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PODER EXECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

EXTRATO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO NO 

PROGRAMA “QUEM AMA CUIDA”, ATA 001/2018 DO DIA 28 DE 

MAIO DE 2018. 

 

A COMISSÃO E SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO TORNAM 
PÚBLICO O RESULTADO DO PROGRAMA “QUEM AMA CUIDA” DOS 

EDITAIS 001/2018, 002/2018 e 003/2018. 

 

EDITAL LOTE EMPRESA 

02/2018 Lote 03 Produtividade Irrigação Comércio e 
Serviços LTDA – EPP 

02/2018 Lote 06 Construtora e Imobiliária Cosentino 

LTDA 

02/2018 Rotatória da Av. 
Cascavel esquina 

com a Av. Dom 

Sebastião Figuei-
redo 

Construtora e Imobiliária Cosentino 
LTDA 

02/2018 Rotatória do en-

troncamento da 
Avenida Dom 

Sebastião Figuei-

redo, com a Ave-
nida Estados 

Unidos e Rua 

Laranjeiras do Sul 

Construtora e Imobiliária Cosentino 

LTDA 

02/2018 Lote 09 Construtora e Imobiliária Cosentino 
LTDA 

02/2018 Lote 13 Edificatto Construtora e Incorporado-

ra de Imóveis LTDA 

02/2018 Lote 16 Edificatto Construtora e Incorporado-
ra de Imóveis LTDA 

01/2018 Lote 08 Cooperativa de Crédito Rural de 

Primavera do Leste 

 

EDMIR JOAO SOUZA SOLIMAN 

(Assessoria de Planejamento) 

 

GIOVANA BACH 

(Assessoria Jurídica) 

 

LEANDRO ROSSETTO NOGUEIRA 

(Coordenadoria de Meio Ambiente) 

 

LOUISE VALE SANT ANA RIVERA 

(SEFAZ) 

 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

(SINFRA) 

 

 

EDMIR JOAO SOUZA SOLIMAN 

(Assessoria de Planejamento) 

 

GIOVANA BACH 

(Assessoria Jurídica) 

 

LEANDRO ROSSETTO NOGUEIRA 

(Coordenadoria de Meio Ambiente) 

 

LOUISE VALE SANT ANA RIVERA 

(SEFAZ) 

 

NATALIE CASTILHOS BALDIN 

(SINFRA) 

 

EXTRATO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO NO 

PROGRAMA “QUEM AMA CUIDA”, ATA 002/2018 DO DIA 06 DE 

JUNHO DE 2018. 

 

A COMISSÃO E SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO TORNAM 
PÚBLICO O RESULTADO DO PROGRAMA “QUEM AMA CUIDA” DOS 

EDITAIS 004/2018. 

 

EDITAL LOTES EMPRESA 

04/2018 Lotes 
01,02,03,0

4,05,06,07,

08 e 09 

Seregel Comercio de Produtos Agropecuá-
rios LTDA 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para co-
nhecimento dos interessados em participar da licitação que tem como 

objeto o PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PREDIAL, PA-

RA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA-

RIAS MUNICIPAIS, TENDO A PESSOA JURÍDICA A SER CON-

TRATADA A INTEIRA RESPONSABILIDADE EM FORNECER 

TODOS OS MATERIAIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ACESSÓRIOS 

E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO TODO PES-

SOAL ESPECIALIZADO PARA O CONTROLE E A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS, que houve alterações no Edital, mais precisamente na 

Seção XI – “Da Habilitação” porém, o horário e o local permanecem 

inalterados. 
 

O Edital, Termo de Referência e Arquivo XML corrigidos encontram-se à 

disposição dos interessados no site www.primaveradoleste.mt.gov.br 
ícone: “CIDADÃO – Editais e Licitações”. 

 

Primavera do Leste, 04 de junho de 2018. 
 

Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2018 

Processo nº 741/2018 

 

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

pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e demais 
legislação complementar). 

Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 

MÃO DE OBRA DO TIPO CONTROLADOR E ORIEN-

TADOR DE ACESSO A PORTARIA, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 20 de junho de 2018 

Hora: 13:30 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.bllcompras.org.br 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT 

(Sala de Licitações). 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DES-

TE EDITAL 

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

Horários: Das 12:00h às 18:00h – Horário do Mato Grosso. 

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

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

Licitações”. 

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

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

deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando necessá-

rio. 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para 

todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profis-

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

3.2 fotos 3x4 recente; 

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

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do traba-

lhador frente e verso); 
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se 

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

eleição; * 
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do 

Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

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

12. CPF do pai e da mãe;  

13. CPF dos filhos 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 patri-
mônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

física e mental – Anexo VI;  
23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos últi-

mos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos 

05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

 

II – Para 

os cargos 

com pro-

fissão 

regula-

mentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão com-

probatória de registro no respectivo Conselho de Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta 
após regular processo administrativo, que o impeça, ainda 

que temporariamente, de exercer a profissão; 

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

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Maqui-

nas e os 

que exi-

gem 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). 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 086, de 06 de junho de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

Constituição Federal, 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 01006/2018 SMEE de lavra da Secretaria Municipal 
de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Concurso Públi-

co Municipal para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL em substituição a 

servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 7544/2, exonerada a 
pedido pela Portaria n° 289/18, publicada no Diário Oficial de Primavera do 

Leste em 29 de maio de 2018 - Edição n° 1263; 

 
Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

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

ria 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 homolo-
gação 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 Hu-

manos 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 con-

formidade 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 RENÚN-

CIA 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 

538036 ANA CLAUDIA NASCIMENTO SANTANA 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 06 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

EDITAIS 

 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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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 Munici-

pal, 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 pres-

tada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando 

as conseqüências previstas em lei. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

 

________________________________________ 

Declarante 

 
 
 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 
2.Tipagem sanguínea; 

3.Glicemia (em jejum); 

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

5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 
anos de idade); 

7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicológi-
cos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação 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 neuro-

lógico): 

 
 

 

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 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 Adminis-

tração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Socie-
dade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta 

ou indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI 

e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-

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

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

cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-
mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-

trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

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

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

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

 
 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 
 

ANEXO 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 cri-

minal. 

Nome:  

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

RG: CPF: 

Responda as perguntas abaixo: 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 087, de 06 de junho 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 1001/2018 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 substitui-

ção as servidoras efetivas registradas na matrícula funcional nº 1052/1 e nº 
2758/1, aposentadas pelas Portarias n° 264/18 e nº 265/18, ambas publicadas 

no Diário Oficial de Primavera do Leste em 16 de maio de 2018 - Edição n° 

1255. 
 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-
doria 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 homo-

logação 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 RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reser-

vando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.                         

                                                              

Quadro 1 

 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 

532562 MARIANA FERREIRA MENDES 

529307 KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 06 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

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 especialis-

ta) 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 ambula-

torial 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 (antidepressi-

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

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

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

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

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

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

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

que você. 

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

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

ce ou conhece pouco. 
16) Outras anotações: 

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

 
________________________________________ 

Declarante 
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II – Para cargos cuja 

função seja condução 

de veículos – (Moto-

rista e Operadores de 

Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação neurológi-

ca; 

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

4.Audiometria total. 

