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EDITAIS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 214 de 14 de junho de 2019. 

 

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 1320/2019 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita convocação mediante Concurso Público Munici-
pal para o cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR. 

 

 

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 homo-

logação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 
Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, para providências 

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

 

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

1.2.  Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data 

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

1727; 
 

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

data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

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

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

Quadro 1 

 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

INSC. NOME 

 

547090  

 

CARLA DANIELA ISBRECHT  

 
 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

             

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

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

3.2 fotos 3x4 recente; 

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

pelo MEC; * 

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

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, 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 masculi-
no);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 
12.CPF do pai e da mãe;  

13.CPF dos filhos dependentes; 

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

15.Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 
16.Comprovante de conta bancária, no banco 

Bradesco, que administra a folha de salários; 
17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 
Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

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

20.Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

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

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 
25. Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão regula-

mentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

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

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 

profissão; 

4. Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de Moto-

rista, operador de 

Maquinas e os 

que exigem porte 

de CNH 

1. Documentos constantes do item I; 

2. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de con-
sulta 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 

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 Psicoló-

gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

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

ca; 

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

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

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

3.VDRL; 

4.Protoparasitologia; 
5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

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

3.Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

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

5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

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 Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE 

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

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

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 
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 III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

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

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

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

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

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

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

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

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

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

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

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

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

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

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

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

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

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 
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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?     (   ) 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 ambulato-

rial 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‟‟, „‟Ton-
turas‟‟, ‟‟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 MAR-

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

que você. 

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

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

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 215 de 14 de junho de 2019. 

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 534/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal para o cargo de ASSISTENTE DE FARMÁCIA. 

 

 

Resolve, 

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

so 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 Recur-

sos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, para providências 
quanto à nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

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

 

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

médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando 

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

 

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

ção 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 

 

ASSISTENTE DE FARMÁCIA   

INSC. NOME 

 

554767 

 

LORENA GALVÃO BATISTA  

 

 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profissi-
onal, se for o caso; * 

2. CPF; * 

3.2 fotos 3x4 recente; 

4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área 

de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 

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

lhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se 

houver; * 

8.Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; * 

9.Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do 
Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  

13.CPF dos filhos dependentes; 

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

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

16.Comprovante de conta bancária, no Banco Bradesco, 

que administra a folha de salários; 

17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 
Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

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

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

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

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

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

mos 05 anos; 

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

grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos 
05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regula-

mentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 
Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo penalidade impos-

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

4. Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Ma-

quinas e 

os que 

exigem 

porte de 

CNH 

1. Documentos constantes do item I; 

2. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta 

do RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habili-

tação, junto ao Detran). 

 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1 . Hemograma completo; 

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

4 . Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

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

6 . Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 
7 . Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicológi-

cos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

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

ca; 

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

4 . Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

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

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1 . Exames atestados no item I; 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

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

3 . Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

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

5 . EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

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

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

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

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

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

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

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

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

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 Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE 

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

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

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

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

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

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

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

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

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

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

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

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

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

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

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

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

 

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

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

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

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

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

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

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

7) Você apresenta algum defeito físico? 

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

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

rial 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‟‟, „‟Ton-

turas‟‟, ‟‟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 MAR-

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

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

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

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

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

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

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

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

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as 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. 216 de 14 de junho de 2019. 

 

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 538/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal para os cargos de ENFERMEIRO PADRÃO E TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM. 

 
 

 

 
 

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 homo-
logação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 

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

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

 
 

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

 
1.2  Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

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

médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data 
e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 3498-

1727; 

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

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

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

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

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

 

Quadro 1 

 

 

ENFERMEIRO PADRÃO   

INSC. NOME 

532374 FATIMA EICKHOFF HAMMARSTROM 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

INSC. NOME 

527718 HELREM SANTOS DA COSTA 

 
 

 

 
 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 
 

 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identida-

de Profissional, se for o caso; * 

2. CPF; * 
3. 2 fotos 3x4 recente; 

4. Diploma ou Certificado de Conclusão de Cur-

so na área de atuação exigida no Edital, reco-
nhecido 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 mas-

culino);* 

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

12. CPF do pai e da mãe;  

13. CPF dos filhos dependentes; 
14. Certidão de nascimento dos filhos menores de 

18 anos; 

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

16. Comprovante de conta bancária, no banco 

Bradesco, que administra a folha de salários; 
17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física 

APTO (original) expedido pela Junta de Perí-

cias 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 – Ane-

xo 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 

regula-

mentada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão com-
probatória de registro no respectivo Conselho de Classe; 

3.Declaração de não estar cumprindo penalidade impos-

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

4.Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Maqui-

nas e os 

que exi-

gem porte 

de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta 

do RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habili-

tação, junto ao Detran). 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 
2.Tipagem sanguínea; 

3.Glicemia (em jejum); 

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

5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

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

7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicoló-
gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação neurológica; 
3.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

1.Exames atestados no item I; 

2.Coprocultura; 

3.VDRL; 
4.Protoparasitologia; 

5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1.Exames atestados no item I; 

2.Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 
3.Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

4.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 
5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

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 Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE 

NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo adminis-
trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 

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 III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-
do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-
tura  Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibi-

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

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

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-

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

mulável com a carreira em que tomará posse. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 

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

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

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

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

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

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

Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

econômica do declarante. 

 

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

conseqüências previstas na legislação vigente. 

 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

_______________________________________ 
Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 
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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?     (   ) 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 ambulato-
rial 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‟‟, „‟Ton-

turas‟‟, ‟‟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 MAR-

CAR): 

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

(    ) é explosivo(a). 

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

pele”, 

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

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

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

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

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

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018 

 

Edital de Convocação n° 038, de 14 de junho de 2019 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais 
e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição 

Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 
 

Considerando o Ofício nº 490/2019 SAS de lavra da Secretaria Municipal de 

Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 
Simplificado para o cargo de MOTORISTA – categoria “D”. 

 

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

atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, objeto do 

Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 

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

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 
Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Marin-

gá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h 

às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a 
contar da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem 

classificatória. 

 

 

MOTORISTA – categoria”D” 

Insc. Candidato 

78Ricardo Jose Correa Quintanilha 

 

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

exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais 
normais aplicáveis.  

 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessida-

de dos serviços desta Prefeitura.  

 
 

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

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candida-
tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

 
 

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

 
 

Primavera do Leste - MT, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 
 

 

 
 

 

Márcia Ferreira de Pinho Rotili 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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RETIFICAÇÃO DA ATA N° 04/2019-CMAS/PVA 

 

 

Complementando o que FOI DELIBERADO pelo Conselho Municipal de Assistência Social na Reunião Extraordinária realizada no dia trinta de maio de dois 

mil e dezenove nas dependências da Secretaria de Assistência Social, sito Rua Londrina, 422, Centro. Onde se lê na linha 51: Diante das discussões o colegiado 

delibera que fica alterada a referida Resolução de Benefícios Eventuais Nº 03/2018 acrescentando nos Artigos 8, 12, 13 e 15 um novo §, acrescidos da seguinte 

redação: Os casos omissos e excepcionais serão avaliados pela equipe de referência dos CRAS e CREAS. Passa a vigorar os seguintes artigos alterados e o 

CMAS irar publicar a nova Resolução com as devidas alterações. 

