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PODER EXECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAIS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 245, de 26 de agosto 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 0740/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal 01/2015 para o cargo de FARMACÊUTICO. 
 

 

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 07:00 às 11:00h e das 13:00 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 

 

 

FARMACÊUTICO  

INSC. NOME 

548380 ELIETE SILVA DO CARMO 

 

 
 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 26 de agosto 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. 246, de 26 de agosto 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 1757/2019 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita convocação mediante Concurso Público Munici-

pal para o cargo PROFESSOR PEDAGOGO; 

 

 

 

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 07:00 às 11:00h e das 13:00 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 

 

 

PROFESSOR PEDAGOGO  

INSC. NOME 

545315 DARLEN KARINA GOMES ROSA 

 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 26 de agosto 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. 247, de 26 de agosto 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 767/2019/RH/SMS/SUS da Secretaria Municipal de 

Saúde o qual solicita a convocação mediante Concurso Público Municipal 

01/2015 para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL;  

 

 

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 07:00 às 11:00h e das 13:00 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 

 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL  

INSC. NOME 

517616 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 

 

 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 26 de agosto 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 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 248, de 26 de agosto 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 0210/2019/GSF da Secretaria Municipal de Fazen-

da pelo qual solicita a convocação mediante Concurso Público Municipal 

01/2015 para o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO;  

 

 

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 07:00 às 11:00h e das 13:00 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 TÉCNICO 

INSC. NOME 

535594 EMILIA BORGES BRIZOLA 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 26 de agosto 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 pa-
trimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

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

grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos últi-

mos 05 anos; 
24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 

2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos 

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 

8 . Hemograma completo; 

9 . Tipagem sanguínea; 
10 . Glicemia (em jejum); 

11 . Eletrocardiograma (com avaliação cardiológi-

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

13 . Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 

35 anos de idade); 
14 . 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). 

5 . Exames atestados no item I; 

6 . Eletroencefalograma com avaliação neurológi-

ca; 
7 . Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

8 . Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

6. Exames atestados no item I; 

7. Coprocultura; 

8. VDRL; 
9. Protoparasitologia; 

10. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

3 . Exames atestados no item I; 

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

V – Para os cargos 

de professor 

6 . Exames atestados no item I; 

7 . Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

8 . Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 
9 . Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

10 . 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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RESOLUÇÃO Nº 001/2019 - CME -PRIMAVERA DO LESTE/MT 

 

Dispõe sobre Credenciamento e Autorização de funcionamento da Educação 
Básica, nível de Ensino da Educação Infantil Etapa Creche e Pré Escola na 

Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes, sediada 

no Município de Primavera do Leste/MT, conforme menciona. 

 

O Conselho Municipal de Educação – CME de Primavera do Leste/MT, 

no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto na Lei 9394/96, Lei 
Orgânica Municipal – LOM/90, Lei Municipal 1506/14, Resolução 001/05 

CME, por decisão Plenária desta data e homologação pela Senhora Secretá-

ria de Educação de Primavera do Leste em 25 de junho de 2019. 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica Credenciada e Autorizada a Educação Básica, nível da Educa-

ção Infantil Etapa Creche e Pré Escola a ser ministrada pela Escola Munici-

pal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes, sediada à rua central, nº 

16, bairro Cristo Rei em Primavera do Leste-MT, mantida pelo Poder Públi-

co Municipal e segundo o disposto na Resolução 001/05 – CME. 

 

Art 2º - O presente terá vigência no período compreendido entre 01/01/2019 

a 31/12/2022. 

 

Art. 3º - Fica declarada a validade dos estudos realizados pelos alunos 

matriculados no referido ensino, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 
 

Art. 4º - A referida Escola está sob a responsabilidade do Poder Público 

Municipal, o qual deverá fazer as adequações necessárias e solicitadas pelos 
órgãos de fiscalização no prazo de 02 (dois) anos a partir da data de aprova-

ção e publicação desta Resolução, estando sujeita à supervisão e inspeção 

municipal, nos termos da legislação vigente. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O não cumprimento do prazo estabelecido para 

as adequações, implicará na anulação do ato de Credenciamento e Autoriza-
ção. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

REGISTRADA                                                                                                                                  

PUBLICADA 

 

CUMPRA-SE 

 

 

 

Profª. Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME 

 
 

 

 

 

Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei 
Municipal 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO a RESOLU-

ÇÃO nº 001/2019 do Conselho Municipal de Educação, favorável ao Cre-

denciamento, a Autorização de Funcionamento e a Convalidação de estudos 
ofertados pela Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira 

Gomes, sediada à Rua Central, nº 16, bairro Cristo Rei em Primavera do 

Leste-MT, tendo como Mantenedora o Poder Público Municipal. 
 

 

 
Primavera do Leste/MT -  Sala do CME, 25 de junho de 2019. 

 

 
 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação   

 

RESOLUÇÃO Nº 002/2019 - CME -PRIMAVERA DO LESTE/MT 

 

Dispõe sobre Recredenciamento e Autorização de funcionamento da 

Educação Básica/Etapa da Educação Infantil- Creche e Pré Escola do 

Centro de Ensino Aquarela, sediada no Município de Primavera do 

Leste/MT, conforme menciona. 

 

O Conselho Municipal de Educação – CME de Primavera do Les-

te/MT, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto na Lei 

9394/96, Lei Orgânica Municipal – LOM/90, Lei Municipal 1.506/14, 

Resolução 001/05 CME, por decisão Plenária desta data e homologa-

ção pela Senhora Secretária de Educação de Primavera do Leste em 

25 de junho de 2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a Educação Básica Nível da Educação Infan-

til na Etapa Creche e Pré Escola a ser ministrada pelo Centro de 

Ensino Aquarela, situado à Rua Santo Amaro, nº 980, Centro em 

Primavera do Leste/MT, mantido pela Iniciativa Privada Smaniotto & 

Mastella LTDA – ME. 

 

Art. 2º - O presente terá vigência no período compreendido entre 

01/01/2019 a 31/12/2022. 

 

Art. 3º - A referida Escola está sujeita à supervisão e inspeção munici-

pal, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 4º - Fica, também, Recredenciada o Centro de Ensino Aquarela 

pelo mesmo período, segundo o disposto na Resolução 001/05 – CME. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  

REGISTRADA 

PUBLICADA 

CUMPRA-SE  

 

Sala de Sessões do CME, 25 de junho de 2019. 

 

 

Profª. 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 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO a 

RESOLUÇÃO nº 002/2019 do Conselho Municipal de Educação, 

favorável ao Recredenciamento e a Autorização de Funcionamento do 

Centro de Ensino Aquarela, no período de 01/01/2019 a 31/12/2022, 

situado à Rua Santo Amaro, nº 980, Centro em Primavera do Les-

te/MT, mantido pela Iniciativa Privada Smaniotto & Mastella LTDA 

 – ME. 

 

 

Primavera do Leste/MT- Sala do CME, 25 de junho de 2019. 