III – Para os cargos 

cuja 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 neuro-

lógico): 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profis-

sional, 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 Concur-

so. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamen-

tada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 
Classe; 

3.Declaração de não estar cumprindo penalidade impos-

ta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão; 

4.Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de 

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 Habili-

tação, junto ao Detran). 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para 

todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

2.Tipagem sanguínea; 

3.Glicemia (em jejum); 

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, se patológico, 

definir o grau); 

5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 anos de idade); 

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

Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI 

 

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 Constitui-

ção 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 disci-

plinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

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

zo 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° ________________, DECLA-

RO(A) para fins de posse no cargo de ________________________ do 

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

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

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

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

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 
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8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 

 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatori-
al como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, bate-

deira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

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

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tontu-

ras‟‟, ‟‟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, des-

crever (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 

 

 

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, dinhei-
ro, 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 presta-

das poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, geran-
do 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, atra-

vés 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 especialis-
ta) 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? 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 088, de 06 de junho de 2018. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II 
da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 

 

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

 

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso;  

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

de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Concurso 

Público Municipal para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL em substi-
tuição à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 8550/3, exone-

rada à pedido pela Portaria n° 125/18 publicada no Diário Oficial de Primave-

ra do Leste em 14 de março de 2018 - Edição n° 1225; 
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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 Con-

curso. 

 

II – Para os car-

gos 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 impos-

ta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão; 

4.Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de Moto-

rista, operador de 

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 Habi-

litação, junto ao Detran). 

 

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 553068 convocado 

(a) pelo Edital de Convocação n° 080, de 25 de abril de 2018 não se apre-

sentou para tomar posse. 
 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposen-
tadoria 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 Coordena-
doria 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 DESIS-

TÊNCIA 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 

550121 VANDERLEIA BARBOSA DE OLIVEIRA 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 06 de junho 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 Profissio-

nal, 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 trabalha-

dor 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 (origi-
nal) 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; 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

2.Tipagem sanguínea; 

3.Glicemia (em jejum); 

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

se patológico, definir o grau); 

5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 

7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicológi-

cos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação 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 neuroló-

gico): 
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DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

panheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência econômi-

ca 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 III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

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

cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

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

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

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 

indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-

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

lável com a carreira em que tomará posse. 

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

cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-
mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-

trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

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

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

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

 
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assi-

nado, 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 administrati-

vo 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, dinhei-

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

 
 

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 ambulatori-

al como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, bate-

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

 

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tontu-
ras‟‟, ‟‟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.): 
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item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos 

exames médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agen-

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

 

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

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

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

                                                               

Quadro 1 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 

536701 JULIANA DIAS DOS SANTOS 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 06 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

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 (antidepressi-

vos, benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, 

etc., nos últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se 
sim, descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 

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

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

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

CAR): 

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

(    ) é explosivo(a). 

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

pele”, 

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

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

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

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

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

ce ou conhece pouco. 

 
16) Outras anotações: 

 

Eu ___________________________________________ declaro sob pena 
de responsabilidade que as informações neste documento expressam a 

verdade. 

  
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 089, de 06 de junho 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 Complemen-

tar 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 1101/2018 SMEE de lavra da Secretaria Muni-

cipal de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Con-

curso Público Municipal para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO em 

substituição à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 

8846/1, decorrente de falecimento - Portaria n° 290/18 publicada no Diário 
Oficial de Primavera do Leste em 29 de maio de 2018 - Edição n° 1263; 

 

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

tadoria 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 Coordena-

doria 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 

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

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

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

 

ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para todos 

os cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profis-

sional, se for o caso; * 

2.CPF; * 
3.2 fotos 3x4 recente; 

4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área 

de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do traba-

lhador frente e verso); 

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

houver; * 

8.Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; * 

9.Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do 

Serviço Militar (se do sexo masculino);* 
10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  
13.CPF dos filhos 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 (ori-
ginal) expedido pela Junta de Perícias Médicas do Muni-

cípio;  
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 pa-

trimônio e de seus dependentes – Anexo V; 
22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

física e mental – Anexo VI;  

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

mos 05 anos; 

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

mos 05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamen-

tada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão com-

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

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 
________________________________________________ 

Assinatura 
 

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 cardio-
lógica, 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 aplica-

ção de teste do Sistema de Avaliação de 
Testes Psicológicos - SATEPSI 

II – Para cargos cuja 

função seja condução de 

veículos – (Motorista e 

Operadores de Máqui-

nas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação neu-

rológica; 
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 ambien-

tes 

1.Exames atestados no item I; 
2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervi-

cal, 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 fonoaudiológi-
co); 

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 inte-

resse particular, nem OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego 

público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, 

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

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-

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

lável com a carreira em que tomará posse. 