 

 

______________________________________                                                  ______________________________ 

Thais dos Santos Moreira                                       José Ricardo Alves de Oliveira  

Presidente do CMAS                                       Vice-presidente do CMAS 

 

 

                                                                                         

______________________________________                                                                                                 ______________________________ 

 Laíse da Silva Araújo                                                                                                                                       Jonelma Antero Lola 

 Secretária do Conselho                                                                                                                                       Titular representando 

                                                                                                                                                                              Secretaria de Assistencia  

 

 

    

______________________________________                                                _________________________ 

Maria Roseli Aparecida Correia                                                Elizângela de Laia Jaco 

Titular representando                                                                                                                                            Suplente representando Secretaria 

Secretaria de Saúde                                                                                                                                              de Fazenda 

 

 

______________________________________                                                                                                 ________________________________ 

Sirleide Maria de Souza Custódio Barbosa                                                                                                     Marcia Ferreira de Pinho Rotili  

Titular representando Secretaria de Educação                                                                                                     Secretária de Assistência Social 

 

 

 

______________________________________                                                                                                  _______________________________ 

Sueli Francisca de Oliveira                                      Manuela Silva de Almeida Passos 

Titular Representando Organização de Usuários                                     Suplente representando Secretaria de  

                                    Assistência Social 

 

 

 

 

______________________________________                                     _______________________________ 

Maria José Rodrigues                                     Rosmeri Schuster 

Conselheira do Conselho Municipal de Saúde                                                                                                     Conselheira do Conselho Municipal de Saúde 

 

ATAS 
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PARECER Nº  002/2019 CME-PVA DO LESTE/MT 

 

Solicitante 

 

CME-PLENÁRIO 

 

Assunto 

Avaliação da listagem de alunos matriculados na Educação Infantil nas unidades escolares 

que compõe o Sistema Municipal de Ensino – Rede Municipal e Rede Privada no Ano Letivo 
de 2019.  

 

Conselheira Relatora   
Rosine Ferraz Damacena Borges 

 Relatório Técnico - Maria Conceição Rodrigues Figueredo 

 

DA SOLICITAÇÃO 

Atendendo a legislação baixada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que fixou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e do Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste – MT, este acompanha anualmente as matrículas realizadas na Educação Infantil. 

Para fazer tal acompanhamento é solicitado às unidades escolares que compõem o Sistema Municipal de Ensino (Rede Municipal e Rede Privada) que ofertam a 
etapa de Educação Infantil, que enviem a listagem de matrículas confirmadas no início do ano letivo de 2019.  

Considerando a análise e a avaliação das listagens recebidas, decidiu-se em reunião da Câmara de Educação Infantil, que as unidades escolares que apresentaram 

irregularidades, enviassem a este Conselho um posicionamento em relação aos alunos com as devidas correções constatadas referentes à data de nascimento previs-
ta para matrícula de cada turma.  

RELATÓRIO 

De acordo com as listagens apresentadas pelas unidades escolares no Ano Letivo de 2019, que ofertam a etapa de Educação Infantil no Sistema Municipal de 
Ensino. Foram efetuadas, até meados do primeiro bimestre, um total de 4.760 (quatro mil setecentos e sessenta) matrículas, destas 3.983 (três mil novecentas e 

oitenta e três) estão matriculadas na rede pública e 777 (setecentas e setenta e sete) na rede privada. Desse total de matrículas na rede pública 1.968 (hum mil 

novecentas e sessenta e oito) estão inseridas na Creche e 2.015 (dois mil e quinze) na Pré-Escola. Na Rede Privada são 395(trezentas e noventa e cinco) na Creche 
e 382(trezentas e oitenta e dois) na Pré-Escola. 

Algumas listagens apresentavam apenas erros de digitação, que conforme documentos solicitados por este órgão foram constatados e corrigidos. 

Das matrículas realizadas na Rede Pública e Privada de Ensino, 04 (quatro) crianças estavam em turmas inadequadas segundo as datas de nascimento incompatí-
veis com as turmas em que estavam frequentando e conforme notificação e documentos recebidos foram sanadas as referidas pendências. 

Também na Rede Privada, constata-se (02) duas crianças matriculadas em turmas em processo retroativo, ou seja, turma anterior a adequada a idade. As unidades 

foram notificadas e orientadas conforme solicitação, devido se tratar de crianças com alguma deficiência. Para adequação estão aguardando decisão judicial a fim 
de permanecerem nas turmas que já estão frequentando, ficando a critério do Pleno do Conselho a decisão de prorrogar ou não a adequação das crianças, pois a 

data limite é até o final do 1º bimestre. 

Quanto ao relatório de análise das unidades escolares sobre a data corte e analisado pelo colegiado presente fica assim determinado, que se mantenha o que está 
estabelecida em lei e que se vier uma resposta judicial tendo em vista que a família já entrou via judicial, contrariando a decisão do conselho o mesmo acatará a 

decisão feita pela justiça. 

VOTO DOS RELATORES 

Após verificar que as unidades escolares tomaram providências em relação às solicitações e que realizaram as adequações necessárias, indico aos conselheiros que 

votem favoráveis a este Parecer.  

 Percebemos que com este procedimento de orientação e acompanhamento houve uma significativa melhora em relação ao cumprimento da Data Corte para a 
realização de matrículas, tanto na rede municipal quanto na rede privada de ensino. 

 

A SME e o CME têm orientado os gestores, os coordenadores e os secretários das unidades escolares da rede pública municipal e da rede privada, para que cum-
pram as normativas deste CME, respeitando a data de corte compatível com cada turma, sem abrir exceções, e aos conselheiros recomendamos que este acompa-

nhamento ocorra nos próximos anos, pois percebemos que a legislação vigente está sendo cumprida e poucas matrículas errôneas aconteceram neste ano letivo. 

 
CONSELHEIRA RELATORA:  Rosine Ferraz Damacena Borges 

 

DECISÃO DA PLENÁRIA 

 

O Conselho Municipal de Educação aprova o parecer da relatora. 

                                     
Sala do CME, 30 de abril de 2019. 

 

Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME - Primavera do Leste/MT 

 

Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal nº 1.506/2014 de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 

002/2019 do Conselho Municipal de Educação – CME, favorável à aprovação de Análise das Matrículas nas etapas de Educação Infantil da Rede de Ensino, em 

consonância com a regularidade de Data Corte. 

 
Primavera do Leste/MT, 30 de abril de 2019 

 
 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

PARECER 
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PARECER Nº 001/2019 CME-PVA DO LESTE 

 

Solicitantes 

 

 

Centro de Ensino Primavera - ALTERADO 

Colégio Nova Geração 
Centro de Ensino Isaac Newton 

Centro de Ensino Aquarela 

 

Assunto 

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

ofertam a etapa da Educação Infantil - Ano Letivo de 2019. 

 

Conselheiros Relatores Angélica Teresinha Santos Borges, Josiane Ferreira Willemann e Sandra Dolny Rogal Vidal. 

