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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
Edital de Convocação nº. 147, de 23 de novembro 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 os Ofícios de lavra da Secretaria Municipal de Saúde os quais
solicitam a convocação mediante Concurso Público Municipal 01/2015 - nº
1032/2018/RH/SMS/SUS para o cargo de MÉDICO 20 HORAS – ESPECIALISTA EM PEDIATRIA em substituição ao servidor efetivo registrado na
matrícula funcional nº 6273/3, exonerado à pedido pela Portaria n° 597/18 e
nº 1036/2018/RH/SMS/SUS para o cargo de MÉDICO INTERVENCIONISTA SAMU em substituição ao servidor efetivo registrado na matrícula funcional nº 4519/4, exonerado à pedido pela Portaria n° 596/18 ambas publicadas no Diário Oficial de Primavera do Leste em 17 de outubro de 2018 Edição n° 1340.
Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 550020 convocado (a)
pelo Edital de Convocação n° 133, de 19 de outubro de 2018 não se apresentou para tomar posse no prazo legal;
Resolve,
1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso
público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no
horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e posse,
em conformidade o que dispõe a legislação.
1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I;
1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data
e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 34981727;
2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

Quadro 1
MÉDICO 20 HORAS – ESPECIALISTA EM PEDIATRIA
INSC.
NOME
553623

CAROLINA DE ARAUJO CAMPOS REIS

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 23 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área
de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se
houver; *
8.Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última
eleição; *
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa
do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de 18
anos;
I – Para 15.Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos;
todos
os 16.Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, que
administra a folha de salários;
cargos
17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO
(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do
Município;
18.Exames Médicos, conforme Anexo II;
19.Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III;
20.Declaração de que não foi demitido por justa causa –
Anexo IV;
21.Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio e de seus dependentes – Anexo V;
22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde
física e mental – Anexo VI;
23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º
grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos
últimos 05 anos;
24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e
2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos
últimos 05 anos;
25. Outros que estiverem presentes no edital do Concurso.

II – Para
os cargos
com
profissão
regulamentada
III – Para
os cargos
de Motorista,
operador
de
Maquinas e
os
que
exigem
porte de
CNH

1. Documentos do item I;
2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão
comprobatória de registro no respectivo Conselho de
Classe;
3. Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça,
ainda que temporariamente, de exercer a profissão;
4. Certidão de quitação com as demais obrigações legais
do órgão fiscalizador do exercício profissional.
1. Documentos constantes do item I;
2. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta
do RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação, junto ao Detran).
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ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
I – Para todos os
cargos

II – Para cargos
cuja função seja
condução
de
veículos – (Motorista e Operadores
de Máquinas).
III – Para os
cargos cuja função seja manipulação de alimentos
e bebidas
IV – Para os
cargos cuja função seja limpeza e
higienização
de
ambientes
V – Para os cargos
de professor

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
1.Exames atestados no item I;
2.Eletroencefalograma com avaliação neurológica;
3.Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
4.Audiometria total.
1.Exames atestados no item I;
2.Coprocultura;
3.VDRL;
4.Protoparasitologia;
5.Urina tipo I
1.Exames atestados no item I;
2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical,
Torácica e Lombo Sacral.

1. Exames atestados no item I;
2. Exame otorrinolaringológico de cordas vocais;
3. Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
4. Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
5. EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
Eu,_________________________________________, abaixo assinado,
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n°
________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo
de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais
pertinentes que:
a) [ ] Não possuo bens e valores patrimoniais.
b) [ ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro
abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro,
títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou
Exterior).
DISCRIMINAÇÃO DO BEM

VALOR (R$)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

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.

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.
Nome:
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:
________________________________________________
Assinatura

Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:
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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?
Quando e porque?

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
Edital de Convocação nº. 148, de 23 de novembro 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 Ofício nº 2115/2018 SMEE de lavra da Secretaria Municipal
de Educação e Esportes o qual solicita convocação mediante Concurso
Público Municipal para o cargo de PROFESSOR DE MATEMÁTICA em
substituição à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 2679/1,
aposentada pela Portaria n° 599/18 publicada no Diário Oficial de Primavera
do Leste em 17 de outubro de 2018 - Edição n° 1340;

( ) Sim ( )Não

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

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 546205 convocado
(a) pelo Edital de Convocação n° 134, de 22 de outubro de 2018 não se
apresentou para tomar posse no prazo legal;
Qual?