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

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

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-

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

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

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

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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 presta-

da 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  Muni-
cipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais pertinen-

tes 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: 
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Eu ___________________________________________ declaro sob pena de 

responsabilidade que as informações neste documento expressam a verdade. 

  
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
 

________________________________________ 

Declarante 

 

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 especialis-
ta) 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 ambula-

torial 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 (antidepressi-

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

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

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

Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade 
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 

 

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

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

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

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

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

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

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

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

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

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

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

 

16) Outras anotações: 

 

 

 

PORTARIA N.º 157/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 125/2018, que dispõe sobre a con-

cessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Dilaine Cristina da 

Silva.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 125/2018, publicada no DIOPRIMA - 
Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Dilaine Cristina da 

Silva, servidora Efetiva, no cargo de Agente Administrativo, Lotada no Setor 
Segurança do Trabalho, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00063R1. 

 

 Onde se Le: “Setor Segurança do Trabalho {...}” 

 

 Leia-se: “Lotada na Coordenadora de Apoio Administrativo {...}” 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 17 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

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

 
Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

IMPREV 

 

 

PORTARIA N.º 158/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 127/2018, que dispõe sobre a con-
cessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Eliza Regina Gonçal-

ves.” 

 
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-

cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 127/2018, publicada no DIOPRIMA - 
Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Eliza Regina Gonçal-

ves, servidora Efetiva, no cargo de Assistente Social, Lotada no CRAS – 
PRIMAVERA III, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00097P. 

 

 Onde se Le: “CRAS – PRIMAVERA III {...}” 

 

 Leia-se: “Gabinete da Secretaria de Assistência Social {...}” 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 25 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 137/2018, publicada no DIOPRIMA - 
Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Joselita dos Santos, 

servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Lotada no Pronto 
Atendimento Municipal, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00154R16. 
 

Onde se Le: “Pronto Atendimento Municipal {...}” 

 

Leia-se: “Unidade de Pronto Atendimento - UPA {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 08 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

 

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 159/2018 

 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 131/2018, que dispõe sobre a 
concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Idvane da 

Croce.” 

 
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 

atribuições legais e; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 131/2018, publicada no DIOPRIMA 

- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-

deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Idvane da 

Croce, servidora efetiva, no cargo de Professora, Lotada na Creche Erco-

lino Costa, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00087P. 
 

 Onde se Le: “Lotada na Creche Ercolino Costa {...}” 

 

 Leia-se: “E.M.E.I. Jeferson Galbiatti Mira {...}” 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 21 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 160/2018 

 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 130/2018, que dispõe sobre a 

concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Geane Pereira 

da Silva.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 

atribuições legais e; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 130/2018, publicada no DIOPRIMA 

- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-
deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Geane Perei-

ra da Silva, servidora Efetiva, no cargo de Agente Administrativo, Lotada 

na Secretaria de Saúde, conforme processo administrativo do IMPREV 

n.º 2018.05.00086P. 

 

 Onde se Le: “Secretaria de Saúde {...}” 

 

 Leia-se: “Posto de Saúde Tuiuiú {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 24 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 161/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 137/2018, que dispõe sobre a 
concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Joselita dos 

Santos.” 

 
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 

atribuições legais e; 

 

PORTARIA N.º 162/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 136/2018, que dispõe sobre a con-
cessão do benefício de auxilio doença ao servidor Sr. José Natal Bueno.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 137/2018, publicada no DIOPRIMA - 
Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome do servidor Sr. José Natal Bueno, 

servidor Efetivo, no cargo de Motorista I, Lotado na Prefeitura Municipal de 
Primavera do Leste, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00072P. 
 

Onde se Le: “Prefeitura Municipal de Primavera do Leste {...}” 

 

Leia-se: “Coordenadoria de Estradas de Rodagem {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 03 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

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

 
Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 163/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 135/2018, que dispõe sobre a con-
cessão do benefício de auxilio doença ao servidor Sr. José Alves da Silva.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 135/2018, publicada no DIOPRIMA - 

Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 
benefício Auxilio doença, em nome do servidor Sr. José Alves da Silva, 

servidor Efetivo, no cargo de Motorista, Lotado no Pronto Atendimento 

Municipal, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00077P. 

 

 Onde se Le: “Pronto Atendimento Municipal {...}” 
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PORTARIA N.º 166/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 140/2018, que dispõe sobre a con-

cessão do benefício de auxilio doença ao servidor Sr. Manoel Alves de 

Araújo.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 140/2018, publicada no DIOPRIMA - 
Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome do servidor Sr. Manoel Alves de Araú-

jo, servidor Efetivo, no cargo de Servente I, Lotado na Prefeitura Municipal 
de Primavera do Leste, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00089P. 
 

 Onde se Le: “Prefeitura Municipal de Primavera do Leste {...}” 

 

 Leia-se: “Coordenadoria de Serviços Urbanos {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 19 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

 

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

 Leia-se: “Gabinete da Secretaria de Assistência Social {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 18 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

 
Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

PORTARIA N.º 164/2018 
 
“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 134/2018, que dispõe sobre a 

concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Janes Apare-

cida Ribas Kufner.” 
 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 
atribuições legais e; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 134/2018, publicada no DIOPRIMA 

- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-
deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Janes Apare-

cida Ribas Kufner, servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Enferma-

gem I, Lotada na Secretaria de Saúde, conforme processo administrativo 
do IMPREV n.º 2018.05.00091P. 

 

 Onde se Le: “Secretaria de Saúde {...}” 

 

 Leia-se: “Centro de Especialidades Odontológicas - CEO {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 28 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 PORTARIA N.º 165/2018 
 
“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 133/2018, que dispõe sobre a 

concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Janes Apare-

cida Ribas Kufner.” 
 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 
atribuições legais e; 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 133/2018, publicada no DIOPRIMA 

- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-

deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Janes Apare-

cida Ribas Kufner, servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Enferma-

gem I, Lotada na Secretaria de Saúde, conforme processo administrativo 

do IMPREV n.º 2018.05.00085P. 
 

 Onde se Le: “Secretaria de Saúde {...}” 

 

 Leia-se: “Centro de Especialidades Odontológicas - CEO {...}” 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 15 de março de 2018, revogadas as disposições em 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA N.º 167/2018 
 
“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 142/2018, que dispõe sobre a con-

cessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Maria de Fatima 

Silva.” 
 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-

cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-
ções legais; 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 142/2018, publicada no DIOPRIMA - 

Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Maria de Fatima 

Silva, servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na 

Creche Parma I, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2017.05.00328R1. 
 

 Onde se Le: “Creche Parma I {...}” 

 

 Leia-se: “E.M.E.I. Galiléia {...}” 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 30 de março de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

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

 
Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 168/2018 

 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 147/2018, que dispõe sobre a con-

cessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Regiane Alves de 

Souza.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 
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 Onde se Le: “Creche Menino Deus {...}” 

 

 Leia-se: “Creche Lar Maria de Nazaré {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 09 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 147/2018, publicada no DIOPRIMA 

- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-
deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Regiane 

Alves de Souza, servidora Efetiva, no cargo de Agente Comunitário de 

Saúde, Lotada no PSF III, conforme processo administrativo do IMPREV 

n.º 2018.05.00093P. 
 

