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PODER EXECUTIVO 
 RESOLUÇÃO 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 25/2018/CMS/PVA/SUS.          

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do 

Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere 

a Lei Nº 911 de 17 de agosto de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de 

dezembro de 2007; e  

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências; 

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde; 
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor 

sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências 

para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga 

dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 

8.689, de 27 de julho de 1993; 
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe 

sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de 

recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal; 

Considerando a Portaria Nº 1.606, de 11 de setembro de 2001, que 

define que os estados, Distrito Federal e municípios que adotarem 
tabela diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde 

deverão, para efeito de complementação financeira, empregar recursos 

próprios estaduais e/ou municipais, sendo vedada a utilização de 
recursos federais para esta finalidade. 

Considerando a Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que 

Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos 

federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema 

Único de Saúde; 
Considerando a Portaria Nº 2.567, de 25 de novembro de 2016, que 

dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na 

execução de ações e serviços de saúde e o credenciamento de 

prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde; 

Considerando a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 

Saúde realizado no dia 15 de março de 2018; e 
Considerando a necessidade de ampliação e melhoria dos serviços da 

atenção especializada e consequentemente qualidade aos usuários do 

Sistema Único de Saúde. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a abertura do Credenciamento Nº 005/2018 para 
contratação de empresa especializada na execução de plantões médicos 

na urgência e emergência de forma a complementar os serviços já 

oferecidos no Município de Primavera do Leste.   
Art. 2º Os valores de referência praticados para contratação dos 

serviços destacados foram aprovados pelo pleno do Conselho 

Municipal de Saúde, considerando os seguintes valores fixados no 
termo de referencia e expressos nesta resolução.   

 

 
 

LOTE 01 – PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA 06 h/ 

12h 

PLANTÃO MÉDICO 

It

e

m 

Procedimento 
Quantid

ade/Mês 

Valor 

Unitári

o 

Valor Total/Mês 

01 
PLANTÃO 

MÉDICO 12h -  
80  

R$ 

1.300 
R$ 104.000,00 

02 
PLANTÃO 

MÉDICO 06h -  
30 

R$ 

650,00 
R$19.500,00 

TOTAL MÊS R$123.500,00 

TOTAL ANO R$1.482,000,00 

 

LOTE 02 – PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA 24h 

PLANTÃO MÉDICO 

It

e

m 

Procedimento 
Quantida

de/Mês 

Valor 

Unitário 
Valor Total/Mês 

01 
PLANTÃO 

MÉDICO 24h -  
12 

R$ 

1.440,00 
 

TOTAL MÊS R$ 17.280,00 

TOTAL ANO R$ 207.360,00 

Art. 3ºForam utilizados para o valor de referência, os valores praticados na 
região, e em caso de alterações, considerando as necessidades de 

balizamento de preços, fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável em 

apresentar nova planilha ao CMS para alteração do anexo. 
Art. 4ºEsta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

Art. 5ºRevogam-se as disposições em contrário. 
 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Primavera do leste, 15 de março de 2018. 
 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE  

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 31/2018/CMS/PVA/MT          

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, 

no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 

dezessete de Agosto de 2005; e  

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras  
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providências; Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde  (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde; 

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências 
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga 

dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 
8.689, de 27 de julho de 1993; 

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe 
sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de 

recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde 

Estaduais, Municipais e do Distrito Federal; 
Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que 

regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS; 

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 

regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais 

para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de 

financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; 
Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, 

que dispõe sobre a apresentação e a guarda dos documentos 

comprobatórios, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da 
execução das despesas relacionadas a ações e serviços de saúde no 

âmbito do SUS com recursos financeiros percebidos do Fundo Nacional 

de Saúde; 
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, 

que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento 

do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a 

expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a 

Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes 
financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de ‘ 

Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde; 

Considerando a Resolução CIT nº 22 de 27 de julho de 2017, que dispõe 
complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros 

transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 
de dezembro de 2013;  

Considerando a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Primavera 

do Leste, realizada em 21 de março de 2018, dentre suas pautas 
Adequação da Proposta de Aquisição de Equipamentos/ Material 

Permanente Nº 14140.751000/1140-01, sob Emenda Parlamentar do 

Deputado Federal, Eliene José de Lima, no valor de R$250.000,00 
(Duzentos e cinqüenta mil reais) para Aquisição de Equipamentos e 

Materiais Permanentes. 

Considerando a morosidade na transferência dos recursos pelo 
Ministério da Saúde referente as emendas parlamentares destinadas a 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes; e 

Considerando que o município adquire equipamentos com recursos 
próprios de acordo com as necessidades emergenciais. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a Proposta de Adequação e/ou alterações solicitada 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do leste- MT, 

referente à Proposta Original de Aquisição de Equipamento e/ou 

Material Permanente Nº. 14140.751000/1140-01 de 14/04/2014 no 

valor de R$250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais). Aprovando 

Proposta de Adequação para Aquisição de Equipamento e/ou 

Material Permanente Nº. 14140.751000/1140-01, no valor de R$ 

170.500,00 (Cento e setenta e cinco mil reais). Conforme previsto na 

Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013 e Resolução CIT 

nº 22 de 27 de julho de 2017. 
Art. 2º A planilha de alteração e/ou inserção e a justificativa constam 

anexas a Ata do CMS de 21/03/2018. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se.                                      

Primavera do leste, 26 de Março de 2018. 

 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE  

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 32/2018/CMS/PVA/MT          

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, 

no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 

de dezessete de Agosto de 2005; e  

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências; 

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde; 

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre 

os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde 

e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 

nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993; 

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe 

sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos 

do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal; 

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que 

regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS; 

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 

regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para 

as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com 

o respectivo monitoramento e controle; 

Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, que 

dispõe sobre a apresentação e a guarda dos documentos comprobatórios, 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da execução das despesas 

relacionadas a ações e serviços de saúde no âmbito do SUS com recursos 

financeiros percebidos do Fundo Nacional de Saúde; 

Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, 

que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento 

do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, 

destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a 

expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a 

Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis 

para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) 

no âmbito do Ministério da Saúde; 

Considerando a Resolução CIT nº 22 de 27 de julho de 2017, que dispõe 

complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros 

transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de 

dezembro de 2013; 

Considerando a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Primavera 

do Leste, realizada em 21 de março de 2018, dentre suas pautas a 

Apreciação da Proposta Nº 14140.751000/1180-06, sob Emenda 

Parlamentar do Deputado Federal, Ezequiel Fonseca, no valor de 

R$250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) para Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Especialidades 

Medicas Osvaldo Cruz.  

Considerando a morosidade na transferência dos recursos pelo Ministério 

da Saúde referente às emendas parlamentares destinadas a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes; e 

Considerando que o município adquire equipamentos com recursos 

próprios de acordo com as necessidades emergenciais. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de 

Primavera do leste- MT referente à Proposta de Aquisição de 

Equipamento e/ou Material Permanente Nº. 14140.751000/1180-06, 

no valor de R$250.000,00 para o Centro de Especialidades Medicas  
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Osvaldo Cruz, conforme previsto na Portaria nº 3.134/GM/MS, de 

17 de dezembro de 2013 e Resolução CIT nº 22 de 27 de julho de 

2017. 

