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PODER EXECUTIVO
EDITAIS

PORTARIAS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 461/2019

PORTARIA Nº 778/19

Edital de Convocação n° 097, de 13 de dezembro de 2019

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

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso,
Considerando o Ofício nº 1316/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE COZINHA.
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 461/2019 e alterações,

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos,
da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444,
centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às
11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR DE COZINHA
Insc. Candidato
1289 Marcela Silva de Souza
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 461.01/2019 e demais normais
aplicáveis.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
461.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2019.

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

RESOLVE
Nomear a Senhora ADRIANA PERES PINHEIRO, para exercer a
função de Diretora Interina da EMEFTI Maria Dallafiora Costa –
Parma Vida, no período de 18 de novembro de 2019 a 31 de dezembro de
2019, recebendo a remuneração constante no artigo 41 da Lei Municipal nº
681 de 27 de setembro de 2001.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de novembro de
2019.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de novembro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
REPUBLICADA POR TER SAIDO INCORRETA NA EDIÇÃO 1587.
PORTARIA Nº 813/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 773 de
02 de abril de 2003, alterada pelas Leis 1.040 de 28 de fevereiro de 2008,
1.120 de 05 de novembro de 2009 e 1.416 de 26 de março de 2014, designa os abaixo nomeados para integrarem, pelo prazo de 02 (dois) anos a
contar da Portaria 150/18 de 22 de março de 2018,
RESOLVE
Artigo 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Defesa do
Consumidor – CONDECON, conforme composição abaixo:
a)ALINE CREMA DE MELLO FOSSARI – Chefe de Seção do PROCON;
b)GISLANE APARECIDA DE LIMA – Representante da Secretaria de
Educação e Esportes;
c)Suplente: SYRLER JEAN ALVES NOGUEIRA;
ERITA GUEDES CAJANGO – Representante da Vigilância Sanitária;
d)Suplente: DELMA PEREIRA DE SOUZA.
Artigo 2º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Defesa do
Consumidor será de 02 (dois) anos.
Artigo 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais
disposições do Conselho Municipal de Esportes, serão tratados e definidos
no Regimento Interno.
Artigo 4º - Ficam ratificados os efeitos das Portarias 150/18 e 544/19.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 12 de dezembro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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PORTARIA Nº 814/19
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o artigo 57-A da Lei Municipal n° 704 de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários.
CONSIDERANDO, Decreto 1.820 de 24 de junho de 2019, que regulamenta o pagamento de Função Gratificada;

RESOLVE
Conceder Função Gratificada – FG, no mês de dezembro de 2019, a título de complementação de vencimentos, por acumulação de tarefas, aos servidores abaixo relacionados:
MAT.
2937

SERVIDOR (A)
ACIR FAGUNDES DE SOUZA

CARGO
PEDREIRO

FUNÇÃO EXTRA
Encarregado do Setor de Marcenaria

7880

ADRIANE SOUZA PINTO CORDEIRO

ENFERMEIRO PADRAO

Responsável pelo ESF III

10

9185

ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA

50

6810

ALBERTO NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA

MOTORISTA

6767

ALINE CHAIENNE ROSA NEVES

ASSISTENTE FINANCEIRO

163

ALMIR ARAUJO RAMOS

OPERADOR DE MÁQUINAS

6656

ANDRE FRANCISCO SONTAK DE MORAIS

PROFESSOR DE ARTES

6668

ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO

MÉDICO 40 HRS

4943

ANDRÉIA ZIMPEL PAZDZIORA

NUTRICIONISTA

6647

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

4932

ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR

ENFERMEIRO PADRAO

4951

BEATRIZ CANHETTE VELA BIAZI

FARMACEUTICA

9587

BRUNA OENNING BERNARDINO SILVA

FARMACEUTICA

6739

CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI

ENFERMEIRO PADRAO

124

CELINE JORGE DE MACEDO

1013

CLEBER FORTES RIBEIRO

SECRETÁRIA
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

2587

CLEUSA DOS SANTOS

PROFESSOR

4889

CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI

MÉDICO 40 HRS

Desempenhar a Função de Pregoeiro
Encarregado da Equipe da Limpeza dos
Contêineres e dos Maquinários para
execução e manutenção conforme
demanda
Responsável pelo GEO-OBRAS
Encarregado da Equipe do Interior que
faz a manutenção das estradas vicinais
Encarregado salão das águas
Medica responsável técnico por todos
os médicos da atenção básica
Responsável técnica mediante o
PNAE/FNDE
Responsável Pelo Aplic
Coordenador do centro de testagem e
aconselhamento
Responsável pela farmácia Municipal
Responsável técnica da Farmácia
Primavera III e Responsável Técnica na
Farmácia São José
Responsável técnica unidade básica
Tuiuiú
Responsável pelo GEO-OBRAS
Coordenador do Almoxarifado da 2ducação
Coordenadora formação pedagógica da
educação infantil
Medico responsável técnico por todos
os médicos do CEMOC
Coordenadora da Padaria Municipal