 

 

RELATÓRIO 

A Lei Municipal nº 852 de 15 de setembro de 2004, que dá nova redação à Lei de criação do Conselho Municipal de Educação, define como uma de suas compe-
tências no Artigo 4º “XXI - aprovar na forma legal, Regimentos, Calendários e Currículos de Instituição de Educação Infantil Público e Privado e do Ensino 

Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino”. Além desta definição, o Conselho Municipal de Educação aprovou a Resolução n° 006/2006 - 

CME/Primavera do Leste, que fixa normas para elaboração e aprovação do Calendário Escolar. 
As unidades escolares: Colégio Nova Geração, Centro de Ensino Aquarela, Centro de Ensino Isaac Newton e Centro de |Ensino Primavera, enviaram ao Conselho 

Municipal de Educação o Calendário Escolar e a Matriz Curricular referente ao Ano Letivo de 2019, solicitando avaliação e aprovação. As unidades escolares 

oferecem a etapa de Educação Infantil e funcionam em período parcial e integral. Apresentaram três vias dos documentos acima citados, os quais foram apreciados 
pela Câmara da Educação Infantil, contendo as seguintes descrições:  

 

Colégio Nova Geração – Creche e Pré Escola - Maternal I e II, Pré I e II (02 a 05 anos) 

Início do Ano Letivo:    29/01   

Período de Férias:    01/01 a 28/01   

    08/07 a 28/07   

 Conselho de Classe: 

  06/12 a 31/12 

  06/07 e 28/09   

Reunião Pedagógica:    21,22 e 23/01; 17/04  

Reunião de Pais:   13/02; 24/04; 07/08 e 09/10  

 

Sábados Letivos: 07 sábados com atividade extraclasse 
 

 

  23/02: Ginkacoc 

 

  11/05: 2ª etapa Ginkacoc (mamacoc) 

  29/06: Caipirococ 
  10/08: 3ª etapa Ginkacoc (papicoc) 

  05/10: Nanacoc (5ª etapa Ginkacoc) 

26/10: Abertura Feciarte e 30/11: Natcoc 

Feriado Letivo: 01 Feriado Municipal - 13/05  - Ato Cívico – Aniversário do Município 

   

Carga Horária Anual:  840 horas 

 
Carga Horária Diária:  04 horas    

Dias Letivos:  206 dias   

Término do Ano Letivo:  05/12    

  

Centro de Ensino Aquarela - Creche e Pré Escola – Mini Maternal ao Jardim II (01 a 05 anos) 

 

Início do Ano Letivo:    04/02   

Período de Férias:    01/01 a 03/02   

    08/07 a 28/07   

 Reunião Pedagógica: 

Conselho de Classe: 

  16/12 a 31/12 

 
16/03; 08/06; 21/09 e 26/10 

27/04; 03/08; 19/10 e 12-19/12   

Reunião de Pais: 15/02; 10/05; 14/08 e 25/10 
 

 

Sábados Letivos: 04 

sábados com atividade extraclasse 

13/04 – JESP‟s  

 

10/08 – Projeto é Bem Mato Grosso 

05/10 – Noite Encantada 

09/11 – Festa da Família 

  

Feriados Letivos: 01 Feriado Municipal    

 

13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  14  de Junho de 2019 • Edição 1487 • Ano XIII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 12 

Carga Horária Anual:  800 horas 
 

Carga Horária Diária:  04 horas   

Dias Letivos:  200 dias   
Término do Ano Letivo:  

 

13/12 

   

 

Centro de Ensino Isaac Newton – Creche e Pré Escola Maternal II ao Pré II (03 a 05 anos) 

Início do Ano Letivo:    28/01   

Período de Férias:    21/12 a 27/01   

 Sábados Letivos: 

  13/07 a 28/07 

  12/12 a 31/12 
 

02 Sábados com Atividades extraclasse 

26/10 – Festa da Família 
30/11 – Feira Empreendedora   

 Feriados Letivos: 01 Feriado  

  

13/05 – Aniversário do Município   

Recessos: 12/05 – Dia das Mães e 14/10 – Dia dos Professores;  

Reunião de Pais:  01/02; 16/04; 31/07; 09/10 e 10/12 
 

Reunião Pedagógica: 21/01; 09/02; 16/03; 18/05; 15/06; 17/08;21/09 e 16/11  

Carga Horária Semanal: 04 horas  

Carga Horária Anual: 840h  

Dias Letivos:  210 dias   

Término do Ano Letivo:  11/12    

  

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

Já aprovada em 2018 somente alteração data final do Ano Letivo e sábados 

Início do Ano Letivo:  04/02   

Período de Férias:  01/01 a 31/01   

  06/07 a 28/07   

  13/12 a 31/12   

Sábados Letivos: 06 sábados com atividades extraclasse 
 

 

08/06 – Festa Caipira 

10/08 - Passeio Ciclístico 
24/08 – Feira de Ciências 

 

28/09 – Torneio Simulacep 
19/10 – Feira Literária 

09/11 – CepFest 

 

  
Feriado Letivo:  01 Feriado Municipal    

 

13/05: Ato Cívico – Aniversário do Município 

 

Carga Horária Anual:  800 horas 
 

Carga Horária Diária:  04 horas    

Dias Letivos:  200 dias   

Término do Ano Letivo:  12/12    

 

MÉRITO 
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As escolas acima mencionadas apresentaram o Calendário Escolar e a Matriz Curricular referente ao Ano Letivo de 2019, os quais foram, analisados e alguns 

precisaram serem reformulados para atender os dispositivos legais previstos na LDB e na Resolução n° 006/2006 do Conselho Municipal de Educação de Primave-

ra do Leste.  

Os documentos apresentados atendem as exigências das normas estabelecidas.  
 

VOTO DOS RELATORES 

            Considerando que os documentos apresentados atendem as exigências legais previstas na LDB e na Resolução n° 006/2006 do CME/Primavera do Leste 
que normatizam a estruturação e apresentação dos calendários, somos favoráveis à aprovação do Calendário Escolar e da Matriz Curricular, apresentados pelas 

unidades escolares privadas, acima relacionadas, que ofertarão a Etapa de Educação Infantil no Ano Letivo de 2019. 

 
RELATORES: Angélica Teresinha Santos Borges, Josiane Ferreira Willemann e Sandra Dolny Rogal Vidal. 

 

DECISÃO DA PLENÁRIA 

O CME aprova por unanimidade o voto dos relatores. 

 
Sala do CME, 30 de abril de 2019 

 

  

Rosine Ferraz Damacena Borges  

Presidente do CME de Primavera do Leste 

 
Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal 1.506/14, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER nº 

001/2019 do Conselho Municipal de Educação, favorável à aprovação do Calendário Escolar e da Matriz Curricular das instituições particulares de ensino que 

ofertarão a etapa da Educação Infantil no Ano Letivo de 2019. 
 

 

Primavera do Leste/MT, 30 de abril de 2019. 
 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico             

Adércio Vilmar Reder 

 

RELATÓRIO TÈCNI-

CO 

Atendendo o disposto na Lei Municipal, a Escola Comunitária de Educação Infantil ECEI TALITA apresentou a prestação de contas dos recursos repassados 

através do Termo Aditivo  n° 001/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e Escola Comunitária de Educação Infantil – ECEI TALITA de Primavera do Leste, 

que se constitui no repasse de R$ 55.874,88 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais  e oitenta e oito  centavos) mensais para custear as despesas 
com pessoal, manutenção do prédio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.337 de 12 de março de 2013. As prestações de contas estão sendo encaminhadas mensal-

mente e o parecer de análise e aprovação será feito anualmente, após o encerramento do convênio.  