Art. 2º Documentos relacionados a esta constam anexas a Ata do CMS 

de 21/03/2018. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Primavera do leste, 21 de Março de 2018. 

 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado: 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE  

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 33/2018/CMS/PVA/MT          

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do 

Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a 

Lei Nº 911 de dezessete de Agosto de 2005; e  

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências; 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde; 

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993; 
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe 

sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos 

do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal; 

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que 

regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS; 
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 

regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para 

as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, 
com o respectivo monitoramento e controle; 

Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, 

que dispõe sobre a apresentação e a guarda dos documentos 
comprobatórios, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da 

execução das despesas relacionadas a ações e serviços de saúde no 
âmbito do SUS com recursos financeiros percebidos do Fundo Nacional 

de Saúde; 

Considerando a Portaria Nº 565 de 09 de março de 2018, que 
regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem 

recursos ao Sistema Único de Saúde - SUS no exercício de 2018, nos 

termos do art. 38, § 6º, inciso II, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, 
e dá outras providências; 

Considerando a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Primavera 

do Leste, realizada em 21 de março de 2018, dentre suas pautas a 

Apreciação da Proposta Nº 36000.1915532/01-800, sob Emenda do 

Senador, Cidinho Santos no valor de R$300.000,00 (Trezentos mil 

reais), para Incremento dos Serviços em Saúde de Media e Alta 

Complexidade.  

Considerando a morosidade na transferência dos recursos pelo 

Ministério da Saúde referente às emendas parlamentares destinadas 

custeio dos serviços em saúde; e 

Considerando o custeio Municipal de Serviços em Saúde com recursos 

próprios de acordo com suas necessidades e demandas. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde de Primavera do leste- MT referente à Aprovação de Emenda 

do Senador, Cidinho Santos, sob Proposta nº 36000.1915532/01-800, 

para Incremento de Teto MAC para Custeio de Ações e Custeio de 

Serviços em Saúde de Média e Alta Complexidade no valor de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais).   

Art. 2º A emenda se encontra aprovada pela área técnica 

do Ministério da Saúde.  

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Primavera do leste, 21 de Março de 2018. 
 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado: 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE  

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 34/2018/CMS/PVA/MT          

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do 

Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a 

Lei Nº 911 de dezessete de Agosto de 2005; e  

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências; 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde; 

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993; 
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe 

sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos 

do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal; 

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que 

regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS; 
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 

regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para 

as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, 
com o respectivo monitoramento e controle; 

Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, 

que dispõe sobre a apresentação e a guarda dos documentos 
comprobatórios, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da 

execução das despesas relacionadas a ações e serviços de saúde no 
âmbito do SUS com recursos financeiros percebidos do Fundo Nacional 

de Saúde; 

Considerando a Portaria Nº 565 de 09 de março de 2018, que 
regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem 

recursos ao Sistema Único de Saúde - SUS no exercício de 2018, nos 

termos do art. 38, § 6º, inciso II, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, 
e dá outras providências; 

Considerando a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Primavera 

do Leste, realizada em 21 de março de 2018, dentre suas pautas a 
Apreciação da Proposta Nº 36000.1913452/01-800 sob Emenda 

Parlamentar do Deputado, Valtenir Luiz Pereira no valor de 

R$3.000.000,00 (Três milhões de reais), para Incremento dos Serviços 
em Saúde de Media e Alta Complexidade.  

Considerando a morosidade na transferência dos recursos pelo 

Ministério da Saúde referente às emendas parlamentares destinadas  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE  

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 36/2018/CMS/PVA/MT 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do 

Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a 

Lei Nº 911 de dezessete de Agosto de 2005; e  

 Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de Primavera do Leste, realizada em 28 de março de 2018, dentre suas 

pautas a Apreciação do Credenciamento do Hospital das Clinicas 

Primavera, para Prestação de Serviços Assistenciais privados de Média 
e Alta Complexidade disponibilizando Leitos Clínicos de Retaguarda. 

Considerando as Portarias Ministeriais nº 2.395 de 11 de outubro de 2011 

e nº 2.809 de 07 de dezembro de 2012, na qual estabelece a organização 
dos Cuidados Prolongados para retaguarda à Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de 

Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Considerando a Portaria GM nº 1.600 de 07 de julho de 2011, na qual 

reformula a Política Nacional de Urgência e Emergência instituindo a 

Rede de Atenção as Urgências.  
Considerando, a Portaria GM nº 2.395 de 11 de outubro de 2011, que 

estabelece critérios para organização das portas Hospitalares de 

Urgência, integrando todos os componentes da rede a partir do Plano de 
Ação Regional.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Credenciamento do Hospital das Clinicas Primavera 

para prestação de serviços assistenciais privados de média e alta 

complexidade na disponibilização de 03 leitos de retaguarda SUS, 
destinados à pacientes provenientes da Unidade de Terapia Intensiva.    

Art. 2º. O Hospital das Clinicas Primavera atenderá com seus recursos 

humanos e técnicos aos usuários SUS, oferecendo segundo o grau de 
complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os 

recursos de internação em leito clinico de retaguarda, utilizando-se de 

estrutura e equipamentos próprios. O atendimento deverá ser realizado 
observando o perfil clinico de cada paciente atendido, dando 

continuidade ao tratamento que o mesmo estava recebendo em leito de 

UTI.  

 Art. 3º. Os valores a serem praticados nos pagamentos serão conforme 

aprovados pelo CMS, sendo disponibilizados 03 leitos de retaguarda ao 

SUS, com custo de diária de R$600,00(seiscentos reais) por cada leito s 
ser utilizado. Ressaltando que mesmo havendo a disponibilização dos 03 

leitos aos SUS, somente será pago diárias de leitos utilizadas com 

pacientes.  
Art. 4º. Será realizada gestão de leitos de retaguarda diariamente, através 

de equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste- MT. 
Art. 5º.  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  

 

Registrada, Publicada, Cumpra-se 

Primavera do leste, 28 de Março de 2018. 

 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado: 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

custeio dos serviços em saúde. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de 

Primavera do leste- MT referente à Aprovação de Emenda do 

Senador, Cidinho Santos, sob Proposta nº 36000.1915532/01-800, 

para Incremento de Teto MAC para Custeio de Ações e Serviços de 

em Saúde de Média e Alta Complexidade no valor de R$3.000.000,00 

(Três milhões de reais).   

Art. 2º A emenda se encontra aprovada pela área técnica do 

Ministério da Saúde.  

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 
Primavera do leste, 21 de Março de 2018. 

 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado: 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO 

LESTE 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 35/2018/CMS/PVA/MT 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do 

Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a 

Lei Nº 911 de dezessete de Agosto de 2005;  

 

Considerandoa reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de Primavera do Leste, realizada em 28 de março de 2018, dentre suas 

pautas a Apreciação e Aprovação do Cancelamento das Obras de 

Reforma/Ampliação das Unidades de Saúde, ESF VIII (ampliação); 

ESFV (reforma); ESF VI (Reforma); UBS Tuiuiú (ampliação).    