 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

RESOLUÇÕES 
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RESOLUÇÃO Nº 003/2019 - CME - PRIMAVERA DO LESTE/MT 

 

Dispõe sobre a Autorização de funcionamento de Hotelzinho referente a 

Etapa da Educação Infantil, Creche e Pré Escola, do Instituto Educacional 

Nova Geração, sediado no Município de Primavera do Leste/MT, conforme 

menciona. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Primavera do Leste 

/MT, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto na Lei 

9.394/96, Lei 839/04, Lei Municipal 1.506/14, Resolução nº 001/2005 CME 

e por decisão da Plenária desta data e homologação pela Secretária Munici-

pal de Educação de Primavera do Leste em 25 de junho de 2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica Autorizada a Educação Básica/Etapa da Educação Infantil - 

Creche e Pré Escola, a ser ministrada pelo Instituto Educacional Nova 

Geração/Coclândia-Geração Baby, entidade privada, situada à Rua Curiti-

ba, nº 1033, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste/Mato Grosso. 

 

Art. 2º - O presente terá vigência por seis (06) anos, no período compreen-

dido entre 01/01/2019 a 31/12/2024. 

 

Art. 3º - A referida unidade escolar está sujeita à supervisão e inspeção 

municipal, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 4º - Conforme disposto na Resolução nº001/2005-CME de Primavera 

do Leste, fica também Recredenciada o Colégio Nova Geração/Coclândia-

Geração Baby, pelo mesmo período. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRADA                                                                      

PUBLICADA 

 

                                                         CUMPRA-SE 

 

 

Sala de Sessões do CME, 25 de junho de 2019. 

 

 

 

Profª. 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 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO a RESOLU-

ÇÃO nº 003/2019 do Conselho Municipal de Educação, favorável a Autori-

zação e Recredenciamento pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2024 do 

Instituto Educacional Nova Geração/ Coclândia-Geração Baby, situada 

à Rua Curitiba, nº 1033, bairro Jardim Riva neste município de Primavera do 

Leste/MT. 

 

 

Primavera do Leste/MT – Sala do CME, 25 de junho de 2019. 

 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE N° 311, DE 30/05/2012,  

PG 12. 

 

 

 

  

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE/MT 

Lei Municipal nº. 1.620/2016 

e-mail: secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br 

 

 

 

RESOLUÇÃO 05/2019-CMAS/PVA 

 

 

 

Dispõe sobre a Revogação de Resolução Nª 03/2018 do Conselho Muni-

cipal de Assistência Social de Primavera do Leste/MT publicada no 

Diário Oficial no dia 08/05/2018, Edição Extraordinária 1250. 

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Primavera do Leste/MT – 

CMAS - no uso de atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 8.742/1993 - 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Lei Nº 363/01 que dispõe 

sobre sua criação, através de seu Vice-presidente e diante da DELIBERA-

ÇÃO DO COLEGIADO em Reunião Extraordinária realizada no dia 22 de 

agosto de 2019, conforme Ata n°10/2019. 

 

 

 

Considerando: Sua função de Controle Social e disposição de acompa-

nhamento das ações de Política Municipal de Assistência Social do Muni-

cípio de Primavera do Leste e, a aplicação dos recursos afins que devem 

ser submetidas ao Conselho Municipal para análise e deliberação. 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

 

Art. 1º - Fica revogada a RESOLUÇÃO Nº 03 de 25 de abril de 2018 que 

Regulamenta a concessão de Benefícios Eventuais no âmbito da Política 

Pública de Assistência Social e dá outras providencias no Município de 

Primavera do Leste – MT. 

 

Art. 2º - O CMAS publicará uma nova Resolução que dispõe sobre Bene-

fícios Eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social e dá 

outras providencias no Município de Primavera do Leste – MT. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gam-se as disposições em contrário. 

 

                                                  

Primavera do Leste, 26 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Vice - presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Primavera do Leste/MT 

 

 

mailto:secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRIMA-

VERA DO LESTE/MT 

Lei Municipal nº. 1.620/2016 

e-mail: secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br 

 

RESOLUÇÃO 06/2019-CMAS/PVA 

 

Regulamenta a concessão de Benefícios Eventuais no âmbito da Política 

Pública de Assistência Social e dá outras providencias no Município de 

Primavera do Leste – MT. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Primavera do 

Leste, em Reunião Extraordinária no dia 22 de agosto de 2019, no uso de 

suas atribuições que lhe confere o Artigo 22, Parágrafo 1º e 2º da Lei nº 
8.742/93 Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. 

 

Considerando que a concessão dos benefícios eventuais da assistência 
social, é um direito garantido e de longo alcance social de acordo com o 

artigo 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, sendo este benefício de 

caráter suplementar e temporário; 
Considerando o Decreto Federal nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, que 

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

de 7 de dezembro de 1993; 
Considerando a Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único 

de Assistência Social – NOB-RH/SUAS; 
Considerando a Resolução nº 212/2006 de 19 de outubro de 2006, do 

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, que propõe critérios 
orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no 

âmbito da política pública de assistência social; 

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

Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação 

à Política de Saúde; 
Considerando a Resolução nº 017/2011 do Conselho Nacional de Assistên-

cia Social – CNAS, que dispõe sobre reconhecer as categorias profissionais 

de nível superior para atender as especificidades dos serviços socioassisten-
ciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS; 

Considerando as Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no 
SUAS do Ministério de Desenvolvimento Social 2018. 

Considerando a Lei Municipal nº 1.620 de 27 de abril de 2016, que Dispõe 

sobre o Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de 
Primavera do Leste – MT; 

Considerando a necessidade de revogação das Resoluções nº07/2010 e 

nº10/2010 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Estabelecer critérios e prazos regulamentadores da provisão de 

benefícios eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social de 

Primavera do Leste. 
 

Art. 2º Os Benefícios Eventuais são uma modalidade de provisão de prote-

ção social básica de caráter suplementar e temporário, integrante do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de 

cidadania e nos direitos sociais e humanos. 

 
§ 1º Na oferta dos Benefícios Eventuais deverão ser garantidos os princípios 

da gratuidade, da transparência e informação dos mecanismos e critérios de 

acesso, com qualidade e agilidade, bem como, ter espaços para manifestação 
e defesa dos direitos dos cidadãos. 

 

§ 2º A provisão de Benefícios Eventuais da Assistência Social deverá ser 
realizada conforme situação temporária de vulnerabilidade e risco social 

enfrentada pelos cidadãos e /ou famílias, nas modalidades de Proteção 

Social Básica e de Proteção Social Especial. 
 

Art. 3º O benefício eventual destina-se aos cidadãos e/ou às famílias com 

impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contin-
gências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do 

indivíduo, a unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. 

 
§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, entende–se por família o 

grupo de pessoas que se encontram unidas por laços consanguíneos ou 

afetivos, que convivam sob o mesmo teto e cuja economia é mantida pela 

contribuição de seus integrantes. 

§ 2º Os cidadãos e/ou às famílias beneficiadas com o auxílio eventual 

deverão residir no município de Primavera do Leste. 
 

§ 3º Os beneficiários de que trata esta resolução serão inscritos no CadÚ-

nico. 