7) Você apresenta algum defeito físico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
8) Você já se envolveu em acidentes?
( ) Sim ( ) Não
Qual?
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?
13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):

Resolve,
1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital de
homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no
horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e posse,
em conformidade o que dispõe a legislação.

1.1O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I;
1.2 Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando
data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66)
3498-1727;
2.O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado,
reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

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

Quadro 1

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
INSC.
539969

NOME

EDISTIANE ALVES SIQUEIRA

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 23 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profissional, se for o caso; *
2 . CPF; *
3 . 2 fotos 3x4 recente;
4 . Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área
de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; *
5 . Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador frente e verso);
6 . Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7 . Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se
houver; *
8 . Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última
eleição; *
9 . Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do
Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10 . Comprovante de endereço atualizado;
11 . CPF do cônjuge;
12 . CPF do pai e da mãe;
13 . CPF dos filhos;
14 . Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
I – Para 15 . Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos;
todos
os 16 . Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, que
cargos
administra a folha de salários;
17 . Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO
(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do
Município;
18 . Exames Médicos, conforme Anexo II;
19 . Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III;
20 . Declaração de que não foi demitido por justa causa –
Anexo IV;
21 . Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio e de seus dependentes – Anexo V;
22 . Questionário para avaliação da capacidade de saúde
física e mental – Anexo VI;
23 . Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º
grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos últimos 05 anos;
24 . Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º
grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos
05 anos;
25 . Outros que estiverem presentes no edital do Concurso.

1 . Documentos do item I;
2 . Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão comII – Para
os cargos
com profissão
regulamentada

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.
1 . Documentos constantes do item I;

III – Para
os cargos
de Motorista,
operador
de Maquinas e os
que
exigem porte
de CNH

ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
I – Para todos os
cargos

II – Para cargos
cuja função seja
condução
de
veículos – (Motorista e Operadores
de Máquinas).
III – Para os
cargos cuja função seja manipulação de alimentos
e bebidas
IV – Para os
cargos cuja função seja limpeza e
higienização
de
ambientes
V – Para os cargos
de professor

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
1 . Exames atestados no item I;
2 . Eletroencefalograma com avaliação neurológica;
3 . Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
4 . Audiometria total.
1. Exames atestados no item I;
2. Coprocultura;
3. VDRL;
4. Protoparasitologia;
5. Urina tipo I
1 . Exames atestados no item I;
2 . Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical,
Torácica e Lombo Sacral.

1 . Exames atestados no item I;
2 . Exame otorrinolaringológico de cordas vocais;
3 . Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
4 . Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
5 . EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.

conforme a exigência para o cargo;*

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.

3 . Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do

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

2 . Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria

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

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________
________________________________________________
Assinatura
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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 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

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?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

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?

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

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

VALOR (R$)

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?

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

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:

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
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
Edital de Convocação nº. 149, de 23 de novembro de 2018.

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

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.

1.
2.
3.
4.

Considerando o Ofício nº 0517/2018 SINFRA de lavra da Secretaria Municipal de Infraestrutura o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal para os cargos de MOTORISTA Categoria “D”, OPERADOR DE
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA e OPERADOR DE MÁQUINA PATROL.
Resolve,

5.
6.
7.
8.

1.Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso
público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no
horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e posse,
em conformidade o que dispõe a legislação.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.1O 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) 34981727;

I – Para
todos
os
cargos

15.
16.
17.

2.O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

18.
19.
20.
21.

Quadro 1
22.
MOTORISTA – CATEGORIA “D”
INSC.
NOME
CLOVIS RODRIGO DOS SANTOS PEREI549388
RA
556715

ALAN LAID GOMES DE OLIVEIRA

542351

JEAN CARLOS DE OLIVEIRA CUSTODIO

23.

24.

25.

OPERADOR DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
INSC.
NOME
555151

VICTOR LUIZ CARUS

OPERADOR DE MAQUINA PATROL
INSC.
541007

NOME

JEFFERSON ELIAS VIEIRA DA SILVA

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 23 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

II – Para
os cargos
com
profissão
regulamentada
III – Para
os cargos
de Motorista,
operador
de
Maquinas e
os
que
exigem
porte de
CNH

Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profissional, se for o caso; *
CPF; *
2 fotos 3x4 recente;
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; *
Carteira de Trabalho (página de identificação
do trabalhador frente e verso);
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
Titulo de Eleitor e comprovante de votação
da última eleição; *
Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
Comprovante de endereço atualizado;
CPF do cônjuge;
CPF do pai e da mãe;
CPF dos filhos;
Certidão de nascimento dos filhos menores de
18 anos;
Carteira de vacinação para filhos menores de
14 anos;
Comprovante de conta bancária, no banco
HSBC, que administra a folha de salários;
Atestado de Sanidade e Capacidade Física
APTO (original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do Município;
Exames Médicos, conforme Anexo II;
Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo
III;
Declaração de que não foi demitido por justa
causa – Anexo IV;
Declaração de bens e valores que constituem
seu patrimônio e de seus dependentes – Anexo V;
Questionário para avaliação da capacidade de
saúde física e mental – Anexo VI;
Certidão negativa de antecedentes criminais
de 1º e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares
que residiu nos últimos 05 anos;
Certidão negativa de antecedentes criminais
de 1º e 2º grau da Justiça Federal dos lugares
que residiu nos últimos 05 anos;
Outros que estiverem presentes no edital do
Concurso.

1.Documentos do item I;
2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe;
3.Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça,
ainda que temporariamente, de exercer a profissão;
4.Certidão de quitação com as demais obrigações legais
do órgão fiscalizador do exercício profissional.
1.Documentos constantes do item I;
2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta
do RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação, junto ao Detran).
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ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
I – Para todos os
cargos

II – Para cargos
cuja função seja
condução
de
veículos – (Motorista e Operadores
de Máquinas).
III – Para os
cargos cuja função seja manipulação de alimentos
e bebidas
IV – Para os
cargos cuja função seja limpeza e
higienização
de
ambientes
V – Para os cargos
de professor

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
1.Exames atestados no item I;
2.Eletroencefalograma com avaliação neurológica;
3.Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
4.Audiometria total.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

1.Exames atestados no item I;
2.Coprocultura;
3.VDRL;
4.Protoparasitologia;
5.Urina tipo I
1.Exames atestados no item I;
2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical,
Torácica e Lombo Sacral.

1.Exames atestados no item I;
2.Exame otorrinolaringológico de cordas vocais;
3.Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
4.Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO 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$)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

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.

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.
Nome:
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:
________________________________________________
Assinatura

Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:

8

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 23 de Novembro de 2018 • Edição 1361 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

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?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

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

Qual?

7) Você apresenta algum defeito físico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
8) Você já se envolveu em acidentes?
( ) Sim ( ) Não
Qual?
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?
13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

PREGÃO / LICITAÇÕES
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018 – SRP
Com Item Exclusivo ME/EPP/MEI e Itens Ampla Participação
Processo nº 0874/2018
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013,
Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores e demais legislações aplicáveis).
Tipo:
“Menor Preço por Item”
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EVENTOS DESARMADA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS E/OU AÇÕES
PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
DESTE MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Dia:
11 de dezembro de 2018
Hora:

13:00 horas
OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A abertura da etapa de lances opera a preclusão do direito de
credenciamento e participação na licitação.
Local:
Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT
(Auditório de Licitações).
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO
DESTE EDITAL
Dias:
Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente)
Horários: Das 12:00h às 18:00h.
LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do
Setor de Licitações)
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET
Retire o Edital acessando a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais
e Licitações”.
Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera
do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página
02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando
necessário.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2018
PROCESSO Nº 1370/2018
O município de Primavera do Leste – MT, por meio do Pregoeiro, nomeado
pela portaria nº 467/2018, de 20 de agosto de 2018, vem a público divulgar
que a Licitação em epígrafe para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
foi declarada deserta face à ausência de interessados.

Primavera do Leste, 23 de novembro de 2018.

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
Pregoeiro
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COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 006/2018 PROCESSO1503/2018.
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna Público o resultado da Licitação Modalidade Tomada de Preço N° 006/2018, realizada no dia 12 de novembro de
2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na execução de
obra para reforma da Praça do Bairro Castelândia, localizada na Avenida
Tancredo Neves, esquina com a Avenida Inácio Castelli, com fornecimento
de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e
necessário para a execução dos serviços, conforme Projetos; Planilha
Orçamentária; Especificações e Normas Técnicas constantes nos anexos do
correspondente, no dia supracitado reuniram-se a partir das 13 horas e 30
minutos, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeados através Portaria 470/2018 de 20/08/2018 para
realização do certame o qual consagrou-se vencedora a empresa: Maria
Brito Oliveira da Mata ME inscrita no CNPJ/MF Nº 09.666.823/0001-25,
no valor de R$ 403.558,39 (quatrocentos três mil quinhentos e cinquenta e
oito reais e trinta e nove reais),ficando os autos do certame à disposição de
qualquer interessado que queira examiná-los.

Primavera do Leste, 23 de novembro de 2018.

AUTORIZAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO
A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com
a Portaria nº 013/2013/GAB/SMS/SUS, DIOPRIMA 422 de 02/08/2013
pg03. CONCEDE Registro/Autorização ao estabelecimento, que abaixo
menciona, para as atividades: Adquirir/Armazenar/Dispensar substâncias Retinóicas de uso sistêmico. Registrada. Publicada. Cumpra-se.
Primavera do Leste - MT, 22 de novembro de 2018.

Aline Xavier Manoel Lago
Coordenadora de Vigilância Sanitária/SMS/PVA

Autorização nº: 003/2018 Processo nº. 003/2018 Nome do Estabelecimento/Razão Social: EMILIO FENANDES DE LIMA- ME. CNPJ:
15794259/0001-29.Endereço: AV. Belo Horizonte, 2580 Bairro: Novo
Horizonte CEP: 78850-000 Município: Primavera do Leste. UF: MT.

*Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da CPL

DECISÃO

*Original assinado nos autos do processo.
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 151/2018

Processo Administrativo nº 1663/2018

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que com fundamento
nos termos do Artigo 25, Inciso II da Lei 8.666/93, Art 13, Inciso VI da Lei
8.666/93, modificações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, e Parecer Jurídico
nº 374/2018 que declarou como inexigível a licitação, a favor do Senhor
ANITA JOVELINA BRITO DE JESUS, Doutoranda pela USP, Mestre
em Dialogismo e Literatura pela Universidade Mackenzie, Graduada em
Língua e Literatura Inglesa e Norte Americana pela PUC São Paulo e Bacharelado em tradução também pela PUC SP, professora desde 1990, atualmente ministra palestras em congressos, escolas e instituições sobre TEA
(Transtorno do Expectro do Autismo) em várias áreas e escritora, para
ministrar curso com o tema “Tudo o que posso ser, sobre a inclusão do
Transtorno do Espectro Autista (TEA): para os profissionais da rede
pública municipal de ensino.
O valor da Prestação de serviço é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), face ao
disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra
devidamente instruído.

SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437, de 20 de
agosto de 1977, a Coordenação de Vigilância Sanitária torna pública
a(s) seguinte(s) DECISÃO(ÕES) FINAL(IS) em Processo(s) Administrativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na data de 14/09/2018:
Autuado: Supermercado Rodrigues LTDA
Autuação: 16/07/18.
Data da Decisão: 14/09/2018.
CNPJ ou CPF: 12.751.972/0001-05
Processo nº: 0019/2018
Localidade: Primavera do Leste-MT
Tipificação da Infração: Art 149, Lei Municipal 691/01;
Decisão Final: Após tramitar Processo Administrativo Sanitário, fica
aplicada a penalidade imposta pela Autoridade Sanitária Municipal.
Penalidade Imposta: Advertência.

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº. 58/2018/CMS/PVA/SUS.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT,
no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de
17 de agosto de 2005e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e

Publique-se.
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe
Primavera do Leste, 23 de novembro de 2017.

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

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação e Esportes

CONSIDERANDO a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
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CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012,
que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe
sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e
do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Reunião extraordinária do Conselho Municipal de
Saúde realizado no dia 10 de outubro de 2018;
Das competências e atribuições;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Conclusão e o Recebimento Provisório da Obra de Construção da Estratégia de Saúde da Família (ESF IV), localizada na Avenida
14 de Março esquina com Rua Silvio Ometto, Quadra 22, Bairro Parque
Eldorado na área urbana do Município de Primavera do Leste/MT.
At. 2º A Proposta para construção da unidade foi cadastrada no Sistema de
Monitoramento de Obras – SISMOB/MS sob nº 14140.7510001/13-007 no
valor de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais) originários deste
convenio e R$ 134.884,01 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e
quatro reais e um centavo) com recursos próprios, totalizando R$
542.884,01 (quinhentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e quatro
reis e um centavo).
Art. 3º A obra executada pela Empresa PRENCON CONSTRUTORA,
CNPJ nº 13.675.642/0001-32, está em conformidade com as exigências
contratuais, no que concernem elementos visíveis, apta para recebimento.
Art. 4º Fica a construtora obrigada a manter por sua conta e risco até o
recebimento definitivo, que faz – se - á após a correção de inconformidades
porventura verificadas ao longo do prazo de 90 dias a contar deste tempo.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Art. 7º Revogam - se as disposições em contrário.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Primavera do leste, 10 de Outubro de 2018.