Considerando o Município de Primavera do Leste no ano de 2017,ter 

passado por um período de instabilidade política que culminou com 

eleições suplementares em 19/11/2017; 

Considerando, a Secretaria Municipal de Saúde nesse período ter 

passado pela gestão de 05 gestores dificultando a aceleração dos 

processos administrativos; 

Considerando, a priorização das reformas em duas unidades de saúde 

sendo ESF I, e ESF IX, e dado continuidade na construção de 05 novas 

unidades de Estratégia de Saúde da Família; 

 Considerando, o valor do custo das obras serem orçados no ano de 2013, 

cujo valor por metro quadrado estar defasado, havendo insuficiência 

financeira para a contrapartida; 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Cancelamento das Obras de Reforma/Ampliação das 

Unidades de Saúde sendo elas: Ampliação ESF VIII; Reforma da ESFV; 

Reforma da ESF VI e Ampliação da UBS Tuiuiú, diante da inviabilidade 

da execução das mesmas, devendo o Fundo Municipal de Saúde devolver 

os valores já repassados com as devidas correções. 

Art. 2º.Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  

 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 

Primavera do leste, 28 de Março de 2018. 

 

Alexandro Modesto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Laura Leandra Portela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Homologado: 

Leonardo Bortolin 

Prefeito Municipal 

DECRETO 

 

 

DECRETO Nº 1.726 DE 04 DE ABRIL DE 2018 

Revoga os Decretos Nº 612 de 09 de outubro de 2000 e o Nº 
1.047 de 24 de março de 2009 municipais, extingue conselhos 

municipais e dá outras providências. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 58, IV da Lei 
Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional – COMUNSAN-PL se encontra inativo e prevê os mesmos 

objetivos e atribuições que o   Conselho Municipal de Assistência  
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Social, tais como cooperar na articulação para implementação das ações 

voltadas ao combate das causas de a miséria e da fome no âmbito 

Municipal, não há que se falar na manutenção de dois conselhos com 

o mesmo objetivo, devendo por tanto ser extinto o Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional – COMUNSAN-PL; 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal do Trabalho, já foi 
objeto de tentativa frustrada de regularização, vez que as entidades que 

compõe o Conselho não tiveram interesse de participar, e que a 

Secretaria de Assistência Social e o SINE já desenvolvem as ações 
voltados ao Trabalho, não há que se falar na manutenção deste devendo 

assim ser extinto; 

DECRETA 

Artigo 1º - Ficam revogados na íntegra os dispositivos do Decreto 

Municipal nº 612 de 09 de outubro de 2000 que institui o Conselho 

Municipal do Trabalho e estabelece outras providências. 
Artigo 2º - Ficam revogados na íntegra os dispositivos do Decreto 

Municipal nº 1.047 de 24 de março de 2009 que institui o Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMUSAN-PL. 
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de abril de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 
 

Primavera do Leste, 02 de abril de 2018. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

NELSON ANTÔNIO PAIM 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO REGIONAL SUL DE MATO 

GROSSO 

    
Testemunhas: 
__________________________________ 
LAURA LEANDRA M. P. DE QUEIROZ 

CPF: 997.287.101-00 

__________________________________ 
EULICE IDALINA DE ALMEIDA 

CPF: 415.220.521-00 

 
REPUBLICADO POR TER SAÍDO INCORRETO NA EDIÇÃO 1232 

MDFFP 

 

ERRATA  

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº 005/2017/CMDCA 

RELAÇÃO DAS ENTIDADES/PROJETOS APROVADOS  PELO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Primavera do Leste/MT-CMDCA, no exercício das atribuições legais 

que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei 
Municipal n° 1.433 de 23 de abril de 2014.  TORNOU PÚBLICO a lista 

com o nome das Entidades/Projetos APROVADAS para firmar parceria 

por meio do termo de fomento utilizando recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA e a relação das 

Entidades/Projetos que deveriam se apresentar para resolver pendências.   

A referida lista dói publicada em Diário Oficial no Município de 
Primavera do Leste/MT, no dia 28 de Março de 2018m edição 1231. 

 ONDE – SE LÊ:  

Art. 2º A Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico composta pelos 

conselheiros do CMDCA, CONVOCA as Entidades/Projetos 

relacionados abaixo para comparecerem no CMDCA, sito Rua Londrina, 
422, Centro no período de 02/04/2018 à 05/04/2018 das 13:00h às 17:00h 

para resolver pendências, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

ENTIDADE 

 

NOME DO PROJETO 

 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

TEATRO FACES 

 
ESCOLA DE TEATRO FACES 

LEIA-SE:  

Art. 2º A Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico composta pelos 
conselheiros do CMDCA, CONVOCA as Entidades/Projetos 

relacionados abaixo para comparecerem no CMDCA, sito Rua Londrina, 

422, Centro no período de 02/04/2018 à 05/04/2018 das 13:00h às 17:00h 
para resolver pendências, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

ENTIDADE 

 

NOME DO PROJETO 

 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

TEATRO FACES 

 
ELEFANTE - ALCOOLISMO 

E DROGAS NA 

ADOLESCÊNCIA 

Art. 3º - O Não comparecimento na data estabelecida acima implicará 

na DESISTÊNCIA da Entidade/Projeto de firmar parceria utilizando 

recursos do FMDCA. 
Art. 4º - As publicações posteriores seguirão o cronograma publicado no 

Diário Oficial no dia 02 de fevereiro de 2018, edição 1206. 

 

Primavera do Leste, 04 de Abril de 2018 

______________________________________ 

Rode Martinho de Oliveira 

Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico 

 

_________________________________________ 

Flavia Thomaz Brandel 

Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico 

 
 

 

___________________________________________ 
Joelma Santana Sousa Caldas 

Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO Nº 006/2018 
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT E O 
CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO 

- CORESS/MT, NA FORMA ABAIXO ESPECIFICADA. 

Convênio que entre si celebram, por um lado, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT., com sede à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n.º 

01.974.088/0001-05, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 2.153.268-0-SSP-MT e CPF nº 

332.053.048-88, residente e domiciliado à Rua Santo Amaro, 1150, 

Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, adiante 

simplesmente denominada “CONCEDENTE”, e por outro lado 

CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO 

- CORESS/MT, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.238.413/0001-22, com sede na Avenida Fernando 

Correia da Costa, nº 637, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, 

fone/fax: (66) 3423-1086, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. 

Sr. NELSON ANTÔNIO PAIM, brasileiro, empresário, Prefeito do 

Município de Poxoréu, portador do RG sob o nº 681901 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob o nº 522.597.811-87, residente e domiciliado em 

Poxoréu, denominado de PROPONENTE,resolvem celebrar o presente 

Convênio, que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Convênio a compra do serviço de análise 

da qualidade da água para consumo humano nos municípios integrantes 

da região, através do Programa de Vigilância da Qualidade da Água 

– VIGIÁGUA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica o PROPONENTE autorizado, a regulamentar, via Resolução, outras 

disposições necessárias a garantir a finalidade do objeto descrito na 

cláusula primeira. 

E por estarem, assim, justas e acertadas, as partes firmam o presente 

instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das  

testemunhas que também o subscrevem, para que surta, desde logo, os 

efeitos  nele contidos. 

 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

 

 

ERRATA 

 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 04 de Abril de 2018 • Edição 1234 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 6 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horários: Das 12:00h  às 18:00h. 

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. 