50

Responsável pelo ESF VI

20

Responsável pelo Dioprima

50

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
ENFERMEIRO PADRAO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

330

DALVA ELENA BORGES MARINHO

6766

DANILA SILVA MARTINS

6797

DANILLO WILKE MENDES DA MOTA

9474

DANYELA CAPRISTO PEREIRA

FARMACEUTICO

7307

DAYANNE BATISTA DE CASTRO

BIOQUIMICO 40H SM

2435

DELMA PEREIRA DE SOUZA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

2846

DEOCLIDES SIRQUEIRA MARINHO

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

8249

DILAINE CRISTINA DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

8416

EDEZIA DEANNY PIRES GUIRRA

ENFERMEIRO PADRAO

2628

EDIM FIGUEIRA DE SOUZA

SERVENTE

5938

EDSON MARCIO DA SILVA XAVIER

1330

ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA

2468

Responsável técnica pela farmácia da
atenção básica
Coordenadora da UCT

%FG
50

50
50
50
50
16
30
50
20
40
20
10
50
50
50
10

15
20
50

MOTORISTA

Coordenadora da Vigilância Sanitária
Responsável pela manutenção Preventiva e Conservação do Prédio Escolar,
atendendo todas as unidades escolares
da Zona Urbana e Zona Rural
Responsável pelo gerenciamento de
frotas
Coordenadora atenção básica
Encarregado pela Fiscalização dos
terrenos Baldios
Fiscal de Contratos

AGENTE ADMINISTRATIVO II

Responsável pelo Projeto II PDI

40

ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Fiscal de Contratos

50

8373

ERICA OLIVEIRA DA COSTA DEASSIS

ACE

Supervisora de equipe ACE

30

7052

FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO

ENG. CIVIL

Coordenadora Setor Engenharia

50

50

50
30
50
50
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1277

GEOVANI GONÇALVES FORTES

8688

GILDESIO RODRIGUES DOS SANTOS

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
TECNICO EM INFORMATICA

1380

2460

GISLANE APARECIDA DE LIMA
GLEIDSON MIRANDA AZEVEDO DA ANUNCIAÇÃO
GRACIELI MARIA BRUSCHI

PROFESSOR
ENTREVISTADOR E DIGITADOR
PROFESSOR

5302

IGELCI DE SOUZA

ASSISTENTE SOCIAL

5574

JANAINE PRUDENTE NEVES

AGENTE ADMINISTRATIVO

4933

JANIA NUBIA PIMENTA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

6876

JAQUELINE GRAZIELLA BRAVIN AOKI

NUTRICIONISTA 40H SM

215

JAQUELINE MARIA GIOVENARDI

PROFESSOR

6281

JEAN CARLOS SOARES SAMPAIO

9448

JOÃO ANTONIO DA SILVA COELHO

AGENTE ADMINISTRATIVO
DE SAÚDE
TOPOGRAFO

8911

JOELMA SANTANA SOUSA CALDAS

ASSISTENTE SOCIAL

8486

JOICE CRIADO FERREIRA

ENFERMEIRO PADRAO

7036

JONELMA ANTERO LOLA

PSICOLOGO

4152

JORGE FREIDRICH POSSER

4670

JOSE CARLOS DOS SANTOS

858

JOSE ROSALDO BERTOLDI

4999

JOSIANE KLEIN

MEDICO 40 HRS
TECNICO EM RADIOLOGIA
24H SM
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
ENFERMEIRO PADRAO

5643

JUCILENE DO CARMO

2832

JUSCELIO VILELA MACHADO

5231

JUSCILENE ROSA DE SOUZA ARAUJO

6034

KARLA JACKELINE DE SILVA SOUZA

8188

LAISE DE SILVA ARAUJO

2917

6749

Coordenadora do Albergue

50

Fiscal de Contratos

50

Coordenadora pedagógica infantil

50

Gestor do Cadastro Único

50

Coordenadora pedagógica infantil II
Coordenadora do Cras Mabilia Furtado
– Extensão
Ouvidora de acordo com a Lei 1.663 de
13 de dezembro de 2016
Coordenadora controle e avaliação
Média e Alta complexidade)
Coordenadora setor de nutrição e
dietética