 

§ 4º Cabe a Secretaria de Assistência Social, aos Centros de Referência de 

Assistência Social - CRAS e ao Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS, encaminhar o cidadão ou a família para a 

inserção e/ou atualização dos dados no Cadastro Único – CadÚnico para 

Programas Sociais. 
 

Art. 4º Os requerentes prestarão as informações, no ato da solicitação, que 

serão registradas em impresso próprio, denominado cadastro socioeconô-
mico, de uso restrito no CRAS, CREAS ou unidade de referência da 

Secretaria de Assistência Social do território onde os usuários residam. 

 
§ 1º No cadastro socioeconômico constará a assinatura do requerente e/ou 

responsável familiar dando ciência das informações prestadas e registra-

das. 
 

§ 2º Poderão ser utilizados outros instrumentais técnicos para a avaliação 

dos benefícios eventuais. 
 

§3º Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício 

eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexató-
rias. Sendo assim, o requerente não é obrigado a apresentar declarações ou 

atestados de pobreza, submetido a entrevistas constrangedoras e a aborda-
gens com uso de linguagem complexa e inacessível, receba visitas domici-

liares invasivas e fiscalizatórias ou pré-julgamentos de qualquer natureza. 

 
Art. 5º Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisó-

rias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude do nascimento, morte, 

situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 
 

§ 1º São formas de Benefícios Eventuais: 

I – Auxílio Natalidade; 
II – Auxílio Alimentação; 

III – Auxílio Moradia; 

IV - Auxílio por Vulnerabilidade Temporária; 
V – Auxílio em Situação de Calamidade Pública. 

 

§ 2º O recebimento de um benefício eventual não exclui a possibilidade de 
recebimento de outros benefícios eventuais. O benefício natalidade será 

devido à família em número igual ao das ocorrências desse evento. 

 
Art. 6º O benefício eventual Auxílio Natalidade, constitui-se em uma 

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

em bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade provocada por nasci-
mento de membros da família. 

 

§ 1º o requerimento e acesso ao benefício ocorrerá através das equipes de 
referência das unidades de CRAS‟s, CREAS e/ou Unidades de Alta Com-

plexidade do município. 

 
§ 2º o auxílio ofertado será em forma de bens de consumo, sendo um kit 

básico de enxoval do recém nascido, contendo uma bolsa, um jogo de 

lençol, manta, toalha de banho, toalha de boca, vestuário, fraldas descartá-
veis e de pano. 

 

§ 3º para fins de garantia de proteção a saúde das gestantes, será orientado 
o acompanhamento da Unidade de Estratégia de Saúde da Família - ESF 

de sua região, sendo detentora do cartão da gestante e realizando o pré-

natal conforme orientação médica. 
 

§ 4º O material será fornecido pela Prefeitura Municipal e concedido ao 

beneficiário (a) após avaliação da equipe técnica de referência. 
§ 5º O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido: 

I - À genitora resida no Município; 

II - À família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o 
benefício ou tenha falecido; 

III - À genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja 

potencial usuária da assistência social; 
IV – À genitora em situação de vulnerabilidade social, que esteja em 

acompanhamento familiar pelas equipes técnicas dos CRAS‟s, CREAS 

e/ou Unidades de Alta Complexidade; 
V- Em caso de gestação múltipla, o benefício será concedido de acordo 

com a quantidade de nascituros.  

mailto:secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br


 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  26 de Agosto de 2019 • Edição 1528 • Ano XIII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7º O benefício eventual na forma de Auxílio Alimentação, constitui-se 

em uma prestação temporária e provisória, não contributiva da Assistência 

Social, de acordo com a disponibilidade do município, que visa o atendi-
mento das necessidades básicas dos cidadãos e/ou famílias que se encontrem 

em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. 

 
§ 1º O benefício de auxílio alimentação será destinado aos cidadãos e/ou 

famílias atendidas e/ou acompanhadas pelas equipes técnicas de referência, 

preferencialmente às famílias com os seguintes critérios: 
I – Idosos, gestantes, mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, 

famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade temporária com 

renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos; 
II - Independente do número de pessoas residentes no mesmo domicílio, e 

que participem das atividades dos CRAS‟s, CREAS ou Unidades da Assis-
tência Social, somente será concedido 01 (um) auxílio alimentação no 

período de 30 (trinta) dias por domicílio; 

 
§ 2º O auxílio alimentação, no âmbito do município de Primavera do Leste, 

será concedido aos cidadãos e/ou famílias na forma de cesta básica, median-

te agendamento prévio junto aos CRAS‟s de seu território de abrangência, 
atendimento individualizado e visita domiciliar de acordo com o parecer 

técnico, elaborado pelo (a) equipe técnica de referencia. 

 
Art. 8º O benefício eventual de Auxílio Moradia terá caráter excepcional, 

transitório, não contributivo, concedido em pecúnia e destinado para o 

pagamento de aluguel de imóvel de terceiros às famílias em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, condicionado ao atendimento dos critérios 

e procedimentos definidos nesta Resolução. 

 
§ 1º O benefício de auxílio moradia será destinado exclusivamente ao paga-

mento de locação residencial com atraso de no mínimo 30 (trinta) dias, após 

avaliação do (a) assistente social. 
 

§ 2º A mulher será preferencialmente indicada como titular para receber o 

auxílio. Na impossibilidade poderá ser indicado outro membro da família 
como responsável pelo recebimento. 

 

§ 3º A contratação da locação, a negociação de valores e o pagamento aos 
locadores serão responsabilidades do titular do benefício. 

 

§ 4º A administração pública não será responsável por qualquer ônus finan-
ceiro ou legal com relação ao locador. 

 

§ 5º Considera-se beneficiárias, as famílias ou cidadãos com renda mensal 
de até 1/2 salário mínimo per capta. 

 

§ 6º Caso a pessoa resida sozinha a condicionalidade de renda será ampliada 
para 01 (um) salário mínimo. 

 

§ 7º O valor máximo a ser pago pelo benefício será de ½ salário mínimo 
vigente, pelo período de 30 (trinta) dias. 

 

§ 8º O benefício poderá ser prorrogado, mediante avaliação técnica e parecer 
social, por uma única vez, no período de 01 (um) ano. 

 

§ 9º São documentos exigidos para o auxílio moradia: 
I – RG e CPF do requerente; 

II – comprovante atualizado de residência no município; 

III – comprovante ou declaração de renda dos membros da residência; 
IV – declaração devidamente assinada pelo proprietário do imóvel; 

V – Contrato de locação do imóvel e/ou cópia do IPTU; 

VI - outros documentos poderão ser solicitados. 
 

Art. 9º É vedada a concessão do benefício de auxílio moradia nos casos de 

ocupação de áreas públicas ou privadas, inclusive área de preservação 
permanente, ou ocupações que não se enquadrem no atendimento das Políti-

cas Públicas de Assistência Social e Habitação. 
 

Art. 10° O Benefício eventual por Vulnerabilidade Temporária será 

destinado à família ou ao cidadão visando minimizar situações de riscos, 
perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à 

oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos víncu-

los familiares e a inserção comunitária, e são assim entendidos: 
I – riscos: situação de padecimento; 

II – perdas: privação de bens e de segurança material; 

III – danos: agravos sociais e ofensas. 

