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PODER EXECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAIS 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2018 

07 de junho de 2018 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA 

de Primavera do Leste/MT no uso de suas atribuições legais conforme 
estabelece a Lei Municipal nº 1.433 de 23 de Abril de 2014. 

 

Resolve, 
 

1. Tornar público a convocação da candidata relacionada no “Quadro I”, 

classificada como Suplente na eleição unificada do Conselho Tutelar realizada 
no dia 04 de Outubro de 2015 (EDITAL 002/2015) e de acordo com a ordem 

de classificação do resultado da Eleição publicado em Diário Oficial (Edição 

790). Fica convocada a comparecer no prazo máximo de 30(trinta) dias a 
contar da data de publicação deste edital, na Secretaria de Assistência Social, 

sala do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada 

na Rua Londrina, 422, Centro, nesta cidade, no horário das 07:00h às 10:30h e 
das 13:00h às 16:30h, para providências quanto à documentação necessária 

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

 
2. O não comparecimento do candidato no prazo máximo de 30 dias (trinta), a 

partir da data de publicação do presente edital implicará no reconhecimento 

de DESISTÊNCIA E RENUNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o 
qual foi selecionado, reservando-se a Câmara Setorial Examinadora do Pro-

cesso Eleitoral Unificado o direito de convocar o próximo candidato. 

 

QUADRO I 

INSCRIÇÃO NOME 

019 ELENICE DE FÁTIMA CORREIA 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         07 de junho de 2018, Primavera do Leste/MT. 
 

João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te/CMDCA 

 

RESOLUÇÃO Nº 04 de 06 de Junho de 2018. 

 

Regulamenta a concessão do Benefício do Auxílio Funeral no âmbito da 

Política Pública de Assistência Social no Município de Primavera do 

Leste - MT 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Primavera do Les-
te, em reunião ordinária dia 06 de junho de 2018, no uso de suas atribuições 

que lhe confere o Artigo 22, Parágrafo 1º e 2º da Lei nº 8.742/93 Lei Orgâ-

nica de Assistência Social – LOAS. 
 

Considerando o Decreto Federal nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, que 

dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei nº8.742, 
de 7 de dezembro de 1993; 

 

Considerando a Lei Municipal nº 1.620 de 27 de abril de 2016, que Dispõe 
sobre o Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de Pri-

mavera do Leste – MT. 

 
Considerando a Resolução nº 212/2006 de 19 de outubro de 2006, do 

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, que propõe critérios 

orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no 

âmbito da política pública de assistência social; 

Considerando a Resolução nº 039/2010 do Conselho Nacional de Assis-
tência Social – CNAS, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos 

Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em 

relação à Política de Saúde; 
 

Considerando que a concessão dos benefícios eventuais da assistência 

social, é um direito garantido e de longo alcance social de acordo com o 
artigo 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, sendo este benefício 

de caráter suplementar e temporário; 

 
Considerando a Resolução nº 03/2018 do Conselho Municipal de Assis-

tência Social – CMAS que regulamenta a concessão de Benefícios Even-

tuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social e dá outras 
providencias no Município de Primavera do Leste – MT. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer critérios e prazos regulamentadores da provisão do 
benefício eventual de Auxílio Funeral no âmbito da Política Pública de 

Assistência Social de Primavera do Leste. 

 
Art. 2º O Benefício eventual de Auxílio Funeral, constitui-se como uma 

prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, 

por uma única parcela, ou em prestação de serviço, para reduzir a vulne-
rabilidade provocada por morte de membro da família sepultado no 

município de Primavera do Leste. 

 

§ 1º Os serviços devem auxiliar o custeio de despesas de urna funerária, 

preparação do corpo, velório e sepultamento, incluindo transporte funerá-

rio, utilização de capela, translado, dentre outros serviços inerentes que 

garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária. 

 

§ 2º Não haverá concessão do Benefício Eventual na modalidade de 
auxílio funeral, para a família que possuir convênio/plano funerário. 

 

§ 3º O auxílio funeral poderá ser requerido no prazo de até 60 (sessenta) 
dias após o óbito. 

 

§ 4º Considera-se beneficiária, às famílias com renda mensal de até 1/2 
salário mínimo per capta, e não superior a três salários mínimos no total. 