50
50
50
50
15

Responsável pelo programa de atendimento a Gestante

20

Coordenador do Centro de Reabilitação

50

Encarregado pelo Setor de Topografia
Responsável técnica pelo SISC (Sistema de Informações do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos) do CREJU
Responsável pelo ESF II
Responsável técnica pelo SISC (Sistema de Informações do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos) do Centro Social Dom Bosco
e Conviver
Medico autorizador do AIH

30

Responsável técnico (radiologia)

15

Arbitro

50

Responsável CEREST

10

ACE - SUPERVISORA

Supervisora ACE

30

MOTORISTA

Encarregado da Equipe do Lixo Úmido

50

ACE
AGENTE ADMINISTRATIVO
DA SAUDE
AGENTE ADMINISTRATIVO

Supervisora de equipe ACE

50

Responsável pelas agendas médicas

50

Secretaria técnica do CMAS

30

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ

ASSISTENTE SOCIAL

Coordenadora do CAPS

20

7329

LEONARDO LUIZ ARTUZI

CONTROLADOR INTERNO

Coordenador do PDI e Responsável
pelo Projeto I PDI

25

6122

LISIANE DOS SANTOS FORTINO CASTELLI

Responsável pela Comissão de Inquéritos Administrativos

50

2844

LUIS RICARDO FROTA

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
SERVENTE

2466

LUZIA ROSA GOMES

ENFERMEIRA PADRÃO

4477

LUZINETH COSTA OLIVEIRA

PROFESSOR

7436

MAIQUEL PREVEDELLO

TECNICO DE INFORMATICA

8928

MANOEL MESSIAS MOREIRA

MOTORISTA

2773

MARCIO ADRIANO DA SILVA MENDES

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

3286

MARCOS FARIAS NEVES

MOTORISTA

4700

MARIA CRISTINA FAGUNDES CORREA ROSA

PROFESSOR

2597

MARILZA ALVES BEZERRA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

6018

MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA

PROFESSOR PEDAGOGO

Encarregado da Equipe de Pintura
Responsável Técnica pela Equipe
Saúde da Família – ESF XII
Coordenadora pedagógica educação
infantil
Encarregado CPD
Responsável pela frota e pelos Motoristas lotados nessa Secretaria.
Responsável pela manutenção Preventiva e Conservação do Prédio Escolar,
atendendo todas as unidades escolares
da Zona Urbana e Zona Rural
Coordenador de Pedreiros e Manutenção
Coordenadora ensino fundamental I
Responsável pela Casa Lar do Adolescente Anderson Costa e Silva
Responsável pelo CAE

50
10

50

10

30
10
50
50
50

50

50
50
50
50
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5844

MAURO VIEIRA DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

83

MOISES GALBIATTI

OPERADOR DE MAQUINAS I

4922

MONIA MAIA DE LIMA

ENFERMEIRO PADRAO

6742

MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA

FISIOTERAPEUTA

2926

OSVALDINO GOMES DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

89

OSVALDIR FILPIM BARALDI

MOTORISTA

8244

PATRICIA NAZARE LEANDRO DOS SANTOS

6143

PATRICIA OLIVEIRA SANTOS

ENFERMEIRO PADRAO
AUXILIAR CONSULTORIO
DENTARIO

7093

PAULA ANDREA MELO DA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

6509

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA

7868
9592

Arbitro em Jogos Municipais e demais
Projetos Sociais da Assistência Social e
da Prefeitura
Encarregado da Equipe de Limpeza
(Boca de lobo e sarjetas)
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica
Responsável técnica da fisioterapia do
Centro de Reabilitação
Responsável pela manutenção Preventiva e Conservação do Prédio Escolar,
atendendo todas as unidades escolares
da Zona Urbana e Zona Rural
Encarregado da Equipe do Tapa Buraco

50
50
20
10

50
50
10

AGENTE ADMINISTRATIVO

Responsável pelo ESF IV
Ouvidora de acordo com a Lei 1.663 de
13 de dezembro de 2016
Responsável pela Central do Controle
Interno
Fiscal de Contratos