§ 1º O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, 

em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo 

com parecer social e com o grau de complexidade da situação de vulnera-

bilidade e risco pessoal das famílias e cidadãos, identificados nos proces-

sos de atendimento dos serviços. 

 

§ 2º No caso deste auxílio ser voltado para quitação de contas de água e 

luz, será solicitado relatório de débitos das referidas empresas. 

 

Art. 11° A situação por benefício de Calamidade Pública é reconhecida 

pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de baixas 

ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre 

outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epidemi-

as, ocasionando sérios danos à família ou a comunidade. 

 

Parágrafo Único: No caso de calamidades e situações de caráter emer-

genciais devem ser realizadas ações conjuntas das políticas setoriais 

municipais, no atendimento aos cidadãos e as famílias nesta situação, 

sendo que a concessão de benefícios se dará de acordo com a situação 

apresentada, devendo ter regulamentação por meio de Decreto Municipal. 

 

Art. 12° As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefí-

cios diretamente vinculados às políticas de saúde, educação, cultura e às 

demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios 

eventuais da Política de Assistência Social, ficando vedado o seu forneci-

mento. 

 

Art. 13° Os benefícios eventuais serão regulamentados por esta Resolução 

Municipal em consonância com a LOAS, PNAS, SUAS e legislação 

estadual e federal que sobrevier de acordo com a legislação que regula-

menta estes benefícios. 

 

Art. 14° Os casos que não estão previstos nesta Resolução e que são 

considerada demanda da Política de Assistência Social serão avaliados por 

equipe técnica de referência de nível superior dos serviços do SUAS, que 

possuam registro em conselho de classe. 

 

Art. 15° As despesas decorrentes desta Resolução ocorrerão conforme 

dotações orçamentárias específicas e de acordo com a disponibilidade de 

recursos do Município. 

 

Art. 16° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

                                     Primavera do Leste – MT, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

          José Ricardo Alves de Oliveira 

Vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Primavera do Leste/MT  
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PARECER Nº  

Solicitante 

005/2019- CME-PVA DO LESTE 

Centro de Ensino Aquarela 

Assunto 

 

 

Relatora 

 

Análise e aprovação dos Processos de Recredenciamento e de Autorização da Educação Básica Eta-

pa/Educação Infantil - Creche e Pré Escola, do Regimento Escolar, do Projeto Político Pedagógico - PPP. 
Angélica Teresinha Santos Borges 

 

HISTÓRICO 

Atendendo o disposto na Resolução nº 001/2005 do CME de Primavera do Leste/MT o Centro de Ensino Aquarela, situado à Rua Santo Amaro, 980, Centro, 
Primavera do Leste/MT, solicitou Avaliação e aprovação dos Processos de Recredenciamento e  Autorização por quatro (04) anos da Educação Básica/Etapa 

Educação Infantil - Creche e Pré Escola, do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico. 

 

DO RECREDENCIAMENTO: 

O Processo apresentado a este Conselho atende as exigências dos Art. 9º, 10 e 11 da Resolução 001/2005 – CME, constando de: Requerimentos, Contrato 

Social, Ata de Criação da escola, Cópia do Cartão de CNPJ, Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, Certidões Negativas, Alvarás 2019, Laudos Técnicos, 
Relação de equipamentos, Curriculum Vitae das administradoras e da Diretora Pedagógica, acompanhado de seus principais certificados, Histórico da escola, 

Estudo de Viabilidade Econômica, Acervo Bibliográfico, Escritura do Terreno, Cópia da Planta Baixa, Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno, Quadro 

de Escrituração Escolar, Quadro de Equipe Pedagógica e Técnico Administrativo, Calendário Escolar, Matriz Curricular, Laudo de Avaliação Patrimonial, 
Balanço Patrimonial e Registro de Frequência à Biblioteca. 

DA AUTORIZAÇÃO: 

O Centro de Ensino Aquarela apresentou o Processo de Autorização com os seguintes documentos: requerimento da diretora, Projeto Político Pedagógico, 

Regimento Escolar, especificações das etapas pretendidas, modalidade, período de atendimento, regime de implantação, justificativa da solicitação, previsão de 

atendimento, descrição da estrutura administrativa e do tipo da escrituração escolar, quadro do corpo docente, da equipe técnico-administrativa e de serviços de 
apoio com suas respectivas formações e funções exercidas, Matriz Curricular, Calendário Escolar, Projeto Político Pedagógico-PPP e projetos desenvolvidos, 

bem como o Regimento Interno. Os processos de Autorização e Recredenciamento apresentados pelo Centro de Ensino Aquarela estão organizados de modo a 

contemplar as exigências da Resolução nº 001/05 do CME de Primavera do Leste/MT. 

RELATÓRIO: 

O Centro de Ensino Aquarela sob o CNPJ: 105684886001/01, tem como Proprietárias Ana Dalva Smaniotto e Rosane Mastella, esta a intitulada Diretora Peda-

gógica.  A unidade possui um quadro de profissionais para atender as necessidade da instituição, sendo todos habilitados. 
Após visita in loco, constatou-se que a escola possui a documentação solicitada pela Resolução 001/2005 do CME de Primavera do Leste para Autorização e 

Recredenciamento,  de forma organizada e em dia, estando arquivada na secretaria. Os documentos dos alunos estão arquivados em pastas individuais contendo 

os documentos básicos para identificação e acompanhamento dos estudos dos mesmos,  bem como cópias dos relatórios bimestrais e anuais.  Os funcionários 
também possuem pastas individuais para arquivo de seus documentos.  As salas, da secretaria, coordenação e dos professores são adequadas, bem organizadas, 

com bom aproveitamento dos espaços e  mobília adequada. As salas de aula possuem tamanhos variados, sendo climatizadas, ventiladas e organizadas. Possuem 

mesas e cadeiras adequadas aos tamanhos dos alunos, algumas possuem banheiro e sacada. Percebe-se preocupação com a segurança dos alunos, sendo que 
foram colocadas grades,  redes e obstáculos que não permitem o acesso dos alunos aos locais de maior perigo. O espaço para recreação é bom, com variedade de 

brinquedos no parquinho, quadra de esportes coberta e espaço livre. O refeitório é adequado, com mesas de tamanho adequado para refeições das crianças.   

Os banheiros  estão em bom  estado de conservação, os vasos e pias foram adequadas aos tamanhos dos alunos, sendo seu uso exclusivo para  a Educação Infan-
til. A água é fornecida atraves de poço semi artesiano, o qual fornece água para o consumo e é também,  utilizado para limpeza das dependências. 

O lixo é amarzenado na parte externa, em lixeiras apropriadas, sendo recolhido pelo serviço de coleta pública.            

            Conforme Laudo Técnico expedido pela Vigilância Sanitária, o Laudo dos Bombeiros Militar e do Setor de Urbanismo, a escola encontra-se adequada 
para seu funcionamento. 

 

 MÉRITO 

        Considerando a documentação apresentada, a relatoria indica aos conselheiros presentes que votem favoravelmente ao Recredenciamento e Autorização, e 

sugere adequações no PPP conforme as novas Diretrizes Nacionais e Municipais.  

VOTO DO RELATOR: 

Pelos motivos expostos e considerando a análise dos documentos nos processos e do relatório acima, voto favorável ao Recredenciamento e Autorização do 

Centro de Ensino Aquarela com validade até 31/12/2022. 

  RELATORA: Angélica Teresinha Santos Borges 

   VOTO DA PLENÁRIA: A Plenária acata a indicação da relatora e vota favorável ao parecer. 

Sala de sessões do CME, 25 de junho de 2019. 

 

Profª. 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 1.506/14, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 

005/2019, do Conselho Municipal de Educação, favorável a aprovação dos Processos de Recredenciamento e Autorização no período de 01/01/2019 a 

31/12/2022, do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar, da Etapa Educação Infantil da unidade Centro de Ensino Aquarela, situado à Rua Santo 

Amaro, 980, Centro, Primavera do Leste/MT, mantida pela Iniciativa Privada. 

 
 Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2019. 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação  

 

PARECERES 
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PARECER Nº  

 

 

006/2019 CME- PRIMAVERA DO LESTE 

 

Solicitante 

Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes 
 

Assunto 

 

 
 

Análise e aprovação dos Processos de Credenciamento e de Autorização da Educação Básica/Etapa Educação Infantil - Creche 

e Pré-Escola, do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico-PPP. 

HISTÓRICO 
 

Atendendo o disposto na Resolução 001/2005 do CME de Primavera do Leste a Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes, localizada na 

Rua Central, nº 16, Bairro Cristo Rei em Primavera do Leste – MT, solicitou Análise e Aprovação dos Processos de Credenciamento e de Autorização por 
quatro (04) anos da Educação Básica/Etapa da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola, do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico-PPP. 

  

DO CREDENCIAMENTO: 
 

O Processo apresentado a este Conselho atende as exigências dos Artigos 9º, 10 e 11 da Resolução 001/2005 – CME, constando de: requerimento da direção 

escolar, a denominação, endereço, as Certidões Negativas de Protestos e Títulos, Criminais, Currículo Vitae e Portaria de Nomeação da diretora. 
Nas exigências de documentos do estabelecimento apresenta: identificação, histórico e denominação da escola, Lei de Criação, relação dos equipamentos e 

mobiliários por dependência administrativa, relação do acervo bibliográfico, escritura do terreno, planta baixa, ofícios de solicitação de Alvará de Funcionamen-

to referente aos anos de 2014, 2015 (não solicitados ou emitidos) e Alvarás do ano de 2016, 2017 e 2018 solicitados e não emitidos por estar aguardando ade-
quações necessárias,  Laudos  da Inspeção Sanitária e Licença Sanitária dos anos de 2014 e 2015 não solicitados ou emitidos e 2016, liberado,  Laudo Técnico 

Urbanístico dos anos de 2014,  2016 e 2018 foram emitidos e 2015 e 2017 não foram solicitados, Relatório de Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar, 

solicitados via ofício e não emitidos, sendo informado via ofício que a edificação será  aprovada após análise e aprovação do Processo de Segurança Contra 
Incêndios após Vistoria Técnica por estar de acordo com as normas exigidas. 

 

DA AUTORIZAÇÃO: 
 

A Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes apresentou o Processo de Autorização com os seguintes documentos: requerimento do diretor, 

Projeto Político Pedagógico e projetos desenvolvidos, Regimento Escolar, especificações das etapas pretendidas, modalidade, período de atendimento, regime de 
implantação, justificativa da solicitação, previsão de atendimento, descrição da estrutura administrativa e do tipo da escrituração escolar, quadro do corpo docen-

te, da equipe técnico-administrativa e de serviços de apoio com suas respectivas formações e funções exercidas, Matriz Curricular, Calendário Escolar, Regi-

mento Interno e Atas de Resultados Finais para validação de estudos dos anos  2014, 2015, 2016,  2017 e 2018 para validação de estudos do período que estava 
sem Credenciamento e Autorização. 

O prédio possui uma boa infraestrutura para o atendimento das crianças, professores e pais e uma ótima localização.  As salas, em geral, são arejadas, bem 

iluminadas e em tamanho condizente com o número de alunos matriculados. O prédio necessita de adequações, conforme as exigências da Resolução 001/05 – 
CME de Primavera do Leste e relatórios emitidos pela Vigilância Sanitária, Departamento de Tributação e Cadastro (Alvará) e Corpo de Bombeiros Militar. A 

escola possui todos os pré-requisitos para a liberação do laudo do corpo de bombeiros e está incluída no orçamento para adequações das unidades escolares 

municipais no decorrer do ano letivo de 2019. 
Os processos de Credenciamento e Autorização da Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes, estão organizados conforme as exigências da 

Resolução 001/05 – CME. 

 
RELATÓRIO:  

 

A Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes foi criada através da Lei  Municipal de nº 1.326 de 21 de dezembro de 2012 , sendo inaugurada 
no dia 09 de maio de 2014, iniciando as suas atividades no  dia 23 de maio do mesmo ano. Desde sua inauguração  a escola funciona em prédio próprio. 

O estabelecimento é dirigido pela Professora, Luciane Souza de Oliveira, licenciada em Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia Educacional.  
Quanto aos aspectos pedagógicos estruturais, a Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes possui espaço físico destinado às salas de aula, 

sala da Secretaria, Direção e Sala dos Professores. 

O refeitório é equipado com mesas e bancos. O mesmo é amplo, porém aberto, sujeito a ventos e poeiras, assim como respingos de chuva. A cozinha está locali-
zada próxima ao refeitório. Ambos os espaços necessitam de adequações, mais equipamentos e mobiliários. 

A água é fornecida pela Empresa Águas de Primavera, sendo armazenada em caixas d‟água, sua limpeza é feita regularmente e serve para utilização de toda a 

parte de higienização, cozinha, bebedouro e após seu uso é destinada a rede de esgoto. 
O lixo é acomodado de forma adequada, sendo a coleta feita regularmente pelo setor público. 

A forma de escrituração escolar apresenta-se em consonância com o Regimento Escolar e as titulações observadas por amostragem encontram-se devidamente 

organizadas. 
O Projeto Político Pedagógico apresenta considerações gerais sobre a educação, o papel da escola, objetivos gerais e específicos, diagnóstico, caracterização da 

clientela, filosofia, fins e objetivos da instituição e da proposta pedagógica, fundamentação teórica, equipe administrativa e pedagógica, organização dos tempos 

escolares, organização dos espaços, equipamentos e materiais, organização das crianças, inclusão, metodologia, trabalho com a comunidade, formas de articula-
ção com o Ensino Fundamental, avaliação e formas de gestão institucional. Contém, em anexo, os projetos que serão desenvolvidos durante o ano letivo. 

A escola tem como filosofia oferecer um espaço planejado para desenvolver a educação das crianças, onde o afeto e o lúdico estão sempre presentes, oportuni-

zando o desenvolvimento das áreas afetivas, cognitivas e psicomotoras, valorizando sempre suas produções, oportunizando experiências ricas e desafiadoras. O 
Regimento Interno adota estrutura padrão. 