 Onde se Le: “PSF III {...}” 

 

 Leia-se: “Unidade de Pronto Atendimento - UPA {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 18 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 169/2018 

 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 146/2018, que dispõe sobre a 
concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Osneide Maria 

da Cruz de Souza.” 

 
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 

atribuições legais e; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 146/2018, publicada no DIOPRIMA 

- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-

deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Osneide 

Maria da Cruz de Souza, servidora Efetiva, no cargo de Gari I, Lotada no 

Gabinete Secretaria de Transportes, Viação e Obras Públicas, conforme 
processo administrativo do IMPREV n.º 2018.05.00065P. 

 

Onde se Le: “Gabinete Secretaria de Transportes, Viação e Obras Públi-
cas {...}” 

 

Leia-se: “Coordenadoria de Serviços Urbanos {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 01 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

 

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 170/2018 

 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 145/2018, que dispõe sobre a 
concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Orsilia Luza.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 

atribuições legais e; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 145/2018, publicada no DIOPRIMA 
- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-

deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Orsilia Luza, 

servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na 

Creche Menino Deus, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00059R1. 

PORTARIA N.º 171/2018 
 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 144/2018, que dispõe sobre a con-

cessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Noemia Franken 

Melara.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 144/2018, publicada no DIOPRIMA - 
Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 

benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Noemia Franken 

Melara, servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na 

E.M.E.I. Santa Ursula Ledochowska, conforme processo administrativo do 

IMPREV n.º 2017.05.00185R2. 
 

 Onde se Le: “E.M.E.I. Santa Ursula Ledochowska {...}” 

 

 Leia-se: “NAMEI {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 12 de abril de 2018, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

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

 
Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 
PORTARIA N.º 172/2018 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 149/2018, que dispõe sobre a con-
cessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Rosine Ferraz Da-

mascena.” 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas atribui-

ções legais e; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 149/2018, publicada no DIOPRIMA - 

Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que concedeu o 
benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Rosine Ferraz Damas-

cena, servidora Efetiva, no cargo de Professor, Lotada Universidade Aberta 

do Brasil - UAB, conforme processo administrativo do IMPREV n.º 

2018.05.00078P. 

 

 Onde se Le: “Universidade Aberta do Brasil - UAB {...}” 

 Leia-se: “Casa do Conselho {...}” 

  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 30 de março de 2018, revogadas as disposições em 

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

 

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  
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1º - JOÃO JOSÉ DE ARRUDA CAMPOS; 

2º - JULIANA DIAS DOS SANTOS; 

3º - GLEY ANTONIO DOURADO;  

4º - EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA NETO; 

5º - EDSON DE OLIVEIRA CASTRO. 

 

Artigo 3º - A comissão terá que apresentar relatório conclusivo a esta Câmara 

Municipal até o dia 31 de dezembro de 2018. 

 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se; 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 
Em 04 de Junho de 2018 

Ver. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

PORTARIA N.º 173/2018 

 

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 151/2018, que dispõe sobre a 
concessão do benefício de auxilio doença a servidora Sra. Yvone Ferrei-

ra Mendes.” 

  
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de MT, no uso de suas 

atribuições legais e; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 151/2018, publicada no DIOPRIMA 
- Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XII, Edição Nº 1246, que conce-

deu o benefício Auxilio doença, em nome da servidora Sra. Yvone Fer-

reira Mendes, servidora Efetiva, no cargo de Agente de Combate a En-
demias, Lotada na Secretaria de Saúde, conforme processo administrativo 

do IMPREV n.º 2017.05.00140R8. 

 

Onde se Le: “Secretaria de Saúde {...}” 

Leia-se: “Vigilância Sanitária {...}” 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 04 de abril de 2018, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Primavera do Leste-MT, 28 de maio de 2018. 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo  

 

 

PORTARIA Nº 064, DE 04 DE JUNHO DE 2018 

 

Nomear servidor(a) em cargo de provimento em comissão e dá outras 

providências. 