PRISCILA DE SOUZA JUVINO ALVES

ENFERMEIRO PADRAO

Responsável pelo ESF X

10

RANYELLE RODRIGUES BRANDÃO

AGENTE ADMINISTRATIVO

Fiscal de Contratos

50

2762

RAQUEL RODRIGUES SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

20

4088

RENATA PIRES FERREIRA

BIOQUIMICO 40H SM

5283

ROBERTA BERNADELLI

ENFERMEIRO PADRAO

4208

SANDRA VIEIRA DE QUEIROZ

BIOQUIMICO 40H SM

9612

SILMARA DE SOUZA

ENFERMEIRO PADRÃO

2612

SILVANI ALVES FEITOSA

AGENTE ADMINISTRATIVO

8375

SILVIA PEREIRA VIEIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

Responsável pelo programa Troca
Responsável pelo levantamento e
aquisição de para Laboratório
Coordenadora de unidades (monitoramento da produção e avaliação das filas
de espera
Responsável técnica da farmácia do
NASF
Responsável ESF XIII
Coordenadora do Almoxarifado da
saúde
Encarregada do Setor de lançamentos
dos Processos Licitatórios da Secretaria

PROFESSOR

Coordenadora Pedagógica

50

50
25
50

20
50
10
10
50
50

6290

SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOAS
SIVONETE PAULA SIQUEIRA

ACE

Supervisora de equipe ACE

30

5293

SOLANGE ABREU DOS SANTOS

ENFERMEIRA PADRÃO

Coordenadora Atenção Básica

20

6128

TELMO MOREIRA MAGALHÃES

MEDICO 20 HRS

10

1213

TEREZINHA RAZIA DEL PAULO

ENFERMEIRO PADRÃO

6385

THAYLLINE SAMPAIO DE ANDRADE VIEIRA

ACE

6741

THIAGO CAMPOS RAMALHO

CONTADOR

6295

VIVIANE APARECIDA ALVES DA SILVA

ACE

2491

WASHINGTON SOUZA REIS

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

Medico auditor AIH
Coordenadora do Núcleo de Saúde
Mental
Supervisora de equipe ACE
Responsável pela elaboração de PPA,
LDO, LOA e demais peças orçamentárias.
Supervisora de equipe ACE
Responsável pela manutenção Preventiva e Conservação do Prédio Escolar,
atendendo todas as unidades escolares
da Zona Urbana e Zona Rural

8771

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 12 de dezembro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

20
30
50
30
50
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DECRETO Nº 1.866 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019
Súmula: “Aprova o Projeto de Loteamento que especifica.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 310,
item II e seu parágrafo único da Constituição Estadual, e de acordo com a Lei Municipal nº 498 de 17 de junho de 1998 e suas alterações, e considerando o constante no processo administrativo, protocolado sob nº 19856/2019-10 de 19/11/2019,

DECRETA

Artigo 1º - Fica aprovado o projeto de Loteamento de propriedade da empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.688.876/0001-60 e Inscrição Estadual nº 13.113.295-4, com sede na Avenida São João, 305, Sala 01, Centro, nesta cidade, tendo como administrador o Senhor
EDGARD COSENTINO, denominado: LOTEAMENTO “JARDIM DAS AMÉRICAS VIII”, com área total de 85.707,81m2, situado no perímetro urbano da
sede deste Município, de acordo com a planta, memorial descritivo e demais documentos integrantes do processo administrativo.
Parágrafo Único - A aprovação fica condicionada ao cumprimento, pela proprietária loteadora, das obrigações constantes do TERMO DE COMPROMISSO,
anexo I, que deverá ser firmado pela mesma.
Artigo 2º - No ato do registro do projeto do loteamento, o loteador deverá transferir ao município, mediante escritura pública e sem qualquer ônus ou encargos
para este, a propriedade: das vias de circulação (ruas e avenidas); áreas verdes (praças); áreas de preservação; áreas para equipamentos sociais, e incluso canteiros,
indicadas no projeto, que são: Área de Preservação Permanente: Quadra 07 (sete) de 2.417,45 m², Área Verde: Lote nº 06 (seis) da Quadra nº 01 (um) de 6.557,99
m², com a Área Canteiros de 3.215,69 m²; totalizando a área verde em 9.773,68m2 e Área Institucional: Quadra 05 (cinco) de 6.199,36 m² do Loteamento Jardim
das Américas VIII,
Parágrafo Único – O loteador deverá entregar através de protocolo nesta Prefeitura Municipal, as matrículas das áreas mencionadas acima, sem qualquer ônus ou
encargos para este.
Artigo 3º - Cumpridas as formalidades legais, expeça-se o competente ALVARÁ DE LICENÇA, fazendo-se constar as condições da aprovação do loteamento.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 12 de dezembro de 2019.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