 

MÉRITO 
 

Considerando a documentação apresentada e das considerações feitas nesse documento, a relatoria indica aos conselheiros presentes que votem favoravelmente 

ao Credenciamento e Autorização, validando os estudos realizados pelos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes, oferecidos 
nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, ficando a entidade mantenedora, o Poder Público Municipal com a responsabilidade de  fazer as adequações  cons-

tantes nos relatórios do Departamento de Coordenadoria de Tributação e Cadastro (Alvará) e Corpo de Bombeiros Militar,  no período de 02 (dois) anos, a partir 

da data de aprovação e publicação deste Parecer, sob pena de interdição da referida Unidade Escolar e anulação do ato de Credenciamento e Autorização. 
 

VOTO DO RELATOR: 
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Pelos motivos expostos e considerando a análise dos documentos nos processos e do relatório acima, voto favorável ao Credenciamento e Autorização da Escola Munici-

pal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes com validade no período de 01/01/2019 a 31/12/2022 e validação dos estudos realizados no período de 23/05/2014 a 

31/12/2018 e indico aos conselheiros presentes que acatem o parecer. 

 

RELATORA:  Alexssandra Rodrigues Arruda, 

Relatório Técnico Adércio Vilmar Reder 
 

 

VOTO DA PLENÁRIA: A Plenária acata a indicação dos relatores e vota favorável ao parecer. 

 

    Sala de Sessões do CME, 25 de junho de 2019. 

 

 

 

Profª. 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 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 006/2019, do 

Conselho Municipal de Educação, favorável a aprovação dos Processos de Credenciamento e Autorização no período de 01/01/2019 a 31/12/2022, do Projeto Político 

Pedagógico, do Regimento Escolar, Atas de Resultados Finais e Convalidação dos estudos realizados pelos alunos que cursaram a Etapa do referido curso no período de 23 

de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2018 na Escola Municipal de Educação Infantil Leandro Vieira Gomes, localizada na Rua Central, nº 16,  Bairro Cristo Rei  em 
Primavera do Leste - MT, tendo como mantenedora o Poder Público Municipal. 

  

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

 

HISTÓRICO 

PARECER Nº  007/2019 CME - PRIMAVERA DO LESTE 

Solicitante Instituto Educacional Nova Geração/Colégio Nova Geração-Coclândia-Geração Baby 

Assunto Análise e provação dos Processos de Recredenciamento e de Autorização da Etapa da Educação Bási-

ca/Educação Infantil – Creche e Pré-Escola, do Regimento Escolar, do Projeto Político Pedagógico e Convalida-

ção de estudos.  

Conselheiros Relatores Profª Angélica Teresinha Santos Borges e Ronaldo Alves Leite 

 

O Instituto Educacional Nova Geração, mantenedora do Colégio Nova Geração/Coclândia – Geração Baby,  através de sua Diretora, Roseli Sevilha 

Gonçalves Manfio, atendendo o disposto na Resolução nº 001/2005 do CME de Primavera do Leste e Res. 007/2011- CME, que dispõe sobre o Credenciamento 

e Autorização de funcionamento da etapa Educação Infantil, protocolou em 18 de março de 2019, neste Conselho os Processos para a solicitação do Recredenci-

amento e de Autorização de funcionamento da Etapa da Educação Básica/Educação Infantil – Creche e Pré-escola para a unidade acima citada, localizada na 

Rua Curitiba, nº 1033, no bairro Jardim Riva, Primavera do Leste – MT, para o período de (6) seis anos, através do processo contendo a seguinte documentação: 

 

1. Requerimentos e Objeto da Solicitação com previsão de Atendimento; 

2. Dados de Identificação; 
3. Contrato Social e cartão de CNPJ; 

4.Certidões negativas da entidade, precisa atualizar do gestor; 

5. Estudo de Viabilidade Econômica; 

6.Relação de mobiliário e acervo bibliográfico;  

7.Curriculum Vitae da diretora da unidade escolar que é formada em Historia e Pedagogia, Especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar;  

8. Alvará de Funcionamento dos anos de 2017 a 2019; 

9.Contrato de locação do Imóvel para período de 1º/08/2009 à 31/12/2019 (com ressalvas na cláusula 4ª inciso b) devido ocorrer renovação automáti-

ca; 
10.Plantas baixas; 

11. Laudos técnicos sendo: Licença Sanitária dos anos de 2015, 2016 e 2019 (justificativa de extravio 2017 e 2018, Laudo Urbanístico (não apresen-

ta) e Alvará Provisório de Segurança contra Incêndio e Pânico de 2019;  

12. Projeto Político Pedagógico; 
13. Regimento Interno, contemplando as exigências da Resolução nº 001/2005 CME; 

14.Calendários Escolares dos anos letivos de 2015 a 2019; 

15. Matriz Curricular dos anos letivos de 2015 a 2019; 
16. Relação nominal de alunos/ Ata de Resultados Finais dos anos 2014 a 2018; 

17. Acervo bibliográfico em relação geral dos volumes existentes; 
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RELATÓRIO 

 

1-Da averiguação IN LOCO: 

 

Os conselheiros responsáveis pelo processo Angélica Teresinha Santos Borges e Ronaldo Alves Leite, juntamente com o técnico do CME Adércio Vilmar 
Reder, estiveram na unidade, no dia 16 de abril de 2019, acompanhados pela Coordenadora Pedagógica, senhora Márcia Cristina Fernandes Jara, fizeram a 

vistoria constatando o que segue: 

 Colégio Nova Geração/Coclândia- Geração Baby, mantida pelo Instituto Educacional Nova Geração Ltda – ME, foi fundado em 06 de outubro de 2009 con-
forme ata de criação publicada no Dioprima em 07 de outubro de 2009, tendo como sócias Roseli Sevilha Gonçalves Manfio e Margarete Regina Bocardo 

Corrêa, inscrita no CNPJ nº 11.020.606/0001-05, em 23/04/210 houve alteração de contrato, inserindo a sociedade os senhores Admilson Soares de Mello e José 

Eduardo Boquembuzo, saindo a senhora Margarete Regina Bocardo; 
A escola atende crianças na Educação Infantil de (06) seis meses à cinco (05) anos e onze (11) meses, observando que em algumas turmas há número reduzido 

de alunos; A escola oferece atendimento no contra-turno aos alunos com idade entre dois (02) e cinco (05) anos através do Projeto Tecnológico, com atividades 

diferenciadas em atendimento a implantação do “Bilíngue” – aulas de inglês; A documentação na secretaria está organizada em pastas, livros e arquivos para 
maior praticidade dos serviços de secretaria. Sala multiseriada – a escola apresenta uma turma no período matutino de um (1) ano – Mini Maternal, com apenas 

hum (1) aluno, em funcionamento junto aos alunos de seis a onze meses – Maternal Baby, com a quantidade de três (03) alunos, sendo que ambas funcionam em 

um mesmo ambiente, porém possuem materiais de trabalho diferenciado para cada turma, que conforme análise não prejudica uns aos outros, pelo numero 
reduzido de alunos. 