Da documentação apresentada pela ECEI TALITA constam: 
- Ofícios de encaminhamentos das prestações de contas; 

- Relatórios de execução Físico-financeira do período de fevereiro a dezembro de 2018, correspondendo a 10 parcelas; 

- Demonstrativos dos pagamentos realizados; 
- Extrato Conta Corrente e conta poupança dos períodos de cada prestação de contas; 

- Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis; 

- Cópia do Termo Aditivo n° 001/2017; 
- Cópias de Cheques, Notas Fiscais, holerites e guias de encargos sociais; 

- Cópias das Atas de aprovação da prestação de contas pelo Conselho Fiscal da ECEI TALITA; 
- Relatório de frequência dos alunos; 

- Justificativas.  

A documentação apresentada foi analisada pela Câmara da Educação Infantil. Observa-se que a Prefeitura, conforme prevê o Termo Aditivo, repassou a ECEI 
TALITA a importância de R$ 558.748,80 (quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).   

Os gastos apresentados demonstram que os recursos foram utilizados com despesas necessárias ao funcionamento da referida instituição, despesas estas com: 

funcionários, manutenção do prédio e atendimento dos alunos. Após a análise criteriosa dos documentos apresentados, verifica-se que a prestação de contas está 
dentro da legalidade. Constam no demonstrativo dos pagamentos, despesas realizadas num montante de R$ 543.480,29 (quinhentos e quarenta e três mil, quatro-

centos e oitenta reais e vinte e nove centavos), resultando num saldo de R$ 15.268,51 (quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos). O 

saldo final do convênio de 2017 de R$ 41.121,94 (quarenta e um mil, cento e vinte um reais e noventa e quatro centavos) não foi restituído, ficando o mesmo para 
ser usado no pagamento das despesas referentes ao mês de fevereiro de 2018.  Somados os dois saldos referentes aos anos de 2017 e 2018 totalizam R$ 56.390,45 

(cinquenta e seis mil, trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos). Este saldo, acrescido dos juros resultantes da aplicação automática dos saldos existen-

PARECER Nº  
003/2019 CME-PVA DO LESTE 

Solicitante 

 

Escola Comunitária de Educação Infantil – ECEI TALITA 

  

Assunto 

 

 

Avaliação da prestação de contas da ECEI TALITA, repasse financeiro do convênio da 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste referente ao ano letivo de 2018, conforme Ter-

mo Aditivo nº 001/2017, totalizando 10 parcelas. 
 

Conselheira Relatora 
Katia Francielle Franzoni  
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tes na conta poupança renderam R$ 3.009,86 (três mil, nove reais e oitenta e seis centavos). Somados os saldos dos repasses, mais os juros da aplicação, os mes-

mos totalizaram um saldo final de R$ 59.400,31(cinquenta e nove mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos). O saldo final foi restituído à Prefeitura Municipal 

na data de 21 de fevereiro de 2019, encerrando de forma definitiva o convênio. Foram verificados pagamentos de juros, multas e outras despesas não permitidos no 

convênio, mas os valores correspondentes foram restituídos à Prefeitura Municipal conforme comprovantes anexados a prestação de contas complementar, junta-
mente com o os extratos finais de encerramento de contas corrente e poupança e a transferência do saldo final das mesmas à Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 

A transferência do saldo final no valor total de R$ 59.400,31 (cinquenta e nove mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos), foi feita através do pagamento da 
DAM (Documento de Arrecadação Municipal) nº 44977899/2019, na data de 21/02/2019, encerrando de forma total e definitiva o convênio e as contas corrente e 

poupança. 

MÉRITO: 

Tendo em vista a documentação apresentada, voto favoravelmente à aprovação e recomendo aos Conselheiros presentes que façam o mesmo, aprovando a presta-

ção de contas da ECEI TALITA, referente ao repasse realizado pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, feitos no ano letivo de 2018. 

 
Relatora:  Katia Francielle Franzoni 

VOTO DA PLENÁRIA: 

O CME acata a recomendação do relator e vota favoravelmente a aprovação do parecer. 

Sala do CME, 30 de abril de 2019. 

 
 

ROSINE FERRAZ DAMACENA BORGES 

Presidente do CME de Primavera do Leste – MT 
 

Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal nº 1.506/2014 de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 

003/2019 do Conselho Municipal de Educação – CME, favorável à aprovação de Análise da prestação de contas da ECEI TALITA, referente ao Convênio firma-
do para o ano letivo de 2018.  

 

Primavera do Leste/MT, 30 de abril de 2019 
 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 
 
 
 
 
PARECER Nº       004/2019 CME- Primavera do Leste/MT 

Solicitante:             APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) 

Assunto:                 Avaliação da prestação de contas da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), repasse financeiro do convênio da Prefeitura 
Municipal de Primavera do Leste referente ao ano letivo de 2018, conforme Termo Aditivo nº 001/2017, totalizando 12 parcelas. 

Conselheiro Relator  –  Ronaldo Alves Leite 

Técnico  -                      Adércio Vilmar Reder 
 

RELATÓRIO TÉCNICO: 

Atendendo o disposto na Lei Municipal, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) apresentou a prestação de contas dos recursos repassados 
através do Termo Aditivo  n° 001/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e APAE de Primavera do Leste, que se constitui no repasse de R$ 68.501,32 (ses-

senta e oito mil, quinhentos e um reais  e trinta e dois  centavos) mensais para custear as despesas com pessoal, manutenção do prédio, a cessão de um veículo e um 

motorista para realizar o transporte dos alunos atendidos pela mencionada Associação, de acordo com a Lei Municipal nº 1.337 de 12 de março de 2013. As presta-
ções de contas estão sendo encaminhadas mensalmente, porém o parecer de análise e aprovação será feito anualmente, após o encerramento do convênio.  

Da documentação apresentada pela APAE constam: 

- Ofícios de encaminhamentos das prestações de contas; 
- Relatórios de execução Físico-financeira do período de janeiro a dezembro de 2018, correspondendo a doze parcelas; 

- Demonstrativos dos pagamentos realizados; 
- Extrato Conta Corrente dos períodos de cada prestação de contas; 

- Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis; 

- Cópia do Termo Aditivo n° 001/2017; 

- Cópias de Cheques, Notas Fiscais, holerites e guias de encargos sociais; 

- Cópias das Atas de aprovação da prestação de contas pelo Conselho Fiscal da APAE. 

- Relatório de frequência dos alunos; 
- Relatório de despesas com manutenção de veículos; 

- Justificativas.  

A documentação apresentada foi analisada pela Câmara do Ensino Fundamental. Observa-se que a Prefeitura, conforme prevê o Termo Aditivo, repassou a APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) a importância de R$ 822.015.84 (oitocentos e vinte e dois mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos).   