ANEXO I
DECRETO Nº 1.866
TERMO DE COMPROMISSO

A empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.688.876/0001-60 e Inscrição Estadual nº 13.113.295-4, e no
Cadastro Municipal sob nº 57/01, com sede na Avenida São João, 305, Sala 01, Centro, nesta cidade, neste ato representado por seu administrador o Senhor EDGARD COSENTINO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº RG 4.575.700-SSP-SP e CPF nº 016.392.698-00, residente e domiciliado na Avenida Flamboyan, Condomínio Cidade Jardim, nesta cidade, infra assinado, tendo em vista a aprovação do projeto de loteamento de sua propriedade,
denominado LOTEAMENTO “JARDIM DAS AMÉRICAS VIII”, pelo presente e na melhor forma de direito se declara de acordo, obrigando-se a cumprir as
seguintes exigências:
I - Executar a demarcação dos lotes e das quadras, de acordo com os limites e confrontações, rumos e distâncias, constantes do projeto, planta e memorial descritivo.
II - Executar as obras de arruamento, dotadas de meio-fio e pavimentação asfáltica, galerias de esgoto sanitário, obras de escoamento de águas pluviais, ou seja,
abertura completa das ruas, avenidas e demais logradouros públicos, fazendo as terraplanagens necessárias para a boa conservação das vias de circulação e abertura
completa das ruas, avenidas e demais logradouros públicos, fazendo as terraplanagens, necessárias para a boa conservação das vias de circulação.
III - Executar as obras de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, rede de esgoto, rede de abastecimento de água, meio-fio e pavimentação
asfáltica, de acordo com o projeto, constante do processo administrativo.
IV - Facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das obras e serviços.
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V - Para garantir o cumprimento integral do presente termo, de acordo com a Lei Municipal nº 498/98, e suas alterações, o Compromissário coloca à disposição da
Administração Pública Municipal, como garantia da execução dos serviços e obras de infra-estrutura, a título de caução, a área total do loteamento (Lei Municipal
nº 739 de 15 de julho de 2002), em caução das obras de Abertura de Ruas, Placas com o nome das Ruas, Meio-Fio, Base, Asfalto e Sarjeta, das obras da
Rede de Esgoto Sanitário, Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, das obras da Rede de Distribuição de Água, área esta que é suficiente à satisfação
das obrigações decorrentes do presente pacto, cuja área será de acordo com o valor correspondente ao custo dos serviços e obras.
Além das exigências constantes a Lei Municipal nº 498/98, e suas alterações, bem como a Lei Municipal nº 1.374/13, será ainda de responsabilidade do loteador
colocar as placas de sinalização do trânsito nos termos do Anexo II, da Lei Federal nº 9.503/97, qual seja o Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Resolução nº 160, de 22 de abril de 1994, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ou outra norma que oficialmente lhe substituir; será obrigado ainda, o
loteador a erigir um equipamento comunitário, que calculado pelo número de lotes (96 lotes do Jardim das Américas VII e 88 lotes do Jardim das Américas VIII ) será de 288 m²; e por fim, de acordo com a Lei Municipal 1.793/19, o loteador obriga-se a usar tratamento artificial triplo – TST – em todas as
vias do loteamento, bem como iluminação de LED nos equipamentos de iluminação pública.
VI - Concluídos todos os serviços e obras de infra-estrutura exigidos para o loteamento, o Município liberará, mediante requerimento do interessado, as garantias
de sua execução, após vistoria.
VII - O Município poderá, mediante requerimento do interessado, liberar proporcionalmente a garantia da execução, à medida que os serviços e obras forem sendo
concluídos.
VIII - Findo o prazo de 02 (dois) anos, a contar da data do presente Termo de Compromisso, caso não tenham sido realizados os serviços e obras de infraestrutura, o Município executará os serviços e obras que julgar necessários e promoverá ação competente para adjudicar a seu patrimônio, as áreas caucionadas, e
estas áreas se constituirão em bens dominiais do Município, que poderá usá-las livremente, nos casos que a legislação prescrever.
IX - A liberação só ocorrerá após a solicitação do “Loteador”, e tendo esse cumprido integralmente os compromissos ora assumidos.
X - Poderá o loteador outorgar escritura definitiva de venda de lotes antes de concluídos os serviços e obras aqui previstos e assumidas no presente Termo de
Compromisso, dos imóveis dados em caução para garantir o cumprimento do presente Termo de Compromisso, na medida em que os mesmos forem sendo liberados.
XI - Fazer constar dos compromissos de compra e venda de lotes e escrituras definitivas, as obrigações pela execução dos serviços e obras a cargo do loteador,
com responsabilidade solidária dos compromissários ou adquirentes na proporção da área.
XII - Os serviços e obras constantes do presente Termo de Compromisso deverão ser executados pelo loteador às suas expensas, com responsabilidade solidárias
dos compromissários compradores, dentro do prazo de até 02 (dois) anos a contar da data de expedição do competente Alvará de Licença do Loteamento; prazo
este que vencidos, compromissados à venda, ou não, os lotes, os serviços e obras deverão estar concluídos na totalidade da área loteada.
E, por estar assim de pleno acordo, firma o presente obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Primavera do Leste-MT., 12 de dezembro de 2019.