 

 2- Condições gerais do prédio  
O Colégio Nova Geração, espaço Coclândia-Geração Baby, está em localização de fácil acesso e de trânsito moderado. A construção de alvenaria oferecendo 

iluminação interna e externa, ventilação natural e artificial, as dependências encontram-se mobiliadas e com tamanhos adequados às funções a que estão desti-

nadas, onde as condições físicas e adaptações da sala de aula estão em conformidades com a legislação. 
A sala de suporte pedagógico e dos professores são suficientes e organizadas adequadamente. 

Os sanitários com repartições distintas para feminino e masculino, bem como o pátio estão adaptados para a faixa etária em atendimento, onde o parquinho 

ocupa um espaço restrito e com área aberta. A utilização da água é poço semi artesiano e rede de abastecimento, utilizando como reservatório caixa plástica com 
higienização feita recentemente, após uso destina-se a rede de esgoto. Quanto ao lixo, são acomodados corretamente para a coleta pública. 

A cozinha pequena, mas justificou-se que na escola a mesma é apenas utilizada para armazenar alimentos na geladeira, sem utilização de fogões. A cozinha 
também tem acesso a uma dispensa. 

 A biblioteca se encontra adequada e em condições de utilização, semanalmente cada professor acompanha sua turma até a mesma atendendo os alunos quanto a 

retirada de livros. 
A unidade utiliza-se do laboratório de informática em outro local, ou seja, prédio próprio das turmas das etapas superiores com equipamentos modernos e de 

acesso a todos. Na Educação Infantil os alunos utilizam a lousa digital e computadores para ilustrações das aulas ou para atividades interativas no próprio site do 

sistema COC. Projeto Tecnológico, com atividades diferenciadas em atendimento a implantação do “Bilíngue” – aulas de inglês; 
 

VOTO DOS RELATORES 

 
Os relatores são de parecer favorável ao Recredenciamento e a Autorização de Funcionamento de Educação Infantil – Creche e Pré-escola ofertada pelo Instituto 

Educacional Nova Geração pelo período de seis (6) anos, ou seja, de 01/01/2019 a 31/12/2024, uma vez que a unidade escolar solicita e atende as exigências da 

Resolução nº 001/2005 do CME de Primavera do Leste e sugere adequações no PPP conforme as novas Diretrizes Nacionais e Municipais. Além de ser também 
favorável a convalidação dos estudos dos alunos que cursaram as referidas etapas nos períodos letivos de 2015 a 2018.  

 

 

VOTO DA PLENÁRIA 

 

A Plenária acata a indicação dos relatores e vota favorável ao parecer. 
 

 

Sala de Sessões do CME, 25 de junho 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 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 

007/2019, do Conselho Municipal de Educação, favorável a análise e Aprovação dos Processos de Recredenciamento e Autorização por seis (06) anos, corres-

pondente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2024, do Regimento Escolar e Convalidação dos estudos realizados pelos alunos que cursaram a Etapa da Educação 
Infantil nos períodos Letivo de 2015 a 2018 e o Projeto Político Pedagógico sugere adequações conforme as novas Diretrizes Nacionais, Estaduais e Municipais, 

do Colégio Nova Geração-Coclândia,  localizado na Rua Curitiba nº 1033, no bairro Jardim Riva, Primavera do Leste – MT 

 
 

 

 
Primavera do Leste - MT, 25 de junho de 2019. 

 

 
 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
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CONVITE 
 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, convida a população para 

participar da Audiência Pública, referente aos Planos de Mobilidade Urbana 
e Trânsito em Geral,  presidida pela Empresa Gasini Projeto, Consultoria e 

Treinamento. 

 
Data: 25 de setembro de 2019 

Horário: 19h30min. 

Local: Câmara Municipal. 
 

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2019 

Exclusivo ME EPP MEI  

Processo nº 1583/2019 

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

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

Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-

AL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LA-

BORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DA UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME DE-

MANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 09 de setembro de 2019 

Hora: 08:30 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.licitanet.com.br  

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

(Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE  

EDITAL 

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

Horários: Das 07:00 às 11:00h e 13:00 às 17:00 – Horário do Mato 
Grosso. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala 

do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

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

modelo do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos 

interessados, quando necessário. 

 

CONVITE 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

AVISO DE REMARCAÇÃO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 081/2019 

Processo nº 1136/2019 

 
 

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

mento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE CAIXA 

D’ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (INCLUSO MATE-

RIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA TAIS SERVIÇOS), 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRE-

TARIAS DO MUNICÍPIO,  que foi redesignada nova data para a apresen-
tação dos envelopes e abertura do certame, a fim de cumprir com o disposto 

no Parecer Jurídico de nº 279/2019, qual seja, o dia 16/09/2019 às 

07h30min, no mesmo local indicado inicialmente no edital. 
O edital encontra-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: Cidadão – Editais e Licitações. 

 
 

Primavera do Leste, 26 de agosto de 2019. 

 
 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

 

 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

163/2019 

 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorren-

te do Processo 1704/2019, em favor de TARCIO DOS SANTOS 

MENDES, para realização de Apresentações Musicais, nos termos do 

art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 3.000,00( três 

mil reais). 

 

 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 26 de agosto de 2019. 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana  

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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PORTARIA N.º 264/2019 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de PENSÃO POR MORTE em favor 
da companheira Sra. Jussara Vieira Barbosa Fachineto e do filho menor 

João Carlos Fachinetto, em decorrência do falecimento do Sr. Carlos 

Panis Fachineto.” 
 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o preenchimento dos pressupostos contidos no artigo 40, § 7º, 
inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitu-

cional n.º 41/2003, c/c art. 28, inciso II, art. 7º inciso I e art. 30, inciso I da 
Lei n.º 1.662 de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a previdência 

social dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT;  

Resolve: 

 

Art. 1º. Conceder o benefício vitalício e temporário de PENSÃO POR 

MORTE, em decorrência do falecimento do Sr. CARLOS PANIS FA-

CHINETO, portador do RG n.º 8017877427 SSP/RS, inscrito no CPF sob o 

n.° 341.152.000-06, efetivo no cargo de Operador de Maquinas –

Escavadeira Hidráulica, Faixa Salarial 00017, Nível “D”, com carga horária 

semanais de 40 horas, devidamente matriculado sob nº. 5407/1, lotado na 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de 

Primavera do Leste/MT, no percentual de 100% (cem por cento), sendo 

rateado da seguinte forma: 50% (cinqüenta por cento) para a companheira 

Sra. JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO, portadora do RG nº. 

0347282-5 SESP/MT e CPF sob n. 303.912.701-25 e 50% (cinqüenta por 

cento) para o filho menor JOÃO CARLOS FACHINETTO, portador do 

RG nº. 2261292-0 SESP/MT e CPF sob. Nº. 046.721.171-03, nascido em 

18/08/2002, representado legalmente por sua genitora Sra. JUSSARA 

VIEIRA BARBOSA FACHINETO, portadora do RG nº. 0347282-5 

SESP/MT e CPF sob n. 303.912.701-25, conforme processo administrativo 

do IMPREV, n.º 2019.07.000168P, até posterior deliberação. 