Os gastos apresentados demonstram que os recursos foram utilizados com despesas necessárias ao funcionamento da referida associação, despesas estas com: 

funcionários, manutenção do prédio e atendimento dos alunos. Após a análise criteriosa dos documentos apresentados, verifica-se que a prestação de contas está 
dentro da legalidade. Constam no demonstrativo dos pagamentos, despesas realizadas num montante de R$ 823.446,25 (oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos 

e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), resultando num saldo negativo de R$ - 1.430,41(um mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e um centavos). A 

diferença foi paga com recursos do rendimento de aplicações automáticas dos valores em conta e recursos de outras fontes. No encerramento do convênio havia um 
saldo de R$ 12,34 (doze reais e trinta e quatro centavos) na conta, sendo o mesmo devolvido à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, conforme previsto no 

Manual dos Convênios e de acordo com o comprovante anexado a prestação de contas da 12ª parcela. 

Verificamos pagamentos de juros e multas não permitidos no convênio, mas os valores correspondentes foram restituídos à Prefeitura Municipal conforme com-
provantes anexados as prestações de contas mensais. 
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MÉRITO: 

 

Tendo em vista a documentação apresentada, voto favoravelmente à aprovação e recomendo aos Conselheiros presentes que façam o mesmo, aprovando a presta-

ção de contas da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), referente ao repasse realizado pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, valor 
este referente aos repasses feitos no ano letivo de 2018, correspondendo a 12 parcelas. 

 

Relator:  Ronaldo Alves Leite 
 

VOTO DA PLENÁRIA: 

O CME acata a recomendação do conselheiro e vota favoravelmente a aprovação do parecer. 
 

 

Sala do CME, 30 de abril de 2019. 
 

 

Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME de Primavera do Leste – MT 

 
Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal nº 1.506/2014 de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 

004/2019 do Conselho Municipal de Educação – CME, favorável à aprovação de Análise da prestação de contas da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais), referente ao Convênio firmado para o ano letivo de 2018.  
 

Primavera do Leste/MT, 30 de abril de 2019 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 428/19 

 

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

suas atribuições legais, e de conformidade com o inciso V do artigo 24 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. 

 

R E S O L V E 

 

Conceder VACÂNCIA, para a assunção do cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais, para o qual foi convocada por Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Novo São Joaquim, através do Edital de Convocação Nº 001 
de 03 de maio de 2019, a Senhora MARIA HELENA DOS SANTOS 

MOURA, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, a partir de 20 de 

junho de 2.019. 

 

Registre-se e Publique-se.  

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 11 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 11 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 

 

PORTARIA Nº 429/19 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 110 da Lei Muni-
cipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT, 

 

R E S O L V E 

 

  Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, por um período 
de 02 (dois) anos, a contar de 05 de junho de 2019 a 04 de junho de 2021, 

para o Senhor MOACYR ALVARES SARAN BARATA, ocupante do 

cargo de Técnico em Informática. 

 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 05 de junho de 2019. 

PORTARIA Nº 430/19 

 

 

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 

 

 

Conceder Elevação de Classe a servidora relacionada abaixo, prevista no 

inciso III, parágrafo único do artigo 4º e do artigo 34 da Lei Municipal nº 681 

de 27 de setembro de 2001, enquadrando na seguinte Classe: 

 

CLASSE “C” 

NOME CARGO VIGÊNCIA 

IRENE APARECIDA COFFERRI FER-
REIRA DA SILVA 

PROFESSORA 

PEDAGOGA 

JUNHO DE 
2019 

 
 

Registre-se e Publique-se. 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 11 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
 

 

ELO. 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  14  de Junho de 2019 • Edição 1487 • Ano XIII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 431/19 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

suas atribuições legais, 
 

R E S O L V E 

 

 

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

conforme art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC nº 41/2003, a Senhora DEO-

TILDE BRIZOLA, que exercia a função de Auxiliar de Serviços Ge-

rais, desta Prefeitura, designada pela Portaria Nº 035/93, com proventos 

integrais 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, com efeito retroativo a 06 de junho de 2019. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 11 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 

 

PORTARIA Nº 434/19 

 

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 

 

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 
conforme art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC nº 41/2003, a Senhora MARIA 

CELI PEREIRA DOS SANTOS, que exercia a função de Professora, desta 

Prefeitura, designada pela Portaria Nº 023/96, com proventos integrais ao 
tempo de contribuição da servidora no cargo efetivo em que se deu a aposen-

tadoria, que serão pagos pelo IMPREV. 

 
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 11 de junho de 2019. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 432/19 

 

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

suas atribuições legais, 

 

R E S O L V E 

 

 

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

conforme art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC nº 41/2003, a Senhora LE-

LIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE, que exercia a função de 
Cirurgiã Dentista, desta Prefeitura, designada pela Portaria Nº 052/93, 

com proventos integrais 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, com efeito retroativo a 06 de junho de 2019. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 11 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 
PORTARIA Nº 433/19 

 

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 

 

A pedido da Comissão de Inquérito Administrativo, nomeada pela 
Portaria nº 048/19 de 21 de janeiro de 2019, fica prorrogado de acordo 

com o artigo 160, § 7º e artigo 172, todos da Lei Municipal nº 679 de 25 

de setembro de 2001 c/c com o artigo 169, parágrafo 1º da Lei nº 8.112/90, 
o prazo para a apresentação do relatório do Processo Administrativo 

Disciplinar nº 024/2018, designada pela Portaria nº 570/18 de 05/10/2018, 
por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 27 de março de 2019. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 27 de março de 2019. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 11 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 435/19 

 

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 

 

Exonerar, a pedido do mesmo, o Senhor LUIZ CELIO DE SOUZA, que 
exercia a função de Auxiliar de Mecânica, designado pela Portaria nº 

041/08. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeitos a partir de 08 de junho de 2019. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de junho de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 038/2019 

Processo nº 525/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, 

para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão 

Presencial nº 038/2019 - do processo de compra nº 525/2019 referente ao RE-

GISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Ressalta-se que o critério de julgamento 

usado foi o de menor preço por item, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vence-
dora a empresa - ITEM 1: A EMPRESA S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA 

LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R$ 4.193,00 (quatro mil e cento e noventa 

e três reais) ITEM 2: A EMPRESA S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - 

EPP NO VALOR FINAL DE R$ 1.540,00 (hum mil e quinhentos e quarenta 

reais) ITEM 3: A EMPRESA S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP 

NO VALOR FINAL DE R$ 1.890,00 (hum mil e oitocentos e noventa reais) 

ITEM 4: A EMPRESA S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP NO 

VALOR FINAL DE R$ 5.180,00 (cinco mil e cento e oitenta reais). 
 

Primavera do Leste – MT, 13 de junho de 2019. 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 

 
*original assinado nos autos do processo. 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA Nº: 131 
LICITAÇÃO: PREGÃO N° 046/2019 

FORNECEDORA: APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME 

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EM LONA E PAINÉIS ADESIVADOS PARA SEREM INSTALADOS NOS ECO-

PONTOS DA CIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES, visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura 
Municipal de Primavera do Leste/MT. 