 

_________________________________________ 

Flavia Thomaz Brandel 

Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico 
 

Joelma Santana Sousa Caldas 

Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico 

_________________________ 

Rubia Maria Caminada 

Comissão de Políticas, Plano e Diagnóstico 
 

 

Licitação Pregão Presencial nº 029/2018 – SRP  

Processo nº 407/2018  

(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 PARA PRESTAR 

SERVIÇOS POR HORAS (HORÍMETRO 

E TACÓGRAFO) COM MÁQUINAS 

PESADAS, CAMINHÕES E TRATOR 

ACOPLADO COM GRADE 

ARADORA/ROÇADEIRA, CONFORME 

SOLICITAÇÕES E NECESSIDADES DA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 18 de abril de 2018 

Hora: 15:00 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 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

de 20 de agosto de 1977, a Coordenação de Vigilância Sanitária 

torna pública a(s) seguinte(s) DECISÃO(ÕES) FINAL(IS) em 

Processo(s) Administrativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na 

data de 03/04/2018: 

 

Autuado: J.D.A. CIRILO E CIA LTDA-ME 

Data da Autuação: 27 de fevereiro de 2018. 
Data da Decisão: 03/04/2018. 

CNPJ ou CPF: 00.699.441/0001-23 

Processo nº: 0005/2018 
Localidade: Primavera do Leste-MT 

Tipificação da Infração: Lei 6437/1977, Art.10, III; Lei 

7110/1999 Art. 12, I; Lei Municipal nº 691/2001 Art. 336, I, II e III. 
Decisão Final: Não interposto recurso à decisão anterior, fica 

mantida a penalidade aplicada pela Autoridade Sanitária.  

Penalidade Imposta: multa de 300 UPF. 
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 438/2018 

(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 GÁS P13, P45 E P90 E VASILHAMES, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 25 de abril de 2018 

Hora: 13:00 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 12:00h às 18:00h. 

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. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

AVISO DE PREGÃO 

 

REAVISO DE LICITAÇÃO 

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). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: 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 

 

REAVISO DE PREGÃO 

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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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

PROCESSO Nº 284/2018 

 

O município de Primavera do Leste – MT, por meio da Pregoeira, 

nomeado pela portaria nº 30/2018, de 24 de janeiro de 2018, vem a 
público divulgar que a Licitação em epígrafe para 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, foi declarada deserta face à ausência de interessados. 

Primavera do Leste, 05 de abril de 2018. 

ALESSANDRA AMORIM SANTOS 

Pregoeira Oficial 

 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

 

Dia: 02 de maio de 2018 

Hora: 13:00 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 12:00h  às 18:00h. 

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. 

 

RESULTADO PREGÃO 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

COMUNICADO 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 16/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado  
final obtido na sessão do Pregão nº 16/2018 - do processo de compra nº 

273/2018 referente a contratação  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL, 

CONFORME SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE 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 RODRIGUES TIBOLA 

E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$5771.00(cinco mil e 

setecentos e setenta e um reais ) ITEM 2: A EMPRESA RODRIGUES 
TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$6960.00(seis 

mil e novecentos e sessenta reais ) ITEM 3: A EMPRESA RODRIGUES 

TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$26265.00(vinte 
e seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais ) ITEM 4: A EMPRESA 

RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 

R$12437.50(doze mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos) ITEM 5: A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA 

- ME NO VALOR FINAL DE R$27860.00(vinte e sete mil e oitocentos 

e sessenta reais ) ITEM 6: A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA 
LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$284021.40(duzentos e oitenta e 

quatro mil e vinte e um reais e quarenta centavos) ITEM 7: A EMPRESA 

RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 
R$100740.00(cem mil e setecentos e quarenta reais ) ITEM 8: A 

EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR 

FINAL DE R$125370.00(cento e vinte e cinco mil e trezentos e setenta 
reais ) ITEM 9: A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - 

ME NO VALOR FINAL DE R$129350.00(cento e vinte e nove mil e 

trezentos e cinquenta reais ) ITEM 10: A EMPRESA RODRIGUES 
TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 

R$134300.00(cento e trinta e quatro mil e trezentos reais ) ITEM 11: A 

EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR 
FINAL DE R$12138.00(doze mil e cento e trinta e oito reais ) ITEM 12: 

A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR 

FINAL DE R$17680.50(dezessete mil e seiscentos e oitenta reais e 
cinquenta centavos) ITEM 13: A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E 

CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$5870.50(cinco mil e 

oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos) ITEM 14: A EMPRESA 
RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 

R$2487.50(dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) ITEM 15: A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA 
LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R$1034.80(um mil e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos) ITEM 16: A EMPRESA COMERCIO E IND 

BRASILEIRA DE ESTRUTURAS  NO VALOR FINAL DE 
R$75309.50(setenta e cinco mil e trezentos e nove reais e cinquenta 

centavos) ITEM 17: A EMPRESA COMERCIO E IND BRASILEIRA  

Brasão 

 

Simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 
Secretaria de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, 
Agricultura e Meio Ambiente 
Telefone: 3498-9985 
Rua Curitiba, 414 - centro 

 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://primaveradoleste.mt.gov.br/municipio/46.html
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DE ESTRUTURAS  NO VALOR FINAL DE R$22538.00(vinte e dois 
mil e quinhentos e trinta e oito reais ) ITEM 18: A EMPRESA 

RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 

R$7991.20(sete mil e novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) 
ITEM 19: A EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME 

NO VALOR FINAL DE R$22387.50(vinte e dois mil e trezentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 20: A EMPRESA 
RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 

R$2881.00(dois mil e oitocentos e oitenta e um reais ) ITEM 21: A 

EMPRESA RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME NO VALOR 
FINAL DE R$38208.00(trinta e oito mil e duzentos e oito reais ) .       

 

Primavera do leste, 04 de abril de  2018. 
 

____________________________________ 

Alessandra Amorim Santos 
Pregoeira Oficial 

 

ATA Nº: 017 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 016/2018 

FORNECEDORA: COMERCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de artefatos de cimento em geral, conforme 

solicitação e necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

VIGÊNCIA: 03/04/2019 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos 

Item Código Produto Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1.  18682 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 15/200 50 UN 1.506,19 75.309,50 

2.  37072 POSTE DE CONCRETO 10/150 50 UN 450,76 22.538,00 

  TOTAL    R$ 97.847,50 

ATA Nº: 018 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 016/2018 

FORNECEDORA: RODRIGUES TIBOLA E CIA LTDA - ME  

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de artefatos de cimento em geral, conforme 

solicitação e necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
VIGÊNCIA: 03/04/2019 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos 