 
VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, 
anexo XV, do Regimento Interno; 

 

RESOLVE: 

 

NOMEAR o servidor EDSON DE OLIVEIRA CASTRO, no cargo de 

ASSESSOR DE SONOPLASTIA, que perceberá remuneração prevista na 
Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível IV, classe A. 

 

Registre-se, 
Publique-se. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 
Em 04 de Junho de 2018. 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

PORTARIA Nº 065, DE 04 DE JUNHO DE 2018 

 

Súmula: Altera a Portaria 012/2018 que Nomeia Comissão de avaliação e 
acompanhamento organizacional dos Bens Móveis e Imóveis da Câmara 

Municipal. 

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal 

de Vereadores de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições; 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º- Alterar a Portaria 012/2018 que Nomeia e designa Comissão de 
avaliação e acompanhamento organizacional dos Bens Móveis e Imóveis 

da Câmara Municipal. 

 
Artigo 2º- A Comissão terá CINCO (05) membros, constituída entre os 

funcionários desimpedidos, sem qualquer impugnação, ficando na seguinte 

forma:  

 

PORTARIA Nº. 066 DE 04 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre a concessão de gratificação, ao servidor EDSON DE OLIVEI-

RA CASTRO, e dá outras providências.  

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROS-

SO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III, do artigo 

17, da Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008;   

 

RESOLVE: conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA 

PELA SIGLA “FG”, no percentual de 25%, ao servidor EDSON DE OLI-

VEIRA CASTRO, em decorrência de o mesmo acumular tarefas, conforme 

dispõe a Portaria 065 de 2018. 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.  

Primavera do Leste, MT. 

Em 04 de Junho de 2018. 

 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 067 DE 04 DE JUNHO DE 2018 

  
Altera a Portaria 030 de 2018 e Designa servidor(es) para exercer função que 

menciona, e dá outras providências. 

  

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ES-

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

 RESOLVE: 

 
Altera a portaria 030 de 2018 e DESIGNA os servidores, DRIELLY CRIS-

THINE PEREIRA PINOTTI, JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e MARCOS 

VALERIO DA SILVA ARRUDA, para exercerem em conjunto a função de 
alimentadores do Portal Transparência.  

 

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 04 de Junho de 2018. 

Ver. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 
PORTARIA Nº. 068 DE 04 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre a concessão de gratificação, ao servidor MARCOS VALERIO 

DA SILVA ARRUDA, e dá outras providências.  

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROS-

SO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III, do artigo 

17, da Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008;   
 

RESOLVE: conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA 

PELA SIGLA “FG”, no percentual de 25%, ao servidor MARCOS  
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PORTARIA Nº 071, DE 06 DE JUNHO DE 2018 

 

Altera a Portaria 007/2018 que nomeia Comissão Provisória do Controle 
Interno da Câmara Municipal. 

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 

 
Considerando o disposto no Artigo 001/2007 do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso;  

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Alterar a Portaria 007/2018 e nomear os servidores abaixo relacio-
nados para compor a Comissão Provisória de Controle Interno da Câmara 

Municipal de Primavera do Leste. 

 

1º -Regina Célia de Souza Pereira Pinto; 

2º -José Luiz dos Santos; 

3º -Jeferson Lobato Evangelista; 

4º - Juliana Padilha de Lima. 

 

Artigo 2º -Para sob a presidência do primeiro, integrarem a COMISSÃO 
Provisória de Implantação e Acompanhamento da Unidade de Controle 

Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste. 

 

Registre-Se, Publique-Se, Cumpra-Se. 

 

  
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 06 de Junho de 2018. 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

VALERIO DA SILVA ARRUDA, em decorrência de o mesmo acumular 

tarefas, conforme dispõe a Portaria 067 de 2018. 

 
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.  

 

Primavera do Leste, MT. 

Em 04 de Junho de 2018. 