VIGÊNCIA: 10/06/2020 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Meio Ambiente 

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

1 49462 CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVADO NO 

VINIL IMPRESSO UV 3X1,20MTS - PAINEL 

ADESIVADO NO VINIL IMPRESSO UV 

CHAPEADO  3,00X1,20 MTS EM ESTRU-

TURA METÁLICA METALON 30X20, COM 

CHAPA GALVANIZADA CHAPA 26, INS-

TALADO CONFORME LOCAL ESTABELE-

CIDO PELA CONTRATANTE.  

6 UN APP 300,00 1.800,00 

2 49463 CONFECÇÃOO DE PAINEL ADESIVADO 

NO VINIL IMPRESSO UV 3X1,50MTS - 

PAINEL ADESIVADO NO VINIL IMPRESSO 

UV CHAPEADO 3,00X1,50 MTS EM ES-

TRUTURA METÁLICA METALON 30X20, 

COM CHAPA GALVANIZADA CHAPA 26, 

INSTALADO CONFORME LOCAL ESTA-

BELECIDO PELA CONTRATANTE. 

50 UN APP 600,00 30.000,00 

3 49464 CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA IM-

PRESSA DIGITAL - PAINEL 3,00X1,00 MTS 

EM LONA IMPRESSA DIGITAL 440GR, EM 

ESTRUTURA METÁLICA METALON 

30X20, CHAPA 20 PINTADO NA COR 

PRETA, INSTALADO CONFORME LOCAL 

ESTABELECIDO PELA CONTRATANTE 

6 UN APP 530,00 3.180,00 

TOTAL: R$ 34.980,00 

 

 

Maristela Cristina Souza Silva 
Presidente da Comissão de Licitações 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA Nº: 132 
LICITAÇÃO: PREGÃO N° 054/2019 

FORNECEDORA: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS para atender a demanda de toda rede de Saúde Básica e de Media 

e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

VIGÊNCIA: 06/06/2020 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico 

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

2 18808 CLORETO DE SODIO, 0,9 %, SOLUCAO 

IN JETAVEL, 250 ML DE SOLUCAO - 

BOLSA F LEXIVEL, SISTEMA FECHA-

DO - 

60.000 FR HALEX ISTAR 2,22 133.200,00 

3 18807 CLORETO DE SODIO, 0,9 %, SOLUCAO 

IN JETAVEL, 500 ML DE SOLUCAO - 

BOLSA F LEXIVEL, SISTEMA FECHA-

DO - 

30.000 FR HALEX ISTAR 2,95 88.500,00 

4 23584 CLORETO DE SODIO, 0,9% SOLUCAO 

INJ ETAVEL, 100 ML DE SOLUCAO B 
FLEXIVE L - 

80.000 FR HALEX ISTAR 2,00 160.000,00 

6 18812 GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO 

DE S ODIO, 5% + 0,9%,  250 ML SOLU-

CAO INJE TAVEL, SISTEMA FECHADO, 

BOLSA FLEXI VEL - 

32.000 FR HALEX ISTAR 2,33 74.560,00 

9 18811 GLICOSE,0,05,SOLUCAO INJETA-

VEL,250  ML SISTEMA FECHADO, 

BOLSA FLEXIVEL - 0 05 SOLUCAO 

INJETAVEL 250 ML SISTE MA FECHA-

DO  BOLSA FLEXIVEL 

32.000 FR HALEX ISTAR 2,33 74.560,00 

TOTAL: R$ 530.820,00 

 

 

Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da Comissão de Licitações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

ATA Nº: 133 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 040/2019 

FORNECEDORA: VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME 

OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de mudas de Gramas Amendoim e Grama Esmeralda para manutenção, reforma e cons-

trução de praças, jardins, canteiros, espaços públicos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Primavera do Leste. 

VIGÊNCIA: 10/06/2020 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário 

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

2 2829 GRAMA ESMERALDA - 200 M VQ 6 1.200,00 

TOTAL: R$ 1.200,00 

 

b) Secretaria Municipal de Educação - Seção Pedagógica 

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

2 2829 GRAMA ESMERALDA - 400 M VQ 6 2.400,00 

TOTAL: R$ 2.400,00 

 

c) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Serviços Urbanos 

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

1 8064 GRAMA AMENDOIM (ARACHIS 

REPENS) -  

500 MD VQ 2,1 1.050,00 

2 2829 GRAMA ESMERALDA - 1.000 M VQ 6 6.000,00 

TOTAL: R$ 7.050,00 

 

d) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Atendimento Médico 

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

1 8064 GRAMA AMENDOIM (ARACHIS 

REPENS) -  

40.000 MD VQ 2,1 84.000,00 

2 2829 GRAMA ESMERALDA - 40.000 M VQ 6 240.000,00 

TOTAL: R$ 324.000,00 

 

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ecônomico - Coordenadoria de Industria e Comercio 

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

2 2829 GRAMA ESMERALDA - 500 M VQ 6 3.000,00 

TOTAL: R$ 3.000,00 

 

f) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Gabinete do Secretário 

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

1 8064 GRAMA AMENDOIM (ARACHIS 

REPENS) -  

1.000 MD VQ 2,1 2.100,00 

2 2829 GRAMA ESMERALDA - 1.000 M VQ 6 6.000,00 

TOTAL: R$ 8.100,00 

 

 

 

Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da Comissão de Licitações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº: 134 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 041/2019 

FORNECEDORA: TAIAMA RENT A CAR LTDA - ME 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Transporte em Ambulância UTI 

Móvel tipo D, Adulto e Neonatal, de pacientes do SUS - em Alto Risco durante as transferências hospitalares dentro e fora do Município, garantindo ao paci-

ente as condições necessárias para o atendimento adequado até o hospital de referência, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

VIGÊNCIA: 10/06/2020 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Saúde - FMS Média e Alta Complexidade 

Ite

m 

Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 37635 TRANSPORTE EM UTI  -  60.000 KM TAIAMA EMERGENCIAS 

MEDICAS 

8,86 531.600,00 

TOTAL: R$ 531.600,00 

 

 

Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 

 

  

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 054/2019 

Processo nº 720/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do 

Pregão Presencial nº 054/2019 - do processo de compra nº 720/2019 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI-

ÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA REDE DE SAÚDE BÁSICA E DE MEDIA E ALTA COM-

PLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ressalta-se que o critério de julgamento usado foi o de menor preço, cujo resultado é o 

seguinte: sagra-se vencedora a empresa  - ITEM 2: A EMPRESA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NO VALOR FINAL DE R$ 

133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais) ITEM 3: A EMPRESA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NO VALOR FINAL 

DE R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) ITEM 4: A EMPRESA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NO VALOR FINAL 

DE R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) ITEM 6: A EMPRESA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NO VALOR FINAL DE R$ 

74.560,00 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais) ITEM 9: A EMPRESA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NO VALOR 

FINAL DE R$ 74.560,00 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).   

 

Primavera do Leste – MT, 07 de junho de 2019. 

 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 

*original assinado nos autos do processo. 
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AVISO DE ATA DESERTA 

 

Tomada de Preços 015/2019 - Processo: 406/2019. 