 

§ 5º O benefício de auxílio funeral deve ter como referência o valor das 
despesas previstas neste artigo, não podendo ser superior a 01 (um) 

salário mínimo vigente. 

 
§ 6º São documentos essenciais para o auxílio funeral: 

 

I – certidão de óbito ou declaração médica, constando a assinatura do 
médico e o número de registro no Conselho Regional de Medicina; 

 

II – ordem de serviço da Funerária, detalhando as despesas com o funeral; 
III – comprovante atualizado de residência no município; 

 
IV – comprovante ou declaração de renda dos membros da residência do 

falecido; 

 
V – cédula de identidade e CPF do requerente; em casos excepcionais em 

que houver extravio dos documentos pessoais, apresentar o Boletim de 

Ocorrência; 
 

VI – o requerente deverá declarar que habitava a mesma residência 

podendo ser: cônjuge, companheiro (a), filho (a), enteado (a), pai, padras-
to, mãe, madrasta, avô, avó, irmã (o), tutor (a) ou curador (a). 

VII – se o falecido residia sozinho (a), o (a) requerente poderá ser qual-

quer parente até o 3.º grau; 
 

VIII - não havendo parente nessa condição, poderá ser qualquer pessoa 

devidamente identificada e que, em qualquer das situações, preencha os 

requisitos de renda estabelecidos nesta resolução. 

RESOLUÇÕES 

 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  08 de Junho de 2018 • Edição 1268  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7º A administração pública não será responsável por qualquer ônus financeiro 

ou legal com relação à inadimplência junto às funerárias. 

Art. 3º A forma de pagamento será através de cheque nominal ao beneficiário. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se 

as disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

                                                Primavera do Leste – MT, 06 de junho de 2018. 

Bruna Maldaner Crestani Bonato 

Presidente do CMAS/Primavera do Leste 

 

 

Município de Primavera do Leste o Dr. Marcos Mundim, para relatar o 

seu parecer em relação ao processo administrativo na aplicação da multa 

ambiental conforme AUTO DE INFRAÇÃO 0072/2014 gerando uma 
multa de R$100.007,78 (cem mil e sete reais e setenta e oito centavos). O 

Dr. Marcos se posicionou colocando algumas situações de vícios adminis-

trativos observados no processo administrativo de aplicação da multa no 
AUTO DE INFRAÇÃO 0072/2014 (parecer em anexo), após sua fala 

ficou aberta a sessão para questionamentos a respeito do assunto, em 

seguida foi colocado em votação a ANULAÇÃO DA MULTA gerada 
pelo AUTO DE INFRAÇÃO 0072/2014 da Secretária de Agronegócio e 

Meio Ambiente, o resultado Foi o Seguinte: votaram pela ANULAÇÃO 

DA MULTA GERADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO 0072/2014 as 
seguintes entidades: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com sua represen-

tante, a senhora SHIRLEY APARECIDA RESENDE JESUS; ASSOCI-

AÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS com seu representante o 
senhor EVALDO KAZUSHI TAKIZAWUA; SECRETARIA DE SAÚ-

DE com sua representante a senhora MARCIA REGINA PASINI BRU-

SH; SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS com sua represen-
tante a senhora MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE; INDEA 

com seu representante o senhor DIVALDO RESENDE BATISTA, votou 

para MANTER A MULTA gerada pelo AUTO DE INFRAÇÃO 
0072/2014 a seguinte entidade: EMPAER representada pela senhora 

CLÉLIA AMANDA TIOZO, e se ABSTIVERAM de votar as seguintes 

entidades: IFMT com sua representante a senhora LILIAN MACHADO 
MARQUES VIDAL; COVAPÉ – COMITÊ DE BACIAS com seu repre-

sentante senhor ROMUALDO POVROZNIK JUNIOR, o Sr. VALDIR 

DE JESUS SANTOS, se declarou impedido de votar tendo em vista que 
assinou o Auto de Infração que deu origem a multa.  O resultado da 

votação ficou: QUATRO votos a FAVOR DA ANULAÇÃO DA 

MULTA GERADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO, UM voto PARA 

MANTER A MULTA GERADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO 

0072/2014 E DUAS ABSTENÇÕES DA VOTAÇÃO. Ficando assim, 

ANULADA A MULTA constante no Auto de Infração 0072/2014. Na 
seqüência o Sr. Leandro Rossetto Nogueira convidou o senhor BENÉ 