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA
EDGARD COSENTINO
ADMINISTRADOR
ELO.

ALVARÁ DE LICENÇA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, considerando o vencido no protocolo nº 5653/2018-71 de 28/03/2018, aprovado pelo Decreto
nº 1.727 de 11/04/2018, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA referente ao LOTEAMENTO “JARDIM DAS AMÉRICAS VIII”, em favor da empresa
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.688.876/0001-60 e Inscrição Estadual nº 13.113.295-4, e no Cadastro Municipal sob nº 57/01, Avenida São João, 305, Sala 01, Centro, nesta cidade, neste ato representada por seu administrador o Senhor EDGARD COSENTINO, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº RG 4.575.700-SSP-SP e CPF nº 016.392.698-00, residente e domiciliado na Avenida Flamboyan, Condomínio Cidade Jardim, nesta cidade, tendo em vista a aprovação do projeto de loteamento de sua propriedade, denominado “JARDIM DAS AMÉRICAS VIII”,
autorizando o favorecido a efetuar, para os devidos fins, o registro do referido loteamento junto à circunscrição imobiliária competente.

Primavera do Leste-MT., 12 de dezembro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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LEIS
LEI Nº 1.849 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Estabelece Nova Tabela de Remuneração para o Cargo de Técnico Esportivo e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Ao cargo de Técnico Esportivo, passam a ser aplicados os padrões e valores de vencimentos previstos no Anexo I e II da presente Lei.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
DVMM/ELO.

ANEXO I

NÍVEL, CARGO, SÍMBOLO INICIAL E FINAL DE
VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Nível

Cargo
XIV

Técnico Esportivo

Símbolo Inicial

Símbolo Final

A

J

ANEXO II

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021
(Inciso I, Art.16, LC 101/2000)
I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de
cálculo):
a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual:
Descrição

Qtd.

Reajuste
Total Mês

Previdência Mês
(3)

Total Mês

Impacto Ano (4)

Técnico Esportivo – Vagas Ocupadas (1)

06

3.384,13

586,13

3.970,26

52.923,58

Técnico Esportivo – Vagas Livres (2)

04

2.022,84

350,36

2.373,20

31.634,70

TOTAL:

6.343,46

84.558,28

*1 – Para as vagas ocupadas foram considerados os valores conforme nível de progressão salarial;
*2 – Para as vagas livres foram considerados nível inicial A;
*3 - Os valores lançados na coluna “Impacto (Ano)” foram obtidos através da seguinte fórmula: Total Mês x 13,33; ou seja, doze meses, mais décimo terceiro e 1/3
de férias.
b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal:
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Descrição
Receita Corrente Líquida 09/2018 à 08/2019
Despesas com Pessoal 09/2018 à 08/2019

2019
242.016.337,80
116.537.275,36

Percentual de Gasto com Pessoal (*1)

2021
277.309.333,48
125.199.724,11

48,15

46,35

45,15

21.123,72

87.602,38

90.843,67

116.558.399,08

120.820.219,65

125.290.567,78

48,16

46,38

45,18

0,01

0,03

0,03

Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2)
Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3)

2020
260.482.184,37
120.732.617,27

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4)
DIFERENÇA EM PERCENTUAL:

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais;
*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual;
*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado
um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil;
*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento;
*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.
Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2019.

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR
CRC MT 014620-O

ANEXO III

DECLARAÇÃO
(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente
Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Município, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLARA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA)
e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de
outras despesas.
O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1.850 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Estabelece Nova Tabela de Remuneração para o Cargo de Contínuo e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Ao cargo de Contínuo, passam a ser aplicados os padrões e valores de vencimentos previstos no Anexo I e II da presente Lei.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
DVMM/ELO.

ANEXO I

NÍVEL, CARGO, SÍMBOLO INICIAL E FINAL DE
VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Nível

Cargo
IX

Contínuo

Símbolo Inicial

Símbolo Final

A

J

ANEXO II
DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021
(Inciso I, Art.16, LC 101/2000)
I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de
cálculo):
c)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual:
Descrição
Reajuste Salarial – Contínuo 1

Qtd.