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

1.  27893 BANCO ONDULADO 3 LUGARES 20 UN TPM 288,55 5.771,00 

2.  7586 
BLOCOS DE CONCRETO 

ECONOMICOS 14 X 19 X 39 
2.000 UN TPM 3,48 6.960,00 

3.  180 
MANILHA CONCRETO ARMADO 1, 

00 X 40 CA1 
300 UN TPM 87,55 26.265,00 

4.  2743 
MANILHA CONCRETO ARMADO 

1,00 X 1,00 CA1 
50 UN TPM 248,75 12.437,50 

5.  173 MANILHA D 1,00 X 0,50 CM PA2 200 UN TPM 139,30 27.860,00 

6.  27909 MANILHA Ø D = 1 X 1,20 CM PA 2 780 UN TPM 364,13 284.021,40 

7.  3324 MANILHA Ø 0,60 X 1,00   PA2 750 UN TPM 134,32 100.740,00 

8.  5225 MANILHA Ø 0,80 CM PA 2 700 UN TPM 179,10 125.370,00 

9.  6090 
MEIO FIO 15X30 X1,00  MFC05  

CONCRETO FCK 15MPA 
5.000 UN TPM 25,87 129.350,00 

10.  13587 
MEIO FIO 0,30 X 0,12 X 1,00 MFC01 
FACE LISA CONCRETO FCK 15MPA 

5.000 UN TPM 26,86 134.300,00 

11.  33085 
MEIO FIO BOCA DE LOBO 1,20 X30 

X 13 
200 UN TPM 60,69 12.138,00 

12.  48330 
PALANQUE ALAMBRADO DE 
CONCRETO ARMADO 15X15X3,50M 

150 UN TPM 117,87 17.680,50 

13.  7301 
PALANQUE CONCRETO 15 X 15 X 

3,00 
50 UN TPM 117,41 5.870,50 

14.  44249 
PALANQUE DE CONCRETO 
10X10CM 

50 UN TPM 49,75 2.487,50 

15.  44250 
PALANQUE DE CONCRETO 

13CMX13CM 
20 UN TPM 51,74 1.034,80 

  

EXTRATO 

 

Brasão 

 
Simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 
 

Brasão 

 
Simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 
 

Brasão 

 
Simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 
 

Coordenadoria Municipal de 

Trânsito e Transportes 

Urbanos - CMTU  

Telefone: 3498-7568  

Rua Piracicaba, 1391 - centro 
 

Junta Militar  

Telefone: 3497-1553  
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16.  44251 

SUPORTE DE CONCRETO P/ CAIXA 

D'AGUA CAPACIDADE ATÉ 3,000 
LITROS 

5 UN TPM 1.598,24 7.991,20 

17.  39005 
TAMPA DE CONCRETO 1,00 X 0,60 

X10 
150 UN TPM 149,25 22.387,50 

18.  44252 TRILHO PARA LAJE 100 UN TPM 28,81 2.881,00 

19.  42167 
TUBO CONCRETO ARMADO D= 
100CM PA 2 

150 UN TPM 254,72 38.208,00 

  TOTAL     R$ 963.753,90 

 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

EDITAIS 

 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 067, de 04 de abril 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 0631/2018 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 507/2, 

exonerada à pedido pela Portaria n° 131/18 publicada no Diário Oficial de 

Primavera do Leste em 26 de março de 2018 - Edição n° 1230; 
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. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

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

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

Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 

444, Centro, nesta Cidade, no horário das 12:00h às 18:00h, para 
providências quanto à nomeação e posse, em conformidade o que 

dispõe a legislação. 

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

1.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 

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

conforme exigência do cargo, agendando data e horário para a 

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

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

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 
DESISTÊNCIA E 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 

540058 
ELESSANDRA ALVES DO PRADO DA 

SILVA 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de abril de 2018. 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 
Profissional, se for o caso; * 

2.  CPF; * 

3. 2 fotos 3x4 recente; 

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

reconhecido pelo MEC; * 

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

6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7. Certidão de nascimento ou casamento ou 
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. 
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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. 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamentada 

Documentos do item I; 

1. Carteira de Identidade Profissional* ou 
Certidão comprobatória de registro no 

respectivo Conselho de Classe; 
2. Declaração de não estar cumprindo 

penalidade imposta após regular processo 

administrativo, que o impeça, ainda que 
temporariamente, de exercer a profissão; 

3. Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do 
exercício profissional. 

 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Hemograma completo; 
2. Tipagem sanguínea; 

3. Glicemia (em jejum); 

4. Eletrocardiograma (com avaliação 
cardiológica, se patológico, definir o 

grau); 

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

acima dos 35 anos de idade); 

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

Avaliação de Testes Psicológicos - 

SATEPSI 

II – Para 

cargos cuja 

função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1. Exames atestados no item I; 

2. Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 
3. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

4. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação 

de alimentos e 

bebidas 

1. Exames atestados no item I; 

2. Coprocultura; 
3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas 
vocais; 

3. Audiometria (com laudo 

fonoaudiológico); 
4. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 
neurológico): 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 

Eu,__________________________________________________________
____________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o n° 

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

__________________________________________________ do Quadro 

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

ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse 

particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego público 

junto à Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas 
Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade 

com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria 

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

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

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em 

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

administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 

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

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 

________________________________________________ 
Assinatura 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

 
Eu,__________________________________________________________

____________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

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

de posse no cargo de 

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

FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo 

ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 

nenhum processo dessa natureza. 

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

gerando as conseqüências previstas em lei. 

 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 
Declarante 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu,__________________________________________________________

___________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

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

de posse no cargo de 

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

cumprimento às disposições legais pertinentes que: 

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

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro,  
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6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 
(   ) Sim                     (   ) Não                      (   ) Não sei      (   ) As vezes 

Qual? 

 7) Você apresenta algum defeito físico? 
(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  
Qual? 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

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

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

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

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

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

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

de comportamento?   

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

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

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

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

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

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

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?(    ) sim  (    ) 
não. Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de 

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

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

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 
(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 

(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 
(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 

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

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

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

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

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

conhece ou conhece pouco. 

16) Outras anotações: 
 

Eu 

___________________________________________________declaro 
sob pena de responsabilidade que as informações neste documento 

expressam a verdade. 

  

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

_______________________________________ 
Declarante 

 

 

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

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

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

dependência econômica do declarante. 

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 
prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
_______________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade 

fática. Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos 

funcionais. Em caso de informações falsas será apurada em data 

oportuna, através de instrumento próprio, sem prejuízo de 

responsabilização cível e criminal. 

 

Nome:  

Idade:  
Sexo: (     ) F          

(    ) M 

Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

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

(    ) Sim          (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

especialista) para verificar os sintomas? 

(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos            (    ) Nos últimos 
5 anos           (    ) Não sei 

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

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por 
quanto tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
5) Você já foi internado em hospital?  (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 08, de 04 de abril 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 0578/2018 SMEE de lavra da Secretaria  
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I – Para todos 

os cargos 

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

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

3. Comprovante de conta bancária, no banco 
HSBC, que administra a folha de salários; 

4. Atestado de Sanidade e Capacidade Física 
APTO (original) expedido pela Junta de 
Perícias Médicas do Município;  

5. Exames Médicos, conforme Anexo II; 

6. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo 

III; 

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

8. Declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de seus dependentes – Anexo 

V; 

9. Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI; 

10. Certidão negativa de antecedentes criminais de 

1º e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que 
residiu nos últimos 05 anos; 

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

residiu nos últimos 05 anos; 

12. 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). 

 

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 8641/2, exonerada à pedido pela Portaria n° 
155/18 publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste em 26 de 

março de 2018 - Edição n° 1230; 

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. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 
concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação 

do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste 
edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 

Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 12:00h às 

18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 
conformidade o que dispõe a legislação. 

1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do 

Anexo I; 
1.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da 

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

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

horário para a realização da perícia médica, através do 

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

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

da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 
DESISTÊNCIA E 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 

530221 
CACIA APARECIDA SOUZA 
NASCIMENTO 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de abril de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1. Comprovante de inscrição no PIS/ 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. 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;  

 

 

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. 
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III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação 

de alimentos e 

bebidas 

1. Exames atestados no item I; 

2. Coprocultura; 
3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 

5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas 

vocais; 
3. Audiometria (com laudo 

fonoaudiológico); 

4. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 
neurológico): 

 

ANEXO 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 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 

Eu,______________________________________________________

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

______________________________________, DECLARO(A) para 

fins de posse no cargo de 
__________________________________________________ do 

Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de 

interesse particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou 

emprego público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, 

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

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

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

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

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

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer 

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

administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 

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

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

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

referida. 

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 

________________________________________________ 
Assinatura 

 

 

, Estadual ou Municipal, da administração direta ou indireta, e que não me 

encontro respondendo a nenhum processo dessa natureza. 

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,________________________________________________________

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

______________________________________, DECLARO(A) para fins 

de posse no cargo de 

__________________________________________________ do Quadro 

de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, em 

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

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

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

no País ou Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do 

cônjuge, companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a 

dependência econômica do declarante. 

 
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 

prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 

gerando as conseqüências previstas na legislação vigente. 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

_______________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais.  
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(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

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

conhece ou conhece pouco. 
16) Outras anotações: 

Eu 
____________________________________________________declar
o sob pena de responsabilidade que as informações neste documento 
expressam a verdade. 
  
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

_______________________________________ 
Declarante 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 069, de 04 de abril 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 0603/2018 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 2743/1, exonerada à pedido pela Portaria n° 154/18 
publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste em 26 de março de 

2018 - Edição n° 1230; 

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, 

3. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

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

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

edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 

Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 12:00h às 
18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 

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

3.2. 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; 
4. 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 

537082 ANGELA MARIA BONELLI 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de abril de 2018. 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, 

através de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização 

cível e criminal. 

 

Nome:  

Idade:  
Sexo: (     ) F          

(    ) M 

Cargo: 

RG: CPF: 

 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

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

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

 7) Você apresenta algum defeito físico? 

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

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  
Qual? 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

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

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Qual? 
 

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

‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 
(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 

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

de comportamento?   

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

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

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

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

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

Se sim, descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?(    ) sim  (    ) 

não. Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de 

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

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

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

do que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 
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ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos os 

cargos 

1. Comprovante de inscrição no PIS/ 
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. 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). 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos os 

cargos 

8. Hemograma completo; 

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

3. Eletrocardiograma (com avaliação 

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

5. Colpocitologia oncótica (mulheres acima 

dos 35 anos de idade); 
6. Avaliação Psicológica, a partir da 

aplicação de teste do Sistema de Avaliação 

de Testes Psicológicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

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

neurológica; 

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

4. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação de 

alimentos e 

bebidas 

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

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 

5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

Cervical, Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas 

vocais; 
3. Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

4. Exame oftalmológico com acuidade visual 

e fundo de olho; 
5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 

neurológico): 

 

 

 ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 

Eu,__________________________________________________________

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

______________________________________, DECLARO(A) para fins 

de posse no cargo de 
__________________________________________________ do Quadro 

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

ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse 

particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego público 

junto à Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas 
Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade 

com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 04 de Abril de 2018 • Edição 1234 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

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

inacumulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 
Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer 

em sua vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 

relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo 
administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001. 

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

prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 
________________________________________________ 

Assinatura 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

 

Eu,________________________________________________________

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

______________________________________, DECLARO(A) para fins 

de posse no cargo de 
__________________________________________________ do Quadro 

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

FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo 
administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou 

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

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,________________________________________________________

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

______________________________________, DECLARO(A) para fins 

de posse no cargo de 
__________________________________________________ do Quadro 

de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, em 

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

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

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

no País ou Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

   

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

dependência econômica do declarante. 

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações 
prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e 

administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

_______________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade 

fática. Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos 

funcionais. Em caso de informações falsas será apurada em data 

oportuna, através de instrumento próprio, sem prejuízo de 

responsabilização cível e criminal. 

 

Nome:  

Idade:  
Sexo: (     ) F          

(    ) M 

Cargo: 

RG: CPF: 

Responda as perguntas abaixo: 

 

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

(    ) Sim          (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

especialista) para verificar os sintomas? 

(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos            (    ) Nos últimos 
5 anos           (    ) Não sei 

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

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por 
quanto tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
5) Você já foi internado em hospital?  (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 
(   ) Sim                     (   ) Não                      (   ) Não sei      (   ) As vezes 

Qual? 

 7) Você apresenta algum defeito físico? 
(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

Qual? 

8) Você já se envolveu em acidentes? 
(   ) Sim                        (   ) Não  

Qual? 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 
ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

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

Qual? 

10) Você já teve ‘’Desmaios’’, ’’ Ataques’’, ’’Crises Convulsivas’’, 
‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 

(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 
Quando foi a última vez? 
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1.2  Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência 

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

resultados dos exames médicos constante do Anexo II, conforme 

exigência do cargo, agendando data e horário para a realização da 
perícia médica, através do telefone (66) 3498-1727; 

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

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da 

DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para 
o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar 

o próximo candidato.                         

Quadro 1 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

INSC. NOME 

516210 JANAINA DE CASTRO SILVA 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de abril de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

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 
____________________________________________________declar

o sob pena de responsabilidade que as informações neste documento 

expressam a verdade. 
  

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 070, de 04 de abril 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 0673/2018 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 8750/1, exonerada a pedido pela Portaria n° 

163/18 publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste em 03 de abril 

de 2018 - Edição n° 1233; 

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. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

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

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

edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 

Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 12:00h às 
18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 

1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do 

Anexo I; 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos os 

cargos 

1. Comprovante de inscrição no PIS/ 
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. 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; 
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I – Para todos os 

cargos 

26. Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI; 

27. Certidão negativa de antecedentes criminais 

de 1º e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares 
que residiu nos últimos 05 anos; 

28. Certidão negativa de antecedentes criminais 

de 1º e 2º grau da Justiça Federal dos lugares 
que residiu nos últimos 05 anos; 

29. 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). 

 

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). 

5. Exames atestados no item I; 
1. Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 

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

3. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação de 

alimentos e 

bebidas 

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

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

Cervical, Torácica e Lombo Sacral. 

 

V – Para os 

cargos de 

professor 

 

 

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

vocais; 

3. Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 
4. Exame oftalmológico com acuidade visual 

e fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 
neurológico): 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 
Eu,__________________________________________________________

____________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

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

de posse no cargo de 

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

ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse 

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

Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade 
com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria 

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

com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em 
sua vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 

relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo 

administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 
setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 

________________________________________________ 
Assinatura 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA  

 
Eu,__________________________________________________________

____________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

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

de posse no cargo de 

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

FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo 

ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 

nenhum processo dessa natureza. 

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

gerando as conseqüências previstas em lei. 

 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 
Declarante 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu,__________________________________________________________
____________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o n° 

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

__________________________________________________ do Quadro 

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

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

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

dinheiro, 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 071, de 04 de abril 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 0188/2018/RH/SMS/SUS de lavra da 

Secretaria Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante 
Concurso Público Municipal para o cargo de NUTRICIONISTA em 

substituição à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 

5651/1, exonerada à pedido pela Portaria n° 963/17 publicada no Diário 
Oficial de Primavera do Leste em 19 de julho de 2017 - Edição n° 1100; 

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito sob nº 540580 convocado 

(a) pelo Edital de Convocação n° 060, de 12 de março de 2018 
apresentou Termo de Desistência da vaga ofertada.  

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, 

3. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação 
do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste 

edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à 
Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 12:00h às 

18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 

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 
____________________________________________________declar
o sob pena de responsabilidade que as informações neste documento 
expressam a verdade. 
  

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 

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

Exterior). 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR 

(R$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do 

cônjuge, companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a 

dependência econômica do declarante. 

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

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

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

_______________________________________ 
Declarante 

 

 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  
Sexo: (     ) F          (    

) M 

Cargo: 

RG: CPF: 

Responda as perguntas abaixo: 

 

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

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

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

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

anos           (    ) Não sei 

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

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

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim          (    ) não 
Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

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

Quando e porque?  
6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

Qual? 
 7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

Qual? 
8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim                        (   ) Não  

Qual? 
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

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

Qual? 
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3.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do 

Anexo I; 

3.2.  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; 

4. 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 

NUTRICIONISTA 

INSC. NOME 

527791 
VIVIANE CARVALHO MARQUES 

DE ARAUJO 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de abril de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

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 

 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos os 

cargos 

1. Comprovante de inscrição no PIS/ 

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. 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  

 

I – Para todos os 

cargos 

 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). 
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IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

V – Para os 

cargos de 

professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas 
vocais; 

3. Audiometria (com laudo 

fonoaudiológico); 
4. Exame oftalmológico com acuidade 

visual e fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 
neurológico): 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

 

Eu,________________________________________________________

______________, abaixo assinado, portador(a) do RG 

n°_________________________________________, e do CPF sob o n° 

______________________________________, DECLARO(A) para fins 

de posse no cargo de 

__________________________________________________ do Quadro 

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

ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse 

particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego público 

junto à Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas 

Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade 

com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

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

inacumulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer 

em sua vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 

relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo 

administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime  

 

 

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$) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do 

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

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

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

_______________________________________ 

Declarante 
 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  
Sexo: (     ) F          (    

) M 

Cargo: 

RG: CPF: 

Responda as perguntas abaixo: 

 

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

(    ) Sim          (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou 

especialista) para verificar os sintomas? 

(    ) Nunca                  (    ) Nos  últimos 2 anos            (    ) Nos últimos 5 
anos           (    ) Não sei 

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

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 
tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
5) Você já foi internado em hospital?  (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  
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Considerando que candidato(a) convocado(a) pelo Edital de Convocação 

n° 120 de 23 de março de 2018 não se apresentou para tomar posse. 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo 

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 12:00h às 18:00, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 

da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Candidato 

LUCIENE LOPES DA CRUZ 

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.  

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.  

IV – 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, 04 de abril de 2018. 

 

Luciana Fernandes Rabelo 
Secretária Municipal de Administração 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

 
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 
(   ) Sim                     (   ) Não                      (   ) Não sei      (   ) As vezes 

Qual? 

 7) Você apresenta algum defeito físico? 
(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei      

Qual? 

8) Você já se envolveu em acidentes? 
(   ) Sim                        (   ) Não  

Qual? 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 
ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

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

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

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

‘’Tonturas’’, ’’Sonolência Diurna’’, Insônia’’? 
(   ) Sim                       (   ) Não                     (   ) Não sei 

Há quanto tempo? 

Quando foi a última vez? 

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

de comportamento?   

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

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

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

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

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

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

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?(    ) sim  (    ) 
não. Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de 

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

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

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 
(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

do que você. 

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

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

conhece ou conhece pouco. 
16) Outras anotações: 

Eu 
____________________________________________________declar
o sob pena de responsabilidade que as informações neste documento 
expressam a verdade. 
  

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

_______________________________________ 
Declarante 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 458/2017 

Edital de Convocação n° 123, 04 de abril 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 0086/2018 de lavra da Secretaria Municipal de 

Educação e Esportes o qual solicita para o início do Ano Letivo de 2018 

a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS em substituição aos servidores 

efetivos afastados conforme permissivos legais, os quais já eram 

substituídos por servidores contratados e que foram exonerados em 
dezembro de 2017 em razão 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 458/2017 

Edital de Convocação n° 124, de 04 de abril 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 0599/2018 de lavra da Secretaria Municipal de 

Educação e Esportes o qual a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS em substituição aos 

servidores efetivos afastados conforme permissivos legais. 

Considerando que os candidatos(as) convocados(as) pelo Edital de 
Convocação n° 121 de 26 de março de 2018 não se apresentaram para 

tomar posse. 

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 – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de 

Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito 
à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no 

horário das 12:00h às 18:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar 

da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem 
classificatória. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Candidato 

ALIANDRA LAIS DOS SANTOS MAIA 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Candidato 

GEOSULENO SILVA MOREIRA 
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II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverá cumprir as 

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

normais aplicáveis.  
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.  
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo 

especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática 

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

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

 
Primavera do Leste - MT, 04 de abril de 2018. 

 

Luciana Fernandes Rabelo 
Secretária Municipal de Administração 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

 

Luciana Fernandes Rabelo 
Secretária Municipal de Administração 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 458/2017 

Edital de Convocação n° 125, de 04 de abril 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 0675/2018 de lavra da Secretaria Municipal de 
Educação e Esportes o qual a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA e PROFESSOR PEDAGOGO em 
substituição aos servidores efetivos afastados conforme permissivos 

legais. 

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) 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 – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de 

Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito 
à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no 

horário das 12:00h às 18:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar 

da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem 
classificatória. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Candidato 

NADINE BARCELLOS DE LIMA 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Candidato 

CRISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS 

PROFESSOR PEDAGOGO 

Candidato 

ADEJANE DA SILVA GUIMARAES 

JOSIELE FERNANDES ROCHA 

JULIANA CRISTINY M. DA SILVA 

VANESSA LARA DE ALMEIDA 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverá cumprir as 

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

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.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo 

especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática 
dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito 

de convocar outros(as) candidatos(as).  

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

Primavera do Leste - MT, 04 de abril de 2018. 

 

 

PORTARIA Nº 043, DE 02 DE ABRIL DE 2018 

 

Exonera servidor(a) em cargo de provimento 
Comissionado e dá outras providências. 

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA 

DE VEREADORES DO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE: 

EXONERAR, a partir desta data, a servidora JUSCIMEIRE DIAS 

LUIZ, do cargo de SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela 

Portaria 176 de 13 de Setembro de 2017. 
 

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 
Em 02 de Abril de 2018. 

 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 
 
 

EDITAIS 

 

PODER EXECUTIVO 
 

MOÇÃO 

 MOÇÃO DE PESAR    004/2018 

Súmula: Concede Moção de Pesar, a Família Luchese 

pelo falecimento do Senhor WALMOR LUCHESE. 

 
Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Vereadores. 

Os Vereadores em que a presente subscrevem, com assento nesta Egrégia 
Casa de Leis, vêm através desta, embasado no Regimento Interno, após 

ouvido o Plenário Soberano, manifestar sua solidariedade e encaminhar 

a presente MOÇÃO DE PESAR à Família, LUCHESE, pelo falecimento 
do Senhor WALMOR LUCHESE, ocorrido no dia 07 de fevereiro de 

2018, na cidade de Primavera do leste – MT.  

JUSTIFICATIVA: 

Faleceu no dia 02 de Fevereiro de 2018, o Senhor WALMOR 

LUCHESE, deixando esposa Sra. Aldari Luchese, os filhos Marcelo e 

Murillo, e 4 netas, Alice, Alana, David e Larissa.  
Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à 

família e a comunidade, sua ausência deixa desolados seus familiares, 

amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida 
enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. 

Sua morte enluta, não somente seus familiares e amigos, mas toda a 

sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, 
no caráter e na honra. 

Aos seus familiares, principalmente sua esposa, aos seus filhos, aos seus 

netos, nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara não 

poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo 

respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, 

desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 

primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o Senhor 

WALMOR LUCHESE, descanse em paz. 

Sala das Sessões, 02 de Abril de 2018. 

ELTON BARALDI 

Vereador (MDB) 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO 

Vereador (MDB) 
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MOÇÃO DE PESAR 006 

Súmula: Concede Moção de Pesar, a Família Borges 

pelo falecimento da Senhorita Patrícia de Fátima Borges. 
A Vereadora em que a presente subscrevem, com assento nesta Egrégia 

Casa de Leis, vêm através desta, embasada no REGIMENTO 

INTERNO, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente 
MOÇÃO DE PESAR à Família, Borges, pelo falecimento da senhorita 

Patrícia de Fátima Borges, ocorrido no dia 09 de Março de 2.018, nesta 

cidade. 
Justificativa: 

Faleceu no dia 09 de março do corrente ano, a Senhorita Patrícia de 

Fátima Borges, solteira. A mesma residia no Bairro Jardim Riva, 
Município de Primavera do Leste Estado de mato Grosso. 

Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à 

família e aos pacientes, sua ausência deixa desolados seus familiares, 
amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida 

enquanto cidadão de bem. 

Sua morte enluta, não somente seus familiares e amigos, mas toda a 
sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, 

no caráter e na honra. 

Aos seus familiares, principalmente aos seus pais e irmãos em especial o 
Dr. Vando Borges nossas sinceras condolências reiterando que esta 

Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos 

nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos 
corações enlutados, desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem 

no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas para 

que a Senhorita PATRÍCIA DE FÁTIMA BORGES, descanse em paz. 
Sala das Sessões, em 02 de Abril de 2018. 

 

 

AUTORA; IVANIR MARIA GNOATTO VIANA. 

Vereadora (PDT) 

 

 

MOÇÃO DE PESAR 005 

Súmula: Concede Moção de Pesar, a Família Mahnic 
pelo falecimento dos Senhores Pedro Duilio Mahnic e 

Edno Mahnic. 

 
A Vereadora em que a presente subscrevem, com assento nesta Egrégia 

Casa de Leis, vêm através desta, embasada no REGIMENTO 

INTERNO, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente 
MOÇÃO DE PESAR à Família, Mahnic, pelo falecimento dos senhores 

Pedro Duilio Mahnic  e Edno Mahnic, ocorrido  o primeiro no dia 19 de 

Junho de 2017 e o segundo no dia 09 de Março de 2.018, nesta cidade. 

JUSTIFICATIVA: 

Faleceu no dia 19 de Junho de dois mil e dezessete, o Senhor Pedro 

Duilio Mahnic, O mesmo residia na Rua Curitiba Centro, casado com a 
Senhora Olinda Maria Mahnic. 

Faleceu no dia 09 de março do corrente ano, a Senhor  Edno Mahnic,  

casado. O mesmo residia na Avenida Dom Aquino Bairro Parque 
Eldorado, Município de Primavera do Leste Estado de mato Grosso. 

Pessoas bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à 

família e a comunidade, sua ausência deixa desolados seus familiares, 
amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida 

enquanto cidadãos de bem. 

A morte enluta, não somente seus familiares e amigos, mas toda a 
sociedade que lamenta a perda dois cidadãos exemplares na honestidade, 

no caráter e na honra. 

Aos seus familiares, principalmente sua esposa, mãe, irmãs, irmãos e 
filhos nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara não 

poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo 
respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, 

desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 

primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que os Senhores: 
PEDRO DUILIO MAHNIC E EDNO MAHNIC, descanse em paz. 

 

Sala das sessões, em 02 de Abril de 2018. 
 

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA. 

Vereadora (PDT) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MOÇÃO DE APLAUSO 007/2018. 

 

Autor: Valmislei Alves dos Santos  

 

Assunto: Moção de Aplausos para a Secretária 

Municipal de Saúde de Primavera do Leste, Laura 

Leandra Moraes Portela de Queiroz.  

Senhores Vereadores, 
A Câmara Municipal de Primavera do Leste, por intermédio do vereador, 

presidente desta Casa, Valmislei Alves dos Santos e todos os seus 
colegas de legislatura, propõe à Mesa Diretora, nos termos do Regimento 

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

de Leis, MOÇÃO DE APLAUSO, com entrega de Certificado do Poder 
Legislativo, a ser encaminhada a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE, LAURA LEANDRA 

MORAES PORTELA DE QUEIROZ, pelos relevantes serviços 
prestados a Saúde Pública de Primavera do Leste. 

JUSTIFICATIVA  

O vereador supracitado e coautores, apresentam esta MOÇÃO DE 

APLAUSO a Senhora Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz em 

decorrência dos relevantes serviços prestados com garra e determinação 

à população de nossa cidade, no que se refere a promoção da saúde 
pública.  

Esta homenagem é também pelo reconhecimento de sua determinação, 

destreza e compromisso com a sociedade, sempre presente nas demandas 
do município. 

Desta forma, honra-me muito homenagear a Secretária Municipal de 

Saúde, por ser merecedora de reconhecimento no cumprimento do dever 
e das metas propostas em prol da saúde dos nossos cidadãos.  

A Casa Legislativa deste município vem de público externar respeito e 

satisfação pelo desempenho como Secretária Municipal de Saúde. Diante 
de tais fatos, apresento e peço aos pares a aprovação desta presente 

MOÇÃO DE APLAUSO. Após aprovada, que sejam encaminhadas 

cópias desta ao Prefeito Municipal de Primavera do Leste.   
 

Sala das Sessões, em 02 de Abril de 2018.  

 
Autor: Valmislei Alves dos Santos 

Presidente da Câmara 

 

Coautores:                     

Paulo Márcio Castro e Silva - 1º Vice Presidente da Câmara                                     
Wellis Marcos Rosa Campos - 2º Vice Presidente da Câmara                              

Carlos Venâncio dos Santos - 1º Secretário 

Luiz Pereira Costa - 2º Secretário 

Elton Baraldi  - 3º Secretário  

Edna Manhic -    

Manoel Mazzutti Neto 
Josafá Martins Barbosa 

Carlos Araújo                                                 

Carmen Betti Borges de Oliveira                         

Ivanir Maria Gnoatto Viana                                   

Juarez Faria Barbosa  

Neri Domingos de Souza                                       

Paulo Roberto Donin 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Brasão 

 
Simbologia: 

Soja, arroz e gado 

 

PROCON 
Telefone: 3498-2110 
 
OUVIDORIA - MUNICIPAL  
Telefone: 0800-647-5088 

E-mail: ouvidoria@pva.mt.gov.br 

 

CONSELHO TUTELAR 

66 3498-3764 / 99986-1533 

 