 

O município de Primavera do leste, por meio da Presidente da Comissão 

de Licitação- CPL, nomeada pela Portaria 470/2018 de 20/08/2018, vem a 
público divulgar que a Licitação em epígrafe referente à Contratação de 

empresa especializada na execução de obra de construção de cobertura 

da quadra poliesportiva da EMEF Maria Dellafiora Costa com forneci-
mento dos 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 dos 
anexos ao edital correspondente, cuja abertura ocorreu dia 04 de junho de 

2019, às 13:30 horas , não houve comparecimento de interessados no 

certame.A CPL decide declarar a Licitação DESERTA, sugerindo repu-
blicação do certame. 

 

 
Primavera do Leste, 04 de junho de 2019. 

 

*Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da CPL 

 

*Original assinado nos autos do processo. 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

123/2019 

  
Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 

favor de JHON HERBERT SANTANA DOS SANTOS, no valor total de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), para realização de Apresentações Musicais, face 

ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encon-

tra devidamente instruído.  
 

Publique-se. 

 
Primavera do Leste, 13 de junho de 2019. 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal Educação 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE 107/2019 

PROCESSO Nº 1018/2019. 

 

 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que com funda-
mento nos termos do Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93,  e Parecer 

Jurídico nº 196/2019 que declarou como inexigível a licitação, a favor da 

Sra. LAURIMAR SOUZA DOS SANTOS 02299714154,  “GRUPO 

IMPERIO JUNINO”,  para Apresentação Artística nas festividades da 

Festa no Cerrado do Município de Primavera do Leste - MT. 

O valor da Prestação de serviço é de R$4.700,00 (Quatro mil e setecentos 
reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o 

processo se encontra devidamente instruído. 

 
Publique-se. 

Primavera do Leste, 14 de junho de 2019. 

 
 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação  

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 

126/2019 

 

 

 

 
Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a 

licitação inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II da Lei nº 

8.666/93, a favor de E M MEGA & CIA LTDA ME, no valor total de R$ 
165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), para realização 

de Serviços Médicos especializados em Neurologia, face ao disposto no 

art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamen-
te instruído.  

 

Publique-se. 
 

Primavera do Leste, 14 de junho de 2019. 

 
 

 

 
 

LAURA KELLY H DE BARROS 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 

*original assinado nos autos do processo 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

124/2019 

 

Ratifico o ato da Senhora Coordenadora de Licitações, que declarou a licita-

ção inexigível, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a 
favor de KAROLINE AMARAL SILVA, no valor total de R$ 3.000,00 

(três mil reais), para realização de Apresentações Musicais, face ao disposto 

no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devida-
mente instruído.  

 

Publique-se. 
 

Primavera do Leste, 13 de junho de 2019. 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 
*original assinado nos autos do processo 

 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

125/2019 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo 117/2019, em favor de VALDOMIRO MEDEIROS DA 

ROCHA 56353561920., para realização de Apresentações Musicais, nos 

termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 

1.125,00( mil cento e vinte e cinco reais). 
 

Publique-se. 

 
Primavera do Leste, 13 de junho de 2019. 

 

Adriana Tomasoni  

Secretária Municipal de Educação 

 

*original assinado nos autos do processo 
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  PODER LEGISLATIVO 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 017/2019. 

 

 

Assunto: Moção de Aplausos para os agentes penitenciários da Cadeia Pública de 
Primavera do Leste, sendo, o diretor da Unidade Prisional, Valdeir Zeliz dos Santos, 

e os agentes prisionais de segurança, Rosemari Arruda Gonçalves, Daniela Cristina 

Gomes Vieira, Luciene Ferreira Afonso, Maria Aparecida Ferreira de Freitas, 

Rogério da Silva Vieira, Fabio Martins dos Santos, José Batista Pereira de Almeida, 

Fabio Domingos, Eoni de Souza Lima Neto, Fernanda Teixeira de Oliveira, Carlos 

Jesus de Oliveira, Eliel Rabelo dos Santos, José Lopes de Araújo Filho, Gilberto 

Marques da Silva, Alexandro Souza, José Pinto de Souza Filho, Edilma Monato 
Santana Fonseca, Grazielly Dias Galvão, Eloiza Aparecida Rodrigues Barbosa, 

Hugo Rodrigues de Souza e Ivanilso Rosa Sampaio. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

 

A Câmara Municipal de Primavera do Leste, por intermédio do vereador abaixo 

assinado, propõe à Mesa Diretora, nos termos do Regimento Interno, que seja 
consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, MOÇÃO DE 

APLAUSOS, com entrega de Certificado do Poder Legislativo, a ser encami-

nhada aos Agentes Penitenciários da Cadeia Pública de Primavera do Les-

te, sendo o diretor da Unidade Prisional, Valdeir Zeliz dos Santos, e os agentes 

prisionais de segurança, Rosemari Arruda Gonçalves, Daniela Cristina Gomes 

Vieira, Luciene Ferreira Afonso, Maria Aparecida Ferreira de Freitas, Rogério 

da Silva Vieira, Fabio Martins dos Santos, José Batista Pereira de Almeida, 

Fabio Domingos, Eoni de Souza Lima Neto, Fernanda Teixeira de Oliveira, 

Carlos Jesus de Oliveira, Eliel Rabelo dos Santos, José Lopes de Araújo Filho, 

Gilberto Marques da Silva, Alexandro Souza, José Pinto de Souza Filho, Edil-

ma Monato Santana Fonseca, Grazielly Dias Galvão, Eloiza Aparecida Rodri-

gues Barbosa, Hugo Rodrigues de Souza e Ivanilso Rosa Sampaio, pelos rele-

vantes serviços prestados a Cadeia Pública de Primavera do Leste. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O vereador supracitado apresenta esta MOÇÃO DE APLAUSO aos agentes peni-

tenciários, sendo o diretor da Unidade Prisional, Valdeir Zeliz dos Santos, e os 

agentes prisionais de segurança, Rosemari Arruda Gonçalves, Daniela Cristina 

Gomes Vieira, Luciene Ferreira Afonso, Maria Aparecida Ferreira de Freitas, 

Rogério da Silva Vieira, Fabio Martins dos Santos, José Batista Pereira de Almeida, 

Fatio Domingos, Eoni de Souza Lima Neto, Fernanda Teixeira de Oliveira, Carlos 

Jesus de Oliveira, Eliel Rabelo dos Santos, José Lopes de Araújo Filho, Gilberto 
Marques da Silva, Alexandro Souza, José Pinto de Souza Filho, Edilma Monato 

Santana Fonseca, Grazielly Dias Galvão, Eloiza Aparecida Rodrigues Barbosa, 

Hugo Rodrigues de Souza e Ivanilso Rosa Sampaio em decorrência dos relevantes 

serviços prestados à população de nossa cidade, na manutenção da ordem pública, 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma firme e civilizada, em 

respeito aos princípios constitucionais. 

 
“Portanto, ser capaz de manter a ordem, cuidar da segurança e muitas vezes exercer 

o papel de ressocializador, que na maioria das vezes coloca suas vidas em risco para 

zelar pela tranqüilidade e segurança da própria sociedade”, frisou Luis Costa.  

 

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) atua no setor 

prisional, propiciando meios para garantir um processo de ressocialização eficaz, 

através do estímulo a boas práticas; da capacitação profissional; da criação de 

oportunidade e inserção no mercado de trabalho. 
 