DAZEN NOBRES para falar sobre o projeto de intenção de implantação 

de uma usina de geração de energia no município de Primavera do Leste - 
MT, após sua apresentação ficou acordado que o projeto em baila seja 

enviado para apreciação da CÂMARA TÉCNICA DO CONSELHO DE 

MEIO AMBIENTE para posteriormente ser colocado em pauta para 

votação. Colocado em pauta: o pedido de recurso financeiro para auxiliar 

a produção do FILME “OZÔNIO” relacionado ao meio ambiente foi 
NEGADO por unanimidade e sugerido pelos conselheiros o encaminha-

mento do projeto para a SECRETÁRIA DE CULTURA do município. Na 

seqüência faz-se a leitura da ata da reunião, estando aprovada. Sendo 
assim, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 

15h00, e eu, Romualdo Povroznik Junior na qualidade de secretário 

provisório lavrei esta ata, que será assinada por todos os presentes. 
  

ÉRITA GUEDES CAJANGO 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 

 

MARCIA REGINA PASINI BRUSH 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 

CLÉLIA AMANDA TIOZO SILVA 

EMPAER 

 

DIVALDO RESENDE BATISTA 

INDEA 

 

ROMUALDO POVROZNIK JUNIOR 
COVAPÉ 

 

LEANDRO ROSSETTO NOGUEIRA 

COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 

 

EVALDO KAZUSHI TAKIZAWUA 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS 
 

VALDIR JESUS SANTOS 

COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 

 

MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

 

SHIRLEY APARECIDA R. JESUS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

LILIAN MACHADO MARQUES VIDAL 

IFMT 

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº12/2018-CMDCA/PVA 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera 

do Leste – CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Municipal Nº 1.433 de 23 de Abril de 2014 e nos termos dos artigos 91 e 92 da 

Lei Federal N° 8. 069/90. Dispõe sobre o de registro do “Instituto Vidas em 

Ação” inscrito sob CNPJ: 10.987.379/0001-29 neste Conselho através de seu 

Presidente e diante da Deliberação de seu Colegiado realizada no dia 05 de 
junho, conforme Ata n° 12/2018. 

 

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

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

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

 

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

fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de 

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

 

Considerando que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 
90, parágrafo 1º, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente manter a inscrição dos programas de proteção e sócio-educativos 

de atendimento à criança e ao adolescente, desenvolvidos pelas entidades 
governamentais e não governamentais, bem como suas alterações, e deles dar 

ciência aos Conselhos Tutelares e à autoridade judiciária; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Aprovar o Registro do “Instituto Social Vidas em Ação” (FILIAL) 

Primavera do Leste/MT.  

 

Art. 2° O Certificado de Registro no CMDCA N° 09/2018 terá validade de 

02 (dois) anos a partir da data de publicação. 

 Registre-se e Publique-se   
                                           Primavera do Leste – MT, 07 de junho de 2018. 

 

João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA/Primavera do Leste – MT. 

 

 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE 16 DE MAIO DE 2018. 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito às 13h30 

horas nas dependências da Secretária de Desenvolvimento Indústria, Comercio, 

Agricultura e Meio Ambiente do município de Primavera do Leste, localizada 

na Rua Curitiba, 414, 3º andar, centro, na cidade de Primavera do Leste, ocor-

reu reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a seguinte pauta: I 

– Julgamento do Recurso Administrativo interposto pelo Sr. Valdomiro Rocco, 

que versa sobre multa gerada pelo Auto de Infração 0072/2014 da Secretária de 

Agronegócio e Meio Ambiente; II – Deliberação sobre ajuda de custo do 

projeto cultural com Temática voltada ao meio ambiente; III – Explicação 

Técnica sobre o processo de instalação de uma Pequena central hidrelétrica no 

município de Primavera do Leste - MT com técnico da empresa interessada. O 

Presidente, Sr. Leandro Rossetto Nogueira, solicitou ao Assessor Jurídico do  

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

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

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 

 

Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 

para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que justifica-
da, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e seus parágra-

fos. 

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

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

tos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de Sindicância 

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

 

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

 

Registre-se e Publique-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP 

 

PORTARIA Nº 304/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, 

R E S O L V E 

 

Exonerar, o Senhor HENRIQUE ALEXANDRE GATTO, que exercia a 

função de Chefe de Equipe de Viação e Obras Públicas, desta Prefeitu-
ra, designado pela Portaria nº 217/18. 

 

Registre-se e Publique-se. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
MDFFP. 

 

PORTARIA Nº 307/18 

 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e dá 
outras providências 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais,  

 
CONSIDERANDO o ofício nº 1.097/2018 – SMEE,    

 

R E S O L V E 

 

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

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria nº 
429/17 de 13 de março de 2017, com base no artigo 163 e seguintes da Lei 

Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Primavera do Leste, efetue a instauração de Pro-
cesso e Inquérito Administrativo e Disciplinar, contra o Senhor VALTER 

OLIVEIRA DE PAULA. 

 

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

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

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 

 

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

da, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e seus parágra-

fos. 
 

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

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

tos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de Sindicância 

e Processo Administrativo Disciplinar e Especial especificamente para o 

procedimento instaurado por esta Portaria. 

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

 

Registre-se e Publique-se. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
MDFFP 

 

PORTARIA Nº 305/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

 

RESOLVE 

 
Designar a Comissão Organizadora do VIII Festival de Dança: Tema 

Cinema 2018, Edital de Concurso Público 003/2018, composta pelos 

seguintes membros:  

 
 

1.WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA (Presidente) 

2.RENAN CESAR MARCOLINO NUNES 

3.ANDRÉ FRANCISCO SONTAK DE MORAIS 

4.MARIELENA ROOS MILANESI 

5.GABRIEL MARTINEZ BARBOSA 
6.ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO 

7.THIAGO SACHUK DE LIMA 

8.DIONATHAN FELIPE DA SILVA SILVEIRA 
9.ERALDO GONÇALVES FORTES 

10.SANDRA MARA SOARES SILVA FURTADO 
 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP 

 

 

PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 306/18 

 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e dá 
outras providências 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,  

 
 

CONSIDERANDO o ofício nº 308/2018 – SINFRA;    

 

R E S O L V E 

 

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

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria 

nº 429/17 de 13 de março de 2017, com base no artigo 163 e seguintes da 

Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Primavera do Leste, efetue a instauração de 

Processo e Inquérito Administrativo e Disciplinar, contra o Senhor ELIAS 

ALVES MENDES. 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  08 de Junho de 2018 • Edição 1268  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 4 

 

 

  

Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar e Especial especificamente para o procedimento 

instaurado por esta Portaria. 
 

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

 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
MDFFP 

 

PORTARIA Nº 308/18 

 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e dá 
outras providências 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,  

 
CONSIDERANDO o ofício nº 1.015/2018 – SMEE;   

 

R E S O L V E 

 

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

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria 
nº 429/17 de 13 de março de 2017, com base no artigo 163 e seguintes da 

Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Primavera do Leste, efetue a instauração de 
Processo e Inquérito Administrativo e Disciplinar, contra a Senhora 

MÁRCIA CRISTINA CONCEIÇÃO SIQUEIRA. 

 

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

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

artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 

 

Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 

para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que justifi-
cada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e seus pará-

grafos. 

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

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

Santos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial especifica-

mente para o procedimento instaurado por esta Portaria. 

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

 

Registre-se e Publique-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP 
 
 
 

 

PORTARIA Nº 309/18 

 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e dá 

outras providências 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

suas atribuições legais,  
 

CONSIDERANDO o ofício nº 012/2018 – CMDCA-PVA;   

 

R E S O L V E 

 

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

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria 

nº 429/17 de 13 de março de 2017, com base no artigo 163 e seguintes da 

Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Primavera do Leste, efetue a instauração de 

Processo e Inquérito Administrativo e Disciplinar, contra a Senhora RO-

SILENE CRISTINA NOVAES. 

 

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

procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus 
artigos seguintes até a apuração total dos fatos. 

 

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

cada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e seus pará-
grafos. 

 

Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, de 
25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos Santos  

PORTARIA Nº 312/18 

 

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 § 2º do Artigo 184 da 

Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, 

 

RESOLVE 

 

Designar o Senhor JOHN ELTON ELIAS VIEIRA, Fiscal de Obras e 
Posturas, para ser Defensor Dativo do Servidor PAULO DOS SANTOS 

ALMEIDA, no Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2018, oriundo da 

Portaria nº 0160/18. 
 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 
PORTARIA Nº 310/18 

Instaura Inquérito e Processo Administrativo na forma que menciona, e dá 

outras providências 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

CONSIDERANDO o ofício nº 1.017/2018 – SMEE; 

 

R E S O L V E 

 

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

cesso Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria nº 

429/17 de 13 de março de 2017, com base no artigo 163 e seguintes da Lei 
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 – Estatuto dos Servidores Públi-

cos do Município de Primavera do Leste, efetue a instauração de Processo e 

Inquérito Administrativo e Disciplinar, contra a Senhora LEA ADRIANA 

MORENO SANTOS. 

 

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

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

seguintes até a apuração total dos fatos. 

 

Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, para 

a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que justificada, de 

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

Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, de 25 

de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos Santos Fortino 
Castelli, como Presidente da Comissão de Sindicância e Processo Administra-

tivo Disciplinar e Especial especificamente para o procedimento instaurado 

por esta Portaria. 
 

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

 
Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP 
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PORTARIA Nº 311/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais,  

R E S O L V E 

 

Nomear, a Senhora SIMONE GRASS para exercer a função de Chefe de 

Equipe de Apoio Administrativo, desta Prefeitura, recebendo a remuneração 
constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro 

de 2003, e suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 01 de junho de 2018. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

PORTARIA Nº 148/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.573, 

de 01 de setembro de 2015, 

RESOLVE 

 

Artigo 1º - Nomear os membros do Conselho do Polo de Apoio Presen-

cial do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES/MEC 

de Primavera do Leste – MT., conforme composição abaixo: 

 
a) JONALDO TEIXEIRA SANTOS – Coordenador da Universidade 

Aberta do Brasil - UAB; 
 

b) MARISE SOBIESIAK KENSI – Representante do Conselho Municipal 

de Educação; 
c) Suplente: ADÉRCIO VILMAR REDER; 

  

d) ROSELI ROCHA DE ARAÚJO – Representante da Secretaria de 

Educação e Esportes; 

e) Suplente: SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTÓDIO BARBOSA; 

 
f) CARMEM BETTI BORGES DE OLIVEIRA – Representante do Poder 

Legislativo; 

g) Suplente: MANOEL MAZZUTTI NETO; 
 

h) GIZELI DA COSTA LEÃO MENDES – Representante da CEFAPRO; 

i) Suplente: MÁRCIA ROZA LORENZZON; 
 

j) ISANETH MARIA ATAIDE PASSOS ARAUJO – Representante da 

Assessoria Pedagógica;  
k) Suplente: ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER; 

 

l) DEOLIDES AGOSTINI – Representante da Universidade Aberta do 
Brasil - UAB; 

m) Suplente: SAMUEL AIRTON BOTTON; 

 
n) ARLETE DUARTE FERREIRA LINN – Tutora do Instituto Federal de 

Mato Grosso - IFMT; 

o) Suplente: ADRIANA PEREIRA BARBOSA; 
 

p) ROSE PASTORA ECHEVERRIA – Tutora da Universidade Federal de 

Mato Grosso – UFMT; 
q) Suplente: GEISE CRISTINA DA SILVA; 

 

r) JULIANA DUTRA FERREIRA – Tutora da Universidade do Estado de 
Mato Grosso – UNEMAT; 

s) Suplente: MARCIA INÊS DE SOUZA; 

 
t) GEOVANE JOSÉ FERREIRA DE LANA – Aluno do Instituto Federal 

de Mato Grosso – IFMT; 

u) Suplente: RONALDO ALVES LEITE; 
 

v) JOSÉ LUIZ DOS SANTOS – Aluno da Universidade Federal de Mato 

Grosso – UFMT; 
w) Suplente: VANESSA BARBOSA COSTA DA FONSECA; 

 

x) JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO – Aluno da Universidade do 
Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 

y) Suplente: NAOR JOSÉ DE MORAIS.  

 
Artigo 2º - O mandato dos membros do Conselho do Polo de Apoio 

Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil – U-
AB/CAPES/MEC de Primavera do Leste – MT, será de 02 (dois) anos. 

 

Artigo 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais 
disposições do Conselho do Polo de Apoio Presencial do Sistema Univer-

sidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES/MEC de Primavera do Leste – MT 

serão tratados e definidos no Estatuto. 
 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 22 de março de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 Republicado por ter sido incorreta na Edição 1229 

 

 

PORTARIA Nº 313/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais,  

R E S O L V E 

 

Nomear, o Senhor HENRIQUE ALEXANDRE GATTO para exercer a 

função de Superintendente de Viação e Obras Públicas, desta Prefeitura, 
recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal 

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

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 06 de junho de 2018. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 08 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

LEI Nº 1.720 DE 07 DE JUNHO DE 2018.                                                                                         

 

“Altera a Lei Municipal nº744, de 26 de agosto de 2002, que Cria o Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM e dá outras providências”. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIO-

NO A SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 744/02, passa a viger com a 

seguinte redação:  

 

“Artigo 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, será 

composto por 12 (doze) membros titulares, e respectivos suplentes, sendo 06 

(seis) oriundos de órgãos governamentais e 06 (seis) de não governamen-

tais, os quais serão nomeados pelo prefeito municipal com mandato de 03 

(três) anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo no período 

subseqüente”.  

  

Artigo 2º - O artigo 5º da Lei Municipal nº 744/02, passa a viger com a 
seguinte redação: 

 

“Artigo 5º - O CMDM será coordenado por um (a) Presidente, eleito (a) 

pelos (as) conselheiras (os), em sessão solene para um mandato de 3 (Três) 

anos, lavrando-se em termo de livro próprio, que será assinado pelos (as) 

conselheiros (as) e Presidente empossado, que prestará compromisso solene 

de bem cumprir os deveres do seu cargo, da mesma forma os membros da 

diretoria do Conselho serão eleitos”. 

 

Artigo 3º - Acrescenta-se ao artigo 5º, o parágrafo único, que passa a viger 

com a seguinte redação:  

LEIS 
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e alimentação, nelas não estão incluídos os custos do transporte interurbano 

ou interestadual por qualquer meio.  

 

§ 1º – Fica autorizada a concessão de adiantamento de numerário destinado ao 
pagamento de passagens, transporte para o destino e outras despesas necessá-

rias, devendo ser anexados os comprovantes legais das respectivas despesas 

na prestação de contas. 

 

§ 2º – As despesas que excederem ao valor do adiantamento serão ressarcidas 

mediante apresentação de cupom ou nota fiscal e da mesma forma o valor do 
adiantamento que não for utilizado, deverá ser ressarcido ao IMPREV. 

 

Artigo 3º – A diária será concedida por dia de afastamento, sendo dividida 
pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 

 

Artigo 4º – Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência 
permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias.  

 

Artigo 5º – Fica limitado em até 05 (cinco) diárias, para viagens nos limites 
do estado de Mato Grosso e 05 (cinco) diárias para outras unidades da Fede-

ração, dentro do mesmo mês, para cada requerente, dependendo de disponibi-

lidade de recursos financeiros. 
 

§ 1º – Em se tratando de afastamento para cursos, seminários, capacitação, 

simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, ou representação oficial 
do IMPREV poderá ser acrescido o limite de 05 (cincos) diárias ao total 

previsto no Artigo 5º, sempre com análise e autorização do Diretor Executivo. 

 
§ 2º – A concessão excepcional de mais de 05 (cinco) diárias, dentro do 

mesmo mês, nas condições descritas no artigo anterior, está condicionada à 

autorização do Diretor Executivo do IMPREV, devendo ser encaminhado ao 
mesmo relatório circunstanciado das respectivas concessões. 

 

Artigo 6º – O Servidor ou Conselheiro deverá apresentar ao Diretor Executi-
vo, no prazo de 03 (três) dias úteis de seu retorno á sede, Relatórios de Via-

gem, conforme Anexo II, em 01 (uma) via ao setor financeiro, para ser anexa-

do ao processo de concessão. 

 

Artigo 7º – O Diretor Executivo, Gerente Administrativo e Financeiro, Con-

selheiros e servidores do IMPREV que receberem diárias e não se afastarem, 
por qualquer motivo, ficam obrigados a restituí-las integralmente, no prazo de 

05 (cinco) dias. 

 
Artigo 8º – Na hipótese de retorno à sede em prazo menor que o previsto para 

o seu afastamento, restituirão as diárias em excesso, no prazo previsto no 

artigo anterior.  
 

Artigo 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1279, de 21 de 
dezembro de 2011. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 07 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
MDFFP 

 

 
 

CATEGORIA 

NACIONAL 
CARGO 

DENTRO 

DO ESTADO 

FORA DO 

ESTADO 

01 
Diretor Executivo 

 
R$ 300,00 R$ 450,00 

02 
Gerente Adminis-

trativo e Financeiro 
R$ 300,00 R$ 450,00 

03 
Presidente do 

Conselho Delibera-

tivo 

R$ 300,00 R$ 450,00 

04 
Conselheiros e 

servidores 
R$ 200,00 R$ 300,00 

 

 

“Parágrafo único: A presidência do CMDM deverá ser alternada entre 

agentes governamental e não governamental, assim sucessivamente, a 

cada eleição”.  

 
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as demais disposições em contrário.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 07 de junho de 2018 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

 

 
LEI Nº 1.721 DE 07 DE JUNHO DE 2018.                                                                                         

 

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 975 de 14/03/07, em seu Art. 3º 

itens IV e V, alterada pela lei nº 1477/14 e 1515/14, e define critérios para 

a escolha de nomes de Unidades Escolares no Município de Primavera do 

Leste-MT.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 
MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SAN-

CIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - O Artigo 3º da Lei Municipal nº 975 de 14 de Março de 2007, 

alterada pelas Leis 1.477/14 e 1.515/14 em seu item IV e V, passa a vigo-

rar com a seguinte redação: 

  

“Artigo 3º - ......................................................................................... 

 

I - ..................................................................................................... 

 

II - .....................................................................................................  

 

III- ........................................................................................................ 

 

IV - As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Primavera 

do Leste deverão, doravante, homenagear Profissionais da Educação ou 

qualquer cidadão vinculado ou não ao setor educacional que tenham 

prestaram serviços relevantes para a Educação no Município de Prima-

vera do Leste. O homenageado ou a homenageada poderá ter atuado em 

uma unidade Municipal, Estadual ou Federal. 

 

 V - Fica definido que a escolha de nomes para as unidades escolares em 

Primavera do Leste-MT, serão previamente aprovados pelo Conselho 

Municipal de Educação”. 

   

 

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as demais disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 07 de junho de 2018 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 1.722 DE 07 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre a concessão de diárias pagas aos servidores e conselheiros do 

IMPREV – instituto de previdência social dos servidores públicos munici-
pais de Primavera do Leste/MT e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 
MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SAN-

CIONO A SEGUINTE LEI: 

 

CAPÍTULO I 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 
Artigo 1º - O regime de diárias é aplicável nos casos de despesas de 

viagens do Diretor Executivo, Gerente Administrativo e Financeiro, Con-
selheiros e servidores do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT, conforme 

tabela do Anexo I. 

 

Artigo 2º – As diárias serão devidas para cobrir despesas de hotelaria e 

endo ser anexados os comprovantes legais das respectivas despesas na 
prestação de contas. 

 

§ 2º – As despesas que excederem ao valor do adiantamento serão ressar-
cidas mediante apresentação de cupom ou nota fiscal e da mesma forma o 
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RECEPCIONISTA 

INSCRIÇÃO 1º COLOCADO 

281569 LAIANE ALVES DE ANDRADE 

 

SERVIÇOS GERAIS 

INSCRIÇÃO 1º COLOCADO 

280809 ROSIMEIRE FERREIRA CAMPOS 

 

VIGIA 

INSCRIÇÃO 1º COLOCADO 

283116 JACILDO SILVA DA CRUZ 

 

Art. 2º - Os candidatos (as) relacionados (as) no art. 1º, classificado no con-

curso público 01/2017, de acordo com a ordem de classificação do edital de 

homologação nº01/2017-L, deverão comparecer no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos, a contar da data de publicação deste edital, na Coorde-

nadoria de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, à Avenida Primavera, 

300, Primavera II, nesta Cidade, no horário das 07:00h às 13:00h, para provi-

dências quanto à nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legisla-

ção. 

 

§1º O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

§2º Para realização da perícia médica, em cumprimento com a exigência do 

item 18, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos 

exames médicos constantes do Anexo II, conforme exigência do cargo. 

 

Art. 3º O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias 

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

da documentação prevista no §1º do art. 2, implicará no reconhecimento da 

DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o 

qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o 

próximo candidato.                         

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Em 07 de junho de 2018. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 

PROCESSO Nº 373/2018 

 

 
 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhe-

cimento dos licitantes e de quem mais interessar que a licitação supramen-
cionada REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFI-

CIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS, COG-

NITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE 

CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUI-

DADO, COM ATENDIMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, foi REVOGADA 
por conter vícios insanáveis, conforme decisão circunstanciada inserta no 

competente processo licitatório, com base no Art. 49, “caput” da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 
 

Primavera do Leste, 07 de junho de 2018. 

 
 

Alessandra Amorim 

Pregoeira Oficial 
 

 Original assinado nos autos do processo 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

Edital de Convocação nº.001, de 07 de junho de 2018. 

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 que 

determina o Artigo 37, item II da Constituição Federal, artigo 45 da Lei 

Municipal nº 679/2001. 

 

Art. 1º - Resolve, CONVOCAR para nomeação no quadro de pessoal da 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, de acordo 

com as suas necessidades atuais, os candidatos aprovados no concurso 

público nº01/2017, homologado em 27 de outubro de 2017, publicado no 

site e no placar de avisos da Câmara Municipal de Primavera do Leste-

MT, para os cargos efetivos livres e desembaraçados, realizado com tal 

finalidade de acordo com a seguinte relação:  

 

ANALISTA DE INFORMÁTICA 

 

INSCRIÇÃO 1º COLOCADO 

282342 PETERSON STAMM FRANCA 

 

CONTROLADOR INTERNO 

 

INSCRIÇÃO 1º COLOCADO 

279779 WOXITON VILAS BOAS DE 

LIMA 

 

MOTORISTA 

 

INSCRIÇÃO 1º COLOCADO 

280379 RAFAEL SACHS 

 

 

ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

I – Para 

todos os 

cargos 

1. Cédula de Identidade; 

2. Carteira de Identidade Profissional, se for o caso; * 

3.  CPF; * 

4. 2 fotos 3x4 recente; 

5. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área de 

atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 

6. Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador 

frente e verso); 

7. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

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

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

10. Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do Serviço 

Militar (se do sexo masculino); * 

11. Comprovante de endereço atualizado; 

12. CPF do cônjuge; 

13. CPF do pai e da mãe;  

14. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 

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

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

17. Comprovante de conta bancária; 

 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  08 de Junho de 2018 • Edição 1268  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Câmara Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponi-

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

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração Pública 
Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia 

Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 

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

 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria 
decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável 

com a carreira em que tomará posse. 

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

 

 

18. Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas 

do Município;  

19. Exames Médicos, conforme Anexo II; 

20. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 

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

22. Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

23. Questionário para avaliação da capacidade de 
saúde física e mental – Anexo VI; 

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

diu nos últimos 05 anos; 

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

diu nos últimos 05 anos; 

Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

II – Para os 

cargos com 

profissão 

regulamentada 

1. Documentos do item I; 
2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho 

de Classe; 
3. Declaração de não estar cumprindo penalidade 

imposta após regular processo administrativo, que 

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

4. Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício profis-
sional. 

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, catego-
ria conforme a exigência para o cargo; * 

3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de 

consulta do RENACH – Registro Nacional de 
Carteira de Habilitação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 

 ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

 

I – Para todos os 

cargos 

1. Hemograma completo; 

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

4. Eletrocardiograma (com avaliação 

cardiológica, se patológico, definir o 
grau); 

5. Raios-X do tórax PA (com laudo) 

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

7. Avaliação Psicológica, a partir da 

aplicação de teste do Sistema de A-
valiação de Testes Psicológicos - 

SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de veícu-

los – (Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

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

neurológica; 

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

4. Audiometria total. 

III – Para os cargos 

cuja função seja 

limpeza e higieniza-

ção de ambientes 

1. Exames atestados no item I; 

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

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA  

 
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 Câmara Municipal de 

Primavera do Leste, QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decor-

rência 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 Câmara 

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). 
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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, descrever (quais medicações, 

quando, por quanto tempo, etc.): 
 

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

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

 

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

 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

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

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

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da pele”, 
(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

que você. 

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

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

ou conhece pouco. 
 

16) Outras anotações: 

 
Eu _______________________________________declaro sob pena de 

responsabilidade que as informações neste documento expressam a verdade. 

  
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
 

________________________________________ 

Declarante 
 

 

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 ? 

 
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 ? 

 
 

 