 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

PORTARIA Nº. 069 DE 04 DE JUNHO DE 2018 

 

 

Dispõe sobre a concessão de gratificação, a servidora JULIANA DIAS 

DOS SANTOS, e dá outras providências.  

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III, 

do artigo 17, da Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008;   

 
RESOLVE: conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA 

PELA SIGLA “FG”, no percentual de 25%, ao servidor JULIANA DIAS 

DOS SANTOS, em decorrência de a mesma acumular tarefas, conforme 

dispõe a Portaria 065 de 2018. 

 
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.  

 

Primavera do Leste, MT. 

Em 04 de Junho de 2018. 

 

 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 070 DE 06 DE JUNHO DE 2018 

 

 

Dispõe sobre a alteração da Portaria 063 de nomeação de servidores para 
assessoramento das Sessões Legislativas.  

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 

 

Alterar a Portaria 063/2018, e nomear os servidores abaixo para assesso-
ramento das Sessões Legislativas Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e 

Solenes da Câmara Municipal. 

 

- Secretariar as Sessões - CLEONICE FÁTIMA TRIACCA FERRACINI; 

- Assessoria Jurídica – DR. LUIZ CARLOS REZENDE; 

- Assessoria Jurídica – DR. MANOEL DIOZ SILVA NETO; 

- Assessoria do Presidente – JEFERSON LOBATO EVANGELISTA; 

- Assessoria dos Vereadores – APOENO HENRIQUE SILVA SOARES; 

- Assessoria dos Vereadores – JOÃO BATISTA PIMENTA; 

- Assessoria dos Vereadores – LAENNE SALES RIBEIRO 

- Assessorar a Mesa Diretora – JOÉLIO ROSA DE MORAES; 

- Assessorar a Mesa Diretora – DRIELLY CRISTHINE PEREIRA PINOTTI; 

- Assessorar Plenário – NEUZA TEREZINHA FRANKEN; 

- Assessorar Plenário – JÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS; 

- Assessorar a Imprensa - JOSIELI ARAÚJO RODRIGUES; 

- Responsável pela Ata das Sessões: ELIZAMA MARQUES. 

 

 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se; 

 

 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 06 de Junho de 2018. 

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 
 

06/06/2018 - Gabinete do prefeito  

Estudantes visitam gabinete para levar conscientização sobre o meio 

ambiente 

Os alunos distribuíram mudas de plantas, para lembrar a importância da 

preservação ambiental  
 

Estiveram no gabinete do Prefeito Léo Bortolin estudantes que participam do 

projeto Distribuindo Vidas, da escola estadual Cremilda de Oliveira Viana. 
Em alusão ao dia do Meio Ambiente, comemorado na última terça-feira (5), 

os alunos, junto a professora de geografia Geovana Keille, também passaram 

por outros órgãos públicos de Primavera do Leste, entregando mudas de 
plantas. 

 

As mudas foram cultivadas na própria escola, desde o ano passado, e são 
frutos do projeto chamado Meio Ambiente, onde os estudantes aprendem a 

plantar e cuidar da horta e dos canteiros da escola, onde são plantadas plantas 

ornamentais. As pedras e fertilizantes são doadas pela iniciativa privada. 
 

Ao todo, 70 mudas foram entregues na cidade. Conforme a professora Geova-

na, o objetivo é lembrar a população sobre a importância da preservação 
ambiental. “Junto a isso, os alunos aprendem a cidadania. Proporcionamos a 

eles uma ação cívico-social. E o resultado disso reflete até mesmo fora da 

escola, porque os estudantes passam a manter os espaços públicos mais lim-
pos e não praticam a depredação”, comenta. 

 

Este é o primeiro ano em que as plantas cultivadas na escola são distribuídas 

pela cidade. A intenção é que a idéia continue pelos próximos anos. 
 

PODER EXECUTIVO 
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PODER LEGISLATIVO 
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