 

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

os seus efeitos legais a partir da data do falecimento em 31 de julho de 

2019, revogadas as disposições em contrário. 

 

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

 

Primavera do Leste - MT, 20 de agosto de 2019. 

 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

Homologo:            

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS  024/2019 

 

 

Assunto: “Moção de Aplausos, para o Professor Ricardo Royes dos Santos 

Moura e as atletas: Ana Carolina Rosseto Pérola e Ana Vitória Ávila 

Vian”. 

 

 

Proponho à mesa Diretora, nos termos Regimentais desta Casa de Leis, 

que seja consignado em Ata e feito constarem dos Anais desta Augusta 

Casa de Leis, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Professor Ricardo Royes dos 

Santos Moura e para as atletas de voleibol feminino DO COLÉGIO MÃE 

DA DIVINA PROVIDÊNCIA, do Município de primavera do Leste 

Estado de mato Grosso, devido a convocação para integrar a seleção mato-

grossense de Voleibol e pelo brilhantismo e ao excelente desempenho no 

campeonato brasileiro sub 16 em Saquarema – RJ representando o Mato 

Grosso com sucesso o Ana Vitoria como ponteira e capitã do time, e Ana 

Carolina como líbero. 

 

“A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES” DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT, representando o pensamento do povo primaverense, pelo 

presente Instrumento, vem externar os mais honrosos e efusivos Aplausos 

como forma de reconhecimento ao excelente trabalho de cunho Esportivo 

desenvolvido pelo Professor e as alunas da equipe de Voleibol do Colégio 

Mãe da Divina Providência, que, vem desenvolvendo e divulgando es-

plendidamente o esporte de nosso Município. 

 

 

Justificativa 

 

O Professor Ricardo e as Atletas: Ana Carolina e Ana Vitória de Voleibol 

feminino do Colégio Mãe da Divina Providência: foram: convocados para 

Seleção Mato-Grossense de Voleibol para o campeonato brasileiro sub 16 

em Saquarema – RJ. 

 

Portanto, sob este viés argumentativo através da presente, encaminhamos 

esta justa proposição para apreciação em Plenário. Todos os Vereadores 

que a esta subscreve. 

 

Sala das sessões em 019 de Agosto de 2019. 

 

 

Ivanir Maria Gnoato Viana 

Vereadora Autora - PDT 

 

 Vereadores  Coautores: 

 

 

Carmen Betti Borges de Oliveira - PSC: 

 

 

Juarez Farias Barbosa - PDT: 

 

 

Luís Pereira Costa - PR: 

 

 

Paulo Márcio Castro e Silva - DEM: 

 

 

Neri Domingos – PDT: 

 

 

IMPREV PODER LEGISLATIVO 
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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 027/2019. 

           

Assunto: Moção de Aplausos para o Prefeito Municipal de Goiânia, Iris 

Rezende e o Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Barbo-

sa Policarpo.  

  

 

A Câmara Municipal de Primavera do Leste, por intermédio dos vereado-

res 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 encaminhado ao Prefeito Municipal de Goiânia, IRIS 

REZENDE e ao Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, ROMÁ-

RIO BARBOSA POLICARPO, pelos relevantes serviços prestados ao 

desenvolvimento de políticas públicas como representantes políticos de 

nosso País.  

 

JUSTIFICATIVA  

 

O vereador supracitado e demais colegas, apresentam esta MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao Prefeito Municipal de Goiânia, Iris Rezende e ao Presiden-

te da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Barbosa Policarpo, em 

decorrência dos relevantes serviços prestados aos cidadãos de sua respecti-

va cidade e também de nosso País, por desenvolver projetos relevantes a 

segurança pública, agricultura, a mobilidade urbana, e tantos outros, tendo 

sua aplicabilidade em todas as realidades de nosso País, como em Primave-

ra do Leste.  

 

A missão mais importante de um representante político é indicar, projetar, 

dialogar e aprovar as reformas estruturais de uma cidade, estado e País. 

Elas são fundamentais para resgatar a confiança da sociedade nas institui-

ções democráticas e restaurar a credibilidade de um agente político.  Elas 

são vitais para dar ao País a segurança jurídico-institucional de que inves-

tidores e empresários necessitam para retomar os investimentos e a geração 

de empregos.  

O prefeito Iris Rezende, juntamente com o presidente da Câmara, Romário 

Policarpo, está fazendo muito para o fortalecimento de projetos com 

aspectos sociais que além de beneficiar toda uma sociedade, também cria 

mecanismos para todos os setores continuar a investir no município e 

expandir assim em outras cidades do País.  

 

A liberdade, a democracia e a soberania das leis só existem no âmbito do 

Estado e do exercício da política. Neste aspecto, Iris Rezende em fevereiro 

de 1986, foi nomeado ministro da Agricultura, e introduziu na prática do 

mutirão na agricultura brasileira, e isso resultou em mais comercializações 

por meio de feiras do produtos da agricultura familiar em todo o País. O 

Romário Polícarpo, que é Guarda Civil Metropolitano, atua fortemente no 

trânsito da cidade, e com o projeto “Abrace uma Ciclovia”, ganhou desta-

que em todo o País, já que a viabilidade do projeto pode ser aplicada em 

qualquer cidade.  A matéria dispõe sobre a possibilidade de parcerias com 

empresas privadas interessadas em financiar a construção de novas ciclovi-

as e ciclofaixas ou custear a manutenção permanente daquelas já existen-

tes. E ainda a implantação, nesses espaços, de estações para oferecer 

auxílio técnico aos usuários, reparos de bicicletas e bicicletários. 

 

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

tivo, reconhece e aprova com louvor a homenagem que prestamos ao 

Prefeito de Goiânia Iris Rezende e ao Presidente da Câmara Municipal de 

Goiânia, Romário Barbosa Policarpo, merecedores inconteste de toda 

nossa gratidão, já que sempre esteve à disposição do povo, atuando com 

extrema seriedade no cumprimento dos seus deveres. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Primavera do Leste,  

Em 12 de Agosto de 2019. 

 

 

 

Luis Pereira Costa 

Vereador –PR 

 

Carlos Araujo 

Vereador – PP 

 

Carlos Venâncio dos Santos 

Vereador –PSD 

 

Carmem Betti Borges de Oliveira 

Vereadora – PSC 

 

Elton Baraldi 

Vereador –MDB 

 

Ivanir Maria Gnoatto Viana 

Vereadora - PDT 

 

Antônio Marcos Carvalho dos Santos 

Vereador –PP 

 

Juarez Faria Barbosa 

Vereador – PDT 

 

Edna Mahnic 

Vereadora –PT 

 

Manoel Mazzutti Neto 

Vereador – MDB 

 

Neri Domingos de Souza 

Vereador –PDT 

 

Paulo Marcio Castro Silva 

Vereador – DEM 

 

Valmislei Alves dos Santos 

Vereador –PV 

 

Wellis Marcos Rosa Campos 

Vereador – PV 

 

Paulo Roberto Donin 

Vereador – PDT 

 