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ADVANILSON ROSA SAMPAIO
Secretário municipal de Saúde

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE
RESOLUÇÃO Nº. 59/2018/CMS/PVA/SUS.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT,
no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de
17 de agosto de 2005e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012,
que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe
sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e
do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1.606, de 11 de setembro de 2001, que
define que os estados, Distrito Federal e municípios que adotarem tabela
diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde deverão,
para efeito de complementação financeira, empregar recursos próprios
estaduais e/ou municipais, sendo vedada a utilização de recursos federais
para esta finalidade.
CONSIDERANDO a Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que
Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais
para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2.567, de 25 de novembro de 2016, que
dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na execução
de ações e serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços
de saúde no Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Saúde realizado no dia 10 de outubro de 2018; e
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação e melhoria dos serviços da
atenção especializada e consequentemente qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a abertura de Credenciamentopara contratação de empresa
especializada na execução de Consultas Psiquiátricas e Inter Consulta em
Psiquiatria 24 horas de forma a complementar os serviços já oferecidos no
Município de Primavera do Leste.
Art. 2º Os valores de referência praticados para contratação dos serviços
destacados foram aprovados pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde,
considerando os seguintes valores fixados no termo de referência e expressos nesta resolução.
LOTE 01 – PSIQUIATRIA
Item

Homologado:

01
LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

Procedimento
INTER CONSULTA EM
PSIQUIATRIA 24H

Quantidade/Mês
15

Valor
Unitário

Valor
tal/Mês

To-

R$
700,00

R$ 10.500,00

TOTAL MÊS

R$ 10.500,00

TOTAL ANO

R$126.000,00
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LOTE 02 – PSIQUIATRIA
IQuantidaProcedimento
tem
de/Mês
CONSULTA ESPECIA01 LIZADA EM PSIQUI- 220
ATRIA

Valor
Unitário
R$ 130,00

Valor
Total/Mês
R$
28.600,00

TOTAL MÊS

R$
28.600,00

TOTAL ANO

R$
343.200,00

Art. 3º Foram utilizados para o valor de referência, os valores praticados na
região, e em caso de alterações, considerando as necessidades de balizamento de preços, fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável em apresentar nova planilha ao CMS para alteração do anexo.
Art. 4ºEsta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.
Art. 5ºRevogam-se as disposições em contrário.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Primavera do leste, 10 de Outubro de 2018.

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ADVANILSON ROSA SAMPAIO
Secretário municipal de Saúde

Homologado:

LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE
MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº. 060/2018/CMS/PVA/SUS.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT,
no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de
17 de agosto de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e
CONSIDERANDO o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial no seu Artigo 196, a saúde de todos e dever do Estado garantido mediante Políticas Sociais e Econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso Universal e Igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
CONSIDERANDO a Secretaria Municipal de Saúde ser responsável pela
gestão do sistema único de saúde do Município, como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisar e controlar as
ações e serviços de saúde em âmbito Municipal.
CONSIDERANDO as competências da Comissão de Protocolos de Pacientes de alto custo e longa permanência hospitalar.
CONSIDERANDO, a deliberação da reunião ordinária do dia 06 de Agosto
de 2018.
Das competências e atribuições;
Resolve:
Art. 1º Nomear a Comissão Composta por membros do Conselho Municipal de Saúde, Hospitais e Secretária Municipal de Saúde para confecção de
protocolo para avaliação das internações de pacientes com alto custo e longa
permanência definida pelo Pleno:
Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
Alexandro Modesto da Silva
Alexandre Pereira dos Santos
Dayanne Batista de Castro
Edilson dos Santos
Representantes dos Hospitais
Diva da Costa Padilha Cunha – Hospital e Maternidade São Lucas
Tatiani Kaiper – Hospital das Clínicas

Representantes do Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde
Araceli Ribeiro da Silva
Cristiano Soares dos Santos
Elisangela da Silva Oliveira
Terezinha Razia Del Paulo
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Registrada, Publicada,
Cumpra-se.
Primavera do leste, 06 de Agosto de 2018.

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
ADVANILSON ROSA SAMPAIO
Secretário municipal de Saúde
Homologado:
LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 479/18
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO, a publicação na edição 1.309 no Diário Oficial de
Primavera do Leste/MT, nas quais os dados não estão de acordo com as
especificidades exigidas pelo FNDE.
RESOLVE
Artigo 1º - Substituir os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
de Primavera do Leste-MT. CACS - FUNDEB, conforme composição
abaixo:
a)JOSEANE PEREIRA LIMA - Representante do Poder Executivo Municipal;
Suplente - SIMONE GRASS;
b) JUCELIA VIEIRA DA SILVA - Representante da Secretaria Municipal
de Educação e Esportes;
Suplente - LUZINETH COSTA OLIVEIRA;
c) MARILEI SCHERER WEBER - Representante dos Professores da
Educação Básica Pública;
Suplente – ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA;
d) GRACIELI MARIA BRUSCHI - Representante dos Diretores de Escolas
Básicas Públicas;
Suplente – ELAINE TERESINHA SCOPEL;
e) ZENAIDE DA SILVA PORTO - Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos das Escolas Básicas Públicas;
Suplente - FABRICIA PIOVESAN BILIATO;
f) JONERI APARECIDA DECHETI MEZZOMO - Representante dos Pais
de Alunos da Educação Básica Pública;
Suplente - REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO;
g) CLAUDETE XAVIER DE FREITAS - Representante dos Pais de Alunos
da Educação Básica Pública;
Suplente – JUCELANE BENETTI;
h) VINICIUS RUDNICK - Representante dos Estudantes da Educação
Básica Pública;
Suplente - TEDY MOREIRA DE QUEIROZ;
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PORTARIA Nº 668/18
i)GIOVANNA MARIA VALDAMERI BALESTRIN - Representante dos
Estudantes da Educação Básica Pública;
Suplente - LUCAS CORDEIRO BAUER;

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

j)ANGELICA TERESINHA SANTOS- Representante do Conselho Municipal de Educação;
Suplente - ADÉRCIO VILMAR REDER;

RESOLVE

Artigo 2º - Ficam ratificados os demais dispositivos da Portaria nº 0012/18.

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, a Senhora
MARIA CALIXTO DE MORAES, que exercia a função de Gari, desta
Prefeitura, designada pela Portaria Nº. 019/95 com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição da servidora no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, que serão pagos pelo IMPREV.

Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 07 de novembro de 2018.

k)ROSILENE CRISTINA NOVAES - Representante do Conselho Tutelar;
Suplente - LOURDES MARIA MARCON;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 24 de agosto de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
GRA/MDFFP/FCA.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 14 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

PORTARIA Nº 666/18

PORTARIA Nº 669/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

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

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03 (três)
meses, a contar de 12 de novembro de 2018 até 11 de fevereiro de 2019, à
Senhora MARLI FAVARIN, ocupante do cargo de Bioquímica I.

RESOLVE
Exonerar o Senhor WELLINTON MONTEIRO DA SILVA que exercia a
função de Chefe de Equipe de Serviços Fazendários, designado pela
Portaria nº 1215/2017.
Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 12 de novembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 14 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

MDFFP.

PORTARIA Nº 670/18
PORTARIA Nº 667/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 133, de 19
de outubro de 2018,
RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, o Senhor WANDERSON REIS SALES VILELA para exercer a função de Médico Intervencionista SAMU, sendo enquadrado no Regime Estatutário, de acordo
com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em
contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei
Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e
suas alterações.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 137, de 26 de
outubro de 2018,
RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, o Senhor REIDAVI
SAUL DE ISRAEL MELQUEZADEQUE NOSTRADAMOS LEONARDO
JOSÉ PEDROSA para exercer a função de Secretário Escolar, sendo enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25
de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração
constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de
2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de novembro de 2018.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 14 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.
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PORTARIA Nº 671/18

PORTARIA Nº 673/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 135, de 24
de outubro de 2018,

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

RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora JOCIBENE MARIA DA SILVA MACIEL para exercer a função de Telefonista,
sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº
679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a
remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20
de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de novembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.
PORTARIA Nº 672/18
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,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o Ofício Nº 0410/2018 – SMAD – Gab, emitido pela
Secretaria Municipal de Administração;
RESOLVE
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 DIEGO TABORDO EIFLER.
Artigo 2º -Dar-se-á seqüência ao presente ato, se assim necessário, ao
procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus
artigos seguintes até a apuração total dos fatos.
Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias,
para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que justificada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e seus parágrafos.
Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, de
25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos Santos Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de Sindicância
e Processo Administrativo Disciplinar e Especial especificamente para o
procedimento instaurado por esta Portaria.
Artigo 5º -A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CONSIDERANDO o Ofício Nº 0409/2018 – SMAD – Gab, emitido pela
Secretaria Municipal de Administração;

Registre-se e Publique-se.

RESOLVE
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 HELIO BARCO NETO.
Artigo 2º -Dar-se-á seqüência ao presente ato, se assim necessário, ao
procedimento previsto no artigo 173 da Lei Municipal 679/2001 e seus
artigos seguintes até a apuração total dos fatos.
Artigo 3º - Por força legal, a Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias,
para a conclusão dos trabalhos, admitida à prorrogação, desde que justificada, de acordo com o artigo 172 da Lei Municipal 679/2001 e seus parágrafos.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.
PORTARIA Nº 674/18
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 142, de 05 de
novembro de 2018,
RESOLVE

Artigo 4º -Nos termos do caput do artigo 169 da Lei Municipal nº 679, de
25 de setembro de 2001, fica nomeada a servidora Lisiane dos Santos
Fortino Castelli, como Presidente da Comissão de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar e Especial especificamente para o procedimento
instaurado por esta Portaria.
Artigo 5º -A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora YURIA
CAETANO FRANÇA para exercer a função de Professora Pedagoga, sendo
enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679
de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de
dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações.
Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

MDFFP.
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PORTARIA Nº 675/18

PORTARIA Nº 679/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 142, de 05
de novembro de 2018,

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

RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora LAIZA
PATRÍCIA BRASIL CHAVES LEITE para exercer a função de Professora
Pedagoga, sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário,
recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº
704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações.

Designar a Senhora FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO - CREA
100080200-0, para ser Fiscal de Obras do Convite Nº 002/2018, da Obra de
Construção de Alambrado da Praça da Juventude, no Loteamento Cristo Rei,
de nossa cidade.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 23 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

Registre-se e Publique-se.

PODER LEGISLATIVO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 006/2018
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

PORTARIA Nº 676/18

O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT., VALMISLEI
ALVES DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o §3º
do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal:

MDFFP.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 140, de 26
de outubro de 2018,

CONVOCA
Ficam convocados todos os Vereadores deste Poder Legislativo para SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, na Sala das Sessões, “Antônio Santo Renosto”, na Sede da
Câmara Municipal, situada a Av. Primavera, 300 – Bairro Primavera II, que será
realizada às 16h00min do dia 26 de Novembro de 2018, com a seguinte Ordem
do Dia:

Moção de
Aplausos
035
Projeto de
Lei 921

Leitura

Projeto de
Lei 922

Leitura

Projeto de
Lei 923

Leitura

Projeto de
Lei 924

Leitura,
Discussão
e Votação
do Caráter
de Urgência Especial

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

Moção de
Pesar 034

Discussão
e
Votação

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora LAIZA PATRÍCIA BRASIL
CHAVES LEITE, que exercia a função de Auxiliar Educacional, desta
Prefeitura, designada pela Portaria nº 050/08.

Projeto de
Lei 906

1ª e 2ª
Discussão
e Votação

Projeto de
Lei 911

1ª e 2ª
Discussão
e Votação
1ª e 2ª
Discussão
e Votação

RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, o senhor PABLO
ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS para exercer a função de Agente de
Trânsito, sendo enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário,
recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº
704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 22 de novembro de 2.018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.
PORTARIA Nº 677/18

Leitura

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 21 de novembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 23 de novembro de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

Projeto de
Lei 915

Moção de Aplausos para
o Lions Clube de Primavera do Leste.
Cria a Casa Lar do Idoso
“Santo Antônio” e dá
outras providências.
Dispõe sobre a revogação do Artigo 87 da Lei
Municipal 691 de 30 de
novembro de 2001, e dá
outras providências.
Acrescenta parágrafos ao
Artigo 4º-A, da Lei
Municipal 1.027 de 11
de dezembro de 2007 e
dá outras providências.
Institui a planta genérica
de valores e estabelece
normas para lançamento
e cobrança o Imposto
Predial e Territorial
Urbano – IPTU, para o
exercício de 2019 e dá
outras providências.
Moção de Pesar a Família Machado pelo falecimento
do
Senhor
Manoel Costa Machado.
Da nova redação a
dispositivos
da
Lei
Municipal nº 566 de 30
de Junho de 1999 e dá
outras providências.
Cria o Fundo Municipal
de Esportes e dá outras
providências.
Trata da concessão de
benefícios previstos pela
Lei 578 de 1.999 e dá
outras providências.

Wellis Marcos
Rosa Campos
Executivo
Municipal
Manoel Mazzutti Neto

Executivo
Municipal

Executivo
Municipal

Edna Mahnic

Executivo
Municipal

Executivo
Municipal
Executivo
Municipal
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Projeto de
Lei 918

1ª e 2ª
Discussão
e Votação

Dá
denominação
à
Unidade de Estratégia de
Saúde da Família do
Parque Eldorado do
Município de Primavera
do Leste – MT, de,
“Unidade de Estratégia
de Saúde da Família,”
IVANIR SILVA BARROS e da outras providências.

Valmislei
Alves dos
Santos e
Carlos Venâncio dos Santos

23/11/2018 - Secretaria de Saúde
Ultrassonografia - mais um serviço oferecido para
pacientes da UPA

Primavera do Leste em 22 de Novembro de 2018.
REGISTRE-SE, INTIMA-SE, CUMPRA-SE.

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
Presidente

PAUTA
Da Sessão Ordinária a se realizar no dia 26 de Novembro de 2018,
cuja Ordem do Dia encontra-se descrita abaixo:

PROJETOS
Ementa
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
do Exercício Financeiro de 2019 e dá outras
providências.
Primavera do Leste, em 23 de Novembro de 2018.

Proposição
Projeto de
Lei 902

Deliberação
1ª
Discussão e
1ª
Votação

Autor
Executivo
Municipal

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
Vereador Presidente

PORTARIA Nº. 119 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de gratificação, a servidora ROSIMEIRE FERREIRA CAMPOS, 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%, a servidora ROSIMEIRE
FERREIRA CAMPOS, com efeitos retroativos a 07 de Novembro de
2018, em decorrência de a mesma acumular tarefas, conforme dispõem a
Portaria nº 117 de 2018.

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

Primavera do Leste, MT.
Em 22 de Novembro de 2018.

VER. VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

A unidade busca excelência no atendimento diário
Ultrassonografia na UPA para atender a demanda dos pacientes da Unidade que atende urgência/emergência e a cada
dia, a Prefeitura tem procurado ofertar serviços mais eficientes. Essa é a mais nova iniciativa da Secretaria de Saúde que
tem como foco facilitar a vida do paciente e economizar os
recursos públicos.
Para o secretário de Saúde, Advanilson Sampaio, “além de
oferecer mais conforto para o paciente que não vai precisar
se deslocar para realizar esse exame, torna mais ágil o diagnóstico e, traz uma economia significativa para a Prefeitura
que paga R$184,00 por uma ultrassonografia feita nos hospitais credenciados e com esse novo credenciamento para atender no local vai custar R$74.59”.
O secretário atendeu a solicitação da equipe multidisciplinar
da UPA que quer evitar riscos de transportar pacientes graves para realização de exames em hospitais. Para Advanilson, “além de oferecer segurança e bem-estar aos pacientes,
vamos conseguir com essa economia aumentar o número de
exames e, dessa forma, com muita responsabilidade e respeito a quem busca os serviços públicos de Saúde, melhorar
sempre o nosso atendimento”.
Hoje a UPA de Primavera do Leste é referência em atendimento de pacientes do SUS de diversos municípios da região. São mais de 300 pacientes atendidos diariamente, com o
apoio de equipe técnica qualificada e com oito médicos de
plantão por dia, o que garante celeridade no atendimento.

Ascom - Prefeitura de Primavera do Leste