Tendo como missão promover a reintegração social por meio democrático de 

direito, de forma humanística, assim como organizar, supervisionar a administração 

e implementação das ações de reinserção, pautando-se, sobre tudo, pelo Respeito, 

Ética, Humanização. 

 

Por ser de inteira justiça, esta Câmara Municipal, através deste ato legislativo, 

reconhece e aprova com louvor a homenagem que prestamos aos agentes penitenciá-
rios, merecedores inconteste de toda nossa gratidão, já que sempre esteve à disposi-

ção do povo do nosso Município, atuando com extrema seriedade no cumprimento 

do dever. 

 

Primavera do Leste, 10 de junho de 2019. 

 

 
 

 

LUIS PEREIRA COSTA 

VEREADOR 

PR 
 

  
 

 

 
 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS 019/2019 

 

Súmula: Concede Moção de Aplausos, a Secretária Municipal de Educa-

ção, ADRIANA TOMASONI 

 

 

Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Vereadores. 

 

 

A Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT, por intermédio do 

Vereador Autor Elton Baraldi, que esta subscreve, propõe à Mesa Diretora, 

nos termos do Regimento Interno, que seja consignado em Ata e feito 

constar dos Anais desta Casa de Leis, MOÇÃO DE APLAUSOS, com 

entrega de Certificado do Poder Legislativo, a ser entregue a V. Exa Se-

nhora ADRIANA TOMASONI, pelos relevantes serviços prestados na 

Secretaria Municipal de Educação de Primavera do Leste. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Vereador supracitado, apresenta esta MOÇÃO DE APLAUSOS a 

V.Exa. Senhora ADRIANA TOMASONI, em decorrência dos relevantes 

serviços prestados no setor educacional de nossa cidade. 

 

 

Primavera do Leste em 10 de Junho de 2019. 

 

 

 

ELTON BARALDI – AUTOR               

Vereador (MDB) 
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MOÇÃO DE PESAR Nº 021/2019. 

 

 

 

 

Assunto: Moção de Pesar a família Silva pelo falecimento da senhora Almeri-

ta Pedro da Silva.  

 

 

  

 

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

abaixo assinado, propõe à Mesa Diretora, nos termos do Regimento Interno, 

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

MOÇÃO DE PESAR, com entrega de Certificado do Poder Legislativo, a ser 

encaminhada a Família Silva, pelo falecimento da Senhora ALMERITA 

PEDRO DA SILVA, ocorrido no dia 06 de Março de 2019, nesta cidade.  

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 

 

 

O vereador supracitado apresenta esta MOÇÃO DE PESAR a Família Silva, 

pelo falecimento da Senhora Almerita Pedro da Silva, ocorrido no dia 06 de 

Março de 2019, em Primavera do Leste.  

 

 

 

 

Dona Almerita era uma mulher de muita fé, era evangélica. Era muito recep-

tiva com suas visitas, muito generosa, acolhedora e uma super mãe. Sua casa 

sempre era muito cheia de pessoas, pois todos gostavam de se cercar da dona 

Almerita. Dentre muitos exemplos que ela nos deixa, o maior é a humildade, 

era bondosa e cheia de amigos. Lutou muito para criar os filhos e com a 

parceria do marido, sempre foi trabalhadora e desbravadora. Para a dona 

Almerita Primavera do Leste foi a cidade em que acolheu de braças abertos e 

proporcionou muitas amizades que serão eternizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Primavera do Leste, 10 de Junho de 2019.   
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Imagem aérea da região central de Primavera do Leste 

 
Primavera do Leste era chamada de Bela Vista das Placas, Rodovia 070, 

Km 150, Entroncamento Paranatinga. A Fundação e implantação do proje-

to Cidade de Primavera ocorreu no dia 26 de setembro de 1979, projetada 
pela Construtora e Imobiliária Consentino. 

Com um vertiginoso crescimento populacional, no ano de 1981, face ao 

seu franco desenvolvimento, Primavera do Leste é elevada a categoria de 
distrito, pertencente ao município de Poxoréo, começando assim, a dar os 

primeiros passos em busca de sua independência política. 

A partir daí, vislumbrando um futuro promissor, uniram-se forças represen-
tantes e lideranças do distrito até que, em 24 de agosto de 1984, foi criada a 

Comissão Pró-Emancipação do distrito, composta por vinte e seis abnega-

dos pioneiros que escolheram por unanimidade, Darnes Egydio Cerutti 
para presidi-la. 

Como primeira sugestão, a comissão acatou o nome de Primavera D`Oeste, 

para o novo município pleiteado, nome este rejeitado pela Comissão de 
emancipação da Assembléia Legislativa Estadual, pois o mesmo estava 

incorreto geograficamente em relação a localização no estado. Em vista 

disto, no dia 27 de junho de 1985 , por maioria simples, definiu-se que o 
novo município deveria se chamar Primavera do Leste, sendo de imediato 

rejeitadas as demais sugestões como Nova Primavera e ou Alto Primavera. 

Cumpridas todas as demais formalidades legais, burocráticas e políticas 
que a questão exigia e para felicidade da Comissão de desbravadores e 

pioneiros, o sonho tornou-se realidade. 

No plebiscito realizado no dia 21 de abril de 1986, de 1.142 inscritos, 
compareceram 741 eleitores, sendo que 704 participantes votaram à favor 

da criação do município de Primavera do Leste. 

Em 13 de maio de 1986, o governador do Estado de Mato Grosso, Julio 
Campos, assinou a Lei estadual n°. 5.014, que outorgava ao distrito, a 

categoria de Município de Primavera do Leste. 

Com uma área de 5.664 Km², a cidade enfrentou alguns problemas na sua 
fundação mas, assim mesmo, dava-se início a vida político-administrativa 

do Município, com a eleição do primeiro Prefeito, por sinal, um dos pionei-

ros na Região, Sr. Darnes Egydio Cerutti, que teve como Vice prefeito o 
médico Dr. Milton João Braff, vencedores do pleito de 15 de novembro de 

1986. 

Nossa jovem cidade, desde sua criação, tem tido um crescimento acelera-
do, com apenas 2 anos de emancipação político-administrativa tornou-se 

Comarca, através da Lei Estadual n°. 5.436 de 03 de maio de 1989, só 

vindo a ser instalada no dia 10 de maio de 1992. 
Gentílico: primaverense 

Formação Administrativa 
Distrito criado com a denominação de Primavera, pela lei estadual nº 4351, 
de 25-09-1981, subordinado ao município de Poxoréo. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Primavera figura 

no município Poxoréo. Assim permanecendo em divisão territorial datada 
de 1988. Elevado à categoria de município com a denominação de Prima-

vera o Leste, pela lei estadual nº 5014, de 13-05-1986, desmembrado do 

município de Poxoréo. Sede no atual distrito de Primavera do Leste (ex-
Primavera). Constituído do distrito sede. Instalado em 31-12-1986. 

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito 
sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. 

Alteração toponímica distrital 
Primavera para Primavera do Leste, alterado pela lei estadual nº 5014, de 

13-05-1986. 

 
Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
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