 

______________________________________________________________________ 

Nos termos dos Artigos 13 e 22 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal 852, de 15 de setembro de 2004, HOMOLOGO o PARECER nº 002/2018 

do Conselho Municipal de Educação, favorável à aprovação do Calendário Escolar, Calendário Descritivo e Matriz Curricular do Centro Municipal de Ensino 
Carlos Drummond de Andrade que oferta a etapa da Educação Infantil – Pré Escolar e do Ensino Fundamental de 9 Anos ( Anos Inicias e Anos Finais) para 

o Ano Letivo de 2018. 

Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 
 

 

PARECER Nº 001/2018CME-PVA DO LESTE 

Solicitantes 

 

 

Colégio Isaac Newton 
Centro de Ensino Primavera; 

Escola Comunitária de Educação Infantil Talita; 

Colégio Nova Geração 
 

 

Assunto 

Avaliação do Calendário Escolar e da Matriz Curricular das unidades escolares privadas que 

ofertam a etapa da Educação Infantil no Ano Letivo de 2018. 
 

 

Conselheiros Relatores: 

 

Adércio Vilmar Reder, Maria Conceição Rodrigues Figueredo,  
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RELATÓRIO 

A Lei Municipal nº 852 de 15 de setembro de 2004, que dá nova redação à Lei de criação do Conselho Municipal de Educação, define como uma 

de suas competências no Artigo 4º “XXI - aprovar na forma legal, Regimentos, Calendários e Currículos de Instituição de Educação Infantil Público e 

Privado e do Ensino Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino”. Além desta definição, o Conselho Municipal de Educação aprovou a Resolução 

n° 006/2006 - CME/Primavera do Leste, que fixa normas para elaboração e aprovação do Calendário Escolar. 

As unidades escolares: Isaac Newton, Centro de Ensino Primavera, Escola Comunitária de Educação Infantil Talita e Colégio Nova Geração, 

enviaram ao Conselho Municipal de Educação, o Calendário Escolar, o Calendário Descritivo e a Matriz Curricular referente ao Ano Letivo de 2018, 

solicitando avaliação e aprovação. As unidades escolares oferecem a etapa de Educação Infantil e funcionam em período parcial e integral. Apresentaram três 

vias do Calendário Escolar, do Calendário Descritivo e da Matriz Curricular, os quais foram apreciados pela Câmara da Educação Infantil, contendo as 

seguintes descrições:  

Colégio Isaac Newton – Creche e  Pré Escola  (03 a 05 anos) 

Início do Ano Letivo:    29/01   

Período de Férias:    01/01 a 28/01   

    16/07 a 29/07   

    12/12 a 31/12   

Sábados Letivos: 04 sábados com atividades extraclasse  

   05/05: Comemoração do Dia das Mães 

 

  23/06: Festa Junina 

  04/08: Comemoração do Dia dos Pais 

  24/11: Feira Empreendedora 

Feriado Letivo: 01 Feriado Municipal    

 

13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 

 

Carga Horária Anual:  836 horas  

Carga Horária Diária:  04 horas    

Dias Letivos:  209 dias   

Término do Ano Letivo:  11/12    

 

 

Centro de Ensino Primavera  – Creche e Pré Escola (02 a 05 anos) 

Início do Ano Letivo:  01/02 

Período de Férias:  01/01 a 31/01 

  16/07 a 24/07 

  13/12 a 31/12 

Sábados Letivos: 02 sábados com atividades extraclasse 

 17/03: Passeio Ciclístico 

 11/08: Gincana Comemoração Dia dos Pais 

  

  

Feriado Letivo:  01 Feriado Municipal  

 13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 

  

   

 

Carga Horária Anual:  812 horas  

Carga Horária Diária:  04 horas    

Dias Letivos:  203 dias   

Término do Ano Letivo:  12/12    
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Colégio Nova Geração  – Creche e Pré Escola (01 a 05 anos) 

Início do Ano Letivo:  31/01   

Período de Férias:  01/01 a 30/01   

  07/07 a 29/07   

  08/12 a 31/12   

Sábados Letivos: 11 sábados com atividades extraclasse  

 

17/03 - Abertura GincaCOC 

07/04 – 1ª Etapa GincaCOC 
28/04 – Abertura JESPs 

12/05 – 2ª Etapa GincaCOC (MamaCOC) 

23/06 – Festival Inglês 
04/08 – Interclasses 

11/08 – 3ª Etapa GincaCOC (PapiCOC) 

08/09 – 4ª Etapa GincaCOC (AcampaCOC) 

13/10 – 5ª Etapa GincaCOC (NanaCOC) 

27/10 – FECIARTE 

 24/11 - NatCOC 

  

  

  

Feriado Letivo:  01 Feriado Municipal    

 

13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 

 

Carga Horária Anual:  840 horas  

Carga Horária Diária:  04 horas    

Dias Letivos:  205 dias   

Término do Ano Letivo:  07/12    

 

Escola Comunitária de Educação Infantil Talita  – Creche (02 e 03 anos) 

Início do Ano Letivo:  05/02   

Período de Férias:  01/01 a 31/01   

  17/12 a 31/12   

     

Sábados Letivos: Não há sábados com atividades extraclasse  

Feriado Letivo:  01 Feriado Municipal    

 

13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 

 

Carga Horária Anual:  808 horas  

Carga Horária Diária:  04 horas    

Dias Letivos:  202 dias   

Término do Ano Letivo:  14/12    
 

 

   

MÉRITO 

As escolas acima mencionadas apresentaram seus Calendários Escolares e as Matrizes Curriculares referentes ao Ano Letivo de 2018, os quais foram, por 

algumas, reformuladas para atender os dispositivos legais previstos na LDB e na Resolução n° 006/2006 do Conselho Municipal de Educação de Primavera 
do Leste.  

Os documentos apresentados atendem as exigências das normas estabelecidas.  

VOTO DOS RELATORES 
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Considerando que os documentos apresentados atendem as exigências legais previstas na LDB e na Resolução n° 006/2006 do CME/Primavera do Leste que 

normatizam a estruturação e apresentação dos calendários, somos favoráveis à aprovação do Calendário Escolar e da Matriz Curricular, apresentados pelas 
unidades escolares privadas acima relacionadas, que ofertam a Etapa de Educação Infantil no Ano Letivo de 2018. 

 

CONSELHEIROS RELATORES: Adércio Vilmar Reder, Maria Conceição Rodrigues Figueredo,  
 

DECISÃO DA PLENÁRIA 

O CME aprova por unanimidade o voto dos relatores. 
 

Sala do CME, 21 de  fevereiro de 2018. 

 
 

Prof.ª Rosane Mastella 

Presidente do CME de Primavera do Leste 

 

______________________________________________________________________Nos termos dos Artigos 13 e 22 do Regimento Interno do CME e da 
Lei Municipal 852, de 15 de setembro de 2004, HOMOLOGO o PARECER nº 001/2018 do Conselho Municipal de Educação, favorável à aprovação do 

Calendário Escolar e da Matriz Curricular das instituições particulares de ensino que ofertam a etapa da Educação Infantil no Ano Letivo de 2018. 

 
 

Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

 
 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 458/2017 

Edital de Convocação n° 117, de 16 de março de 2018 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da 

Constituição 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 artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução de Consulta nº 

50/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;  

Considerando o Ofício nº 1585/2017/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO em 

substituição à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 

5399/2, afastada em razão de licença maternidade.  

Considerando a desistência do (a) candidato (a) convocado (a) pelo Edital 

de Convocação n° 112 de 14 de março de 2018. 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo 

determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional 

interesse público, objeto do Edital nº. 458/2017 e alterações,  

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

classificado(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 11:00 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 classificatória. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Candidato 

LARISSA GABRIELLE M. NEVES 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 458.01/2017 e demais normais 

aplicáveis.  

EDITAIS 

 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
458.01/2017 e suas alterações serão convocados de acordo com a 

necessidade dos serviços desta Prefeitura.  

V – O não comparecimento do(a) convocado(a) no prazo especificado no 
item I deste Edital, caracterizará desistência automática do(a) candidato(a) 

à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outro(a) 

candidato(a).  
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2018. 

 

Luciana Fernandes Rabelo 

Secretária Municipal de Administração 

 

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 065, de 16 de março de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item 

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

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;  

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso;  

Considerando o Ofício nº 0415/2018 SMEE de lavra da Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante 

Concurso Público Municipal para o cargo de AUXILIAR 
EDUCACIONAL em substituição à servidora efetiva registrada na 

matrícula funcional nº 8550/3, exonerada à pedido pela Portaria n° 125/18 

publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste em 14 de março de 
2018 - Edição n° 1225; 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, 
aposentadoria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, 

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

1.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 
exigência do item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de 

posse dos resultados dos exames médicos constante do Anexo 
II, conforme exigência do cargo, agendando data e horário 

para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 

3498-1727; 
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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 aprovado, reservando-se à Administração o 
direito de convocar o próximo candidato.                         

Quadro 1 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

INSC. NOME 

519333 
JUCELAINE APARECIDA SILVEIRA 

CHAFES 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de março de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

REFEITO 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. 

 

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): 
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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. 
________________________________________________ 

Assinatura 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu,________________________________________________________
______________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o n° 

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

__________________________________________________ do Quadro 

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

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

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

quadro 

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? 
 

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 

 

 

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 
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ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de 
Identidade 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. 

 

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 

 
 

2.1. 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; 
3. 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 aprovado, reservando-se à Administração o 

direito de convocar o próximo candidato.                         

Quadro 1 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 

536268 EDIVA APARECIDA DO NASCIMENTO 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de março de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 066, de 16 de março de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item 

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

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;  

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso;  
Considerando o Ofício nº 0517/2018 SMEE de lavra da Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante 

Concurso Público Municipal para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO 
em substituição à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 

6088/11, exonerada à pedido pela Portaria n° 126/18 publicada no Diário 

Oficial de Primavera do Leste em 14 de março de 2018 - Edição n° 1225; 
Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, 

aposentadoria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, 
Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

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

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

4. na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua 

Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 17:00h, para providências quanto à 

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

 

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  

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): 

 

 

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. 
 

________________________________________________ 

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 

 

 

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 

 

 

 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  

 

PROCON 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS 
FA N.º 51.008.001.14-0000515 

PARTE RECLAMANTE/CONSUMIDOR: VERA LUCIA SANTOS 
VIEIRA 

PARTE RECLAMADA/FORNECEDOR: KANDANGO 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA- EPP 
 

Notificando/intimando/citando:  KANDANGO TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA- EPP CNPJ n.° 03.233.439/0003-14 
 

FINALIDADE: Esta Coordenadoria  Municipal de Defesa do 

Consumidor - Primavera do Leste - Mato Grosso - PROCON/MT, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista 

o que consta no Processo Administrativo FA nº 51.008.001.14-

0000515, que tem como parte consumidora, VERA LUCIA SANTOS 

VIEIRA, NOTIFICA a empresa de razão social  KANDANGO 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ sob nº 

03.233.439/0003-14, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 

IMPUGNAR o presente processo no prazo de 10 (dez) dias, contados 

processualmente de sua notificação, sendo que esta se faz por edital, 

com fundamento no artigo 42, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 e 

artigo 37, § 3º do Decreto Estadual n. 3.571/04. 

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Trata-se de Reclamação proposta 

por VERA LUCIA SANTOS VIEIRA, em face de KANDANGO 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA- EPP. Com a devida tramitação 

legal do presente feito, foi arbitrado uma multa ao fornecedor (fls.26/29). 

Ocorre que, quando da notificação do fornecedor da decisão 
administrativa (fls.26/29), a mesma restou infrutífera (fls. 30v e 34.) tendo 

em vista a inércia processual da empresa reclamada em atualizar seu 

endereço, restando preenchidos os requisitos autorizativos da notificação 
por edital. Devidamente observada as modalidades de notificação, fora 

empreendido todas as tentativas no endereço de cadastro da própria 

empresa reclamada, sendo obrigação do fornecedor diligenciar quanto 
ao cadastro e atualização de seus dados cadastrais. Desta feita, não 

podendo a empresa reclamada ser notificada pessoalmente ou por via 

postal, notifique-se via EDITAL, fixando-o nas dependências deste órgão, 
em lugar público, e ao menos uma vez na imprensa oficial de circulação 

local, com prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Decreto Federal n.° 
2.181/97, art. 42, § 2° e Decreto Estadual n.° 3.571/04, art. 37, § 3°. 

Cumpra-se.”  
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. 
 

Primavera do Leste (MT),15/03/2018. 

Aline Crema de M. Fossari 

Chefe de Seção do PROCON 
 

RESOLUÇÃO Nº02/2018-CMDCA/PVA 

Dispõe sobre o Registro do PROJETO SOCIAL 

FUTBOM no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Primavera do 
Leste/MT. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Primavera do Leste – CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Municipal Nº 1.433 de 23 de Abril de 2014 e nos termos dos 

artigos 91 e 92 da Lei Federal N° 8. 069/90. Dispõe sobre o de registro do 
PROJETO SOCIAL FUTBOM, que é desenvolvido pela ASSOCIAÇÃO 

DE ESPORTE CULTURA E LAZER (APEC-PVA) inscrito sob CNPJ: 

21.289.446/0001-58 neste Conselho através de seu Presidente e diante da 
Deliberação de seu Colegiado realizada no dia 06 de Março, conforme Ata 

n° 02/2018. 

Considerando o Art. 10, inciso V, da Lei Municipal Nº 1.433/2014 do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

Considerando a Resolução Nº 164/2014 do CONANDA que dispõe sobre 

o Registro de Entidades Governamentais e Não Governamentais que 
tenham por objetivo a Assistência ao Adolescente; 

Considerando que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Art. 90, parágrafo 1º, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente manter a inscrição dos programas de proteção e sócio-

educativos de atendimento à criança e ao adolescente, desenvolvidos pelas 

entidades governamentais e não governamentais, bem como suas 
alterações, e deles dar ciência aos Conselhos Tutelares e à autoridade 

judiciária; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Aprovar o Registro do Projeto Social Futbom, no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA de 

Primavera do Leste/MT.  

 

Art. 2° O Certificado de Registro de n° 001/2018 terá validade de 02 

(dois) anos a partir da data de publicação. 

 Registre-se e Publique-se   
 

Primavera do Leste – MT, 07 de Março de 2018. 

 

João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA/Primavera do Leste – MT. 

RESOLUÇÃO Nº03/2018-CMDCA/PVA 

Dispõe sobre a revalidação de Registro da 

Entidade RENAPSI no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Primavera do Leste/MT. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Primavera do Leste – CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Municipal Nº 1.433 de 23 de Abril de 2014 e nos termos dos 
artigos 91 e 92 da Lei Federal N° 8. 069/90. Dispõe sobre a revalidação de 

registro da Entidade denominada Rede Nacional de Aprendizagem, 

Promoção Social e Integração-RENAPSI inscrito sob CNPJ: 
37.381.902/0001-25, neste Conselho através de seu Presidente e diante da 

Deliberação de seu Colegiado realizada no dia 06 de Março, conforme Ata 
n° 02/2018. 

Considerando que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Art. 90, parágrafo 1º, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente manter a inscrição e do Adolescente manter a 

inscrição e sócio-educativos de atendimento à criança e ao adolescente 

                                                                                    

desenvolvidos pelas entidades governamentais e não governamentais, bem 

como suas alterações, e deles dar ciência aos Conselhos Tutelares e à 
autoridade judiciária; 

Considerando que o programa Social que tenha por Base o trabalho 

Educativo sob responsabilidade de Entidade Governamental ou não 
Governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que 

dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade 

regular remunerada respeitando o caráter educativo, conforme descrito no 
art. 68, § 1 e §2 da Lei 8.69/90. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Aprovar a Revalidação de Registro da Entidade denominada 

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração-

RENAPSI inscrita neste Conselho sob o Nº 003/2014. 

 

Art. 2° - Ficam inscritos os Programas de Aprendizagem: 

§ Aprendiz em Auxiliar de Escritório, em Geral/CONAP Nº 4110-05 

§ Aprendiz em Arco Ocupacional Administração/CONAP Nº 4110-05 

§ Aprendiz Setor Bancário Adolescente Serviços Administrativos/CONAP 

Nº 4132-25 

Art.3º - O Certificado de Revalidação de Registro de Nº 02/2018 terá 
validade de 02(dois) anos a partir da data de publicação. 

 Registre-se e Publique-se   

 
                                          Primavera do Leste – MT, 07 de Março de 2018. 

 

 

João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA/Primavera do Leste – MT. 

 

CONSELHOS 

 

RESOLUÇÃO Nº04/2018-CMDCA/PVA 

Dispõe sobre a Revalidação do Registro da 
Associação Espírita Lar Maria de Lourdes – 

Primavera do Leste/MT. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Primavera do Leste – CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a lei Municipal Nº 1.433 de 23 de Abril de 2014 e nos termos dos 
artigos 91 e 92 da Lei Federal N° 8. 069/90. Dispõe sobre a aprovação da 

revalidação de registro da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes neste 

Conselho através de seu Presidente e diante da Deliberação de seu 
Colegiado realizada no dia 06 de Março, conforme Ata n° 02/2018. 

Considerando que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Art. 90, parágrafo 1º, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente manter a inscrição dos programas de proteção e sócio-

educativos de atendimento à criança e ao adolescente, desenvolvidos pelas 

entidades governamentais e não governamentais, bem como suas 
alterações, e deles dar ciência aos Conselhos Tutelares e à autoridade 

judiciária; 

Considerando que o programa Social que tenha por Base o trabalho 
Educativo sob responsabilidade de Entidade Governamental ou não 

Governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que 

dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade 
regular remunerada respeitando o caráter educativo, conforme descrito no 

art. 68, § 1 e §2 da Lei 8.69/90. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° -. Aprovar a Revalidação do Registro da Associação Espírita 

Lar Maria de Lourdes. CNPJ -37.501.038/0004-09 inscrita neste 

Conselho sob Nº 11/2015. 
ofertado pela referida Associação. 

 

Art. 3º - O Certificado de Revalidação de Registro de Nº 03/2018 terá 
validade de 02(dois) anos a partir da data de publicação. 

 Registre-se e Publique-se   

 
Primavera do Leste – MT, 07 de Março de 2018. 

 

João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA/Primavera do Leste – MT. 

 
 

 