Reajuste Total
Mês

01

Previdência Mês
(3)

602,06

Total Mês

Impacto Ano
(4)

104,28

706,34

9.415,47

TOTAL:

706,34

9.415,47

*1 – Valor da diferença é equivalente ao salário base atual e o salário proposto;
*2 – Servidor recebe complementação salarial, vez que o salário atual é inferior ao salário mínimo;
*3 - Os valores lançados na coluna “Impacto (Ano)” foram obtidos através da seguinte fórmula: Total Mês x 13,33; ou seja, doze meses, mais décimo terceiro e 1/3
de férias.
d)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal:
Descrição
Receita Corrente Líquida 09/2018 à 08/2019
Despesas com Pessoal 09/2018 à 08/2019
Percentual de Gasto com Pessoal (*1)
Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2)
Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3)
Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4)
DIFERENÇA EM PERCENTUAL:

2019
242.016.337,80
116.537.275,36

2020
260.482.184,37
120.732.617,27

2021
277.309.333,48
125.199.724,11

48,15

46,35

45,15

2.352,11

9.754,43

10.115,34

116.539.627,75

120.742.371,70

125.219.593,88

48,15

46,35

45,15

0,00

0,00

0,00
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*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais;
*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual;
*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado
um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil;
*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento;
*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2019.

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR
CRC MT 014620-O

ANEXO III
DECLARAÇÃO
(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente
Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Município, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLARA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA)
e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de
outras despesas.
O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1.851 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Estabelece Nova Tabela de Remuneração para o Cargo de Agente Administrativo II e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Ao cargo de Agente Administrativo II, passam a ser aplicados os padrões e valores de vencimentos previstos no Anexo I e II da presente Lei.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
DVMM/ELO.

ANEXO I

NÍVEL, CARGO, SÍMBOLO INICIAL E FINAL DE
VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Nível

Cargo
XI

Símbolo Inicial

Símbolo Final

A

J

Agente Administrativo

ANEXO II
DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021
(Inciso I, Art.16, LC 101/2000)
I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de
cálculo):
e)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual:
Descrição
Reajuste Salarial – Agente Administrativo II

Qtd.

Reajuste Total
Mês

01

Previdência Mês
(3)

285,03

Total Mês

Impacto Ano (4)

49,37

334,40

4.457,51

TOTAL:

334,40

4.457,51

*1 – Valor da diferença é equivalente ao salário base atual e o salário proposto;
*2 - Os valores lançados na coluna “Impacto (Ano)” foram obtidos através da seguinte fórmula: Total Mês x 13,33; ou seja, doze meses, mais décimo terceiro e 1/3
de férias.
f)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal:
Descrição
Receita Corrente Líquida 09/2018 à 08/2019
Despesas com Pessoal 09/2018 à 08/2019
Percentual de Gasto com Pessoal (*1)
Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2)
Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3)
Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4)
DIFERENÇA EM PERCENTUAL:

2019
242.016.337,80
116.537.275,36

2020
260.482.184,37
120.732.617,27

2021
277.309.333,48
125.199.724,11

48,15

46,35

45,15

1.113,55

4.617,98

4.788,84

116.538.388,91

120.737.235,25

125.204.512,95

48,15

46,35

45,15

0,00

0,00

0,00

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais;
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*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual;
*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado
um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil;
*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento;
*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2019.

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR
CRC MT 014620-O

ANEXO III

DECLARAÇÃO
(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente
Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Município, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLARA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA)
e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de
outras despesas.

O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1.852 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Autoriza a Alienação de Imóveis que Integram o Patrimônio do Município de Primavera do Leste e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar os seguintes imóveis de propriedade do Município de Primavera do Leste:
I – Loja 05, no andar térreo do Edifício Primavera Center, registrada sob a matrícula nº 7.977, Livro nº 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do
Leste/MT;
II – Loja 06, no andar térreo do Edifício Primavera Center, registrada sob a matrícula nº 7.978, Livro nº 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do
Leste/MT;
III – Loja 07, no andar térreo do Edifício Primavera Center, registrada sob a matrícula nº 7.977, Livro nº 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do
Leste/MT;
IV – Imóvel urbano constituído do Lote nº 06, da Quadra nº 94, no Loteamento Jardim Riva – 3ª Ampliação, registrado sob a matrícula nº 15.796, Livro nº 2, do
Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT;
V – Imóvel urbano constituído, sendo este uma casa com 345,87 m2 de área construída, sendo 04 quartos, 02 suítes, banheiro social, sala de estar, sala de TV, sala
de jantar, lavanderia, cozinha, garagem para 05 carros, Lote nº 07, da Quadra nº 112, no Loteamento Cidade Primavera, registrado

sob a matrícula nº 557, Livro nº 2C, do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT;
VI – Imóvel urbano constituído do Apartamento nº 203, Torre B, do Residencial Solar dos Jatobás, com endereço à Av. Cascavel, nº 557, bairro Jardim das Américas II, registrado sob a matrícula nº 22.324, Livro nº 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT;
Parágrafo único - Classificam-se como bens públicos dominicais os imóveis descritos neste artigo, desafetando-os para todos os fins de direito.
Artigo 2º - O processo de alienação será feito através de Processo Licitatório.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

DVMM/ELO.
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LEI Nº 1.853 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Autoriza o poder executivo a ceder equipamentos de uso agrícola e pecuário em comodato e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder em comodato equipamentos de uso agrícola e pecuário a associações de produtores que tenham sede no
Município de Primavera do Leste.
Parágrafo Único - A cessão de que trata o caput se dará mediante assinatura de Termo de Comodato, conforme minuta prevista no Anexo I desta Lei.
Artigo 2º - A utilização dos bens cedidos descritos no Artigo 1º destinam-se, exclusivamente, a serviços voltados ao formato das atividades agrícolas e pecuárias.
Parágrafo Único - Caso o maquinário não seja utilizado para o fim estabelecido na presente Lei, a cessão fica automaticamente revogada.
Artigo 3º - As máquinas agrícolas deverão ser operadas por pessoas capacitadas tecnicamente, ligadas ou contratadas pelas Comodatárias, ficando aos seus encargos todas as despesas funcionais, inclusive previdenciárias.
Parágrafo Único - A Comodatária será responsável por toda a manutenção dos maquinários e no que se refere a óleo combustível, consertos, adaptações e substituições de peças danificadas.
Artigo 5º - Finda ou revogada a cessão, o maquinário deverá ser devolvido ao Comodante, no mesmo estado de conservação em que foi recebido pela Comodatária, ressalvado desgaste natural de uso.
Parágrafo Único - No caso de dissolução da Associação, deverá o maquinário ser imediatamente devolvido ao Comodante.
Artigo 6º - Para receber o comodato previsto na presente Lei, a Cessionária deverá, no ato da assinatura do termo de cessão de uso, apresentar os seguintes documentos:
I – Estatuto social ou documento equivalente, comprovando ter sede no Município de Primavera do Leste;
II – Ata de eleição e posse de diretoria, ou documento equivalente;
III – Declaração de Aptidão ao PRONAF jurídica;
IV – Comprovação de regularidade fiscal junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
IV – prova de que não está em débito com o Sistema de Seguridade Social (INSS e FGTS), conforme estabelece o § 3.º, do Artigo 195, da Constituição Federal.
Artigo 7º - A cessão em comodato de que trata esta lei está sujeita à análise de disponibilidade, conveniência e oportunidade, a ser realizada de forma discricionária
pelo Poder Executivo.
Artigo 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

DVMM/ELO.
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LEI Nº 1.854 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Regulamenta o serviço de moto-táxi no município de Primavera do Leste e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º. Fica instituído no Município de Primavera do Leste-MT, o serviço público alternativo de transporte individual de passageiros a ser realizado por meio de
Motocicletas de aluguel, com a denominação "MOTO-TAXI".
Parágrafo Único. O serviço de transporte "moto-táxi" constitui serviço de interesse público relevante e somente poderá ser executado mediante prévia e expressa
autorização do órgão competente deste município, através de "TERMO DE PERMISSÃO" e "ALVARÁ DE LICENÇA", nas condições estabelecidas por esta lei e
demais atos normativos a serem expedidos pelo Poder Executivo Municipal.
Artigo 2º. Compete à Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos o gerenciamento do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Mototáxi.
Artigo 3º. As áreas de atuação do serviço de moto-táxi se estendem por todo município, conforme destinação e definição da CMTU.
Capítulo II
DAS DEFINIÇÕES
Artigo 4º. Para os efeitos desta Lei entende-se por:
I – moto-táxi: serviço de transporte individual de passageiros em veículos automotores de duas rodas (motocicleta) ou três rodas (triciclo coberto), com itinerário
definido pelo tomador do serviço, mediante pagamento de tarifa proporcional ao percurso;
II – permissionário: pessoa física ou microempreendedor individual a quem é outorgada a permissão para exploração do serviço de moto-táxi;
III – condutor auxiliar: motorista regularmente cadastrado na CMTU para completar jornada em substituição ao permissionário;
IV – tabela: instrumento de correção dos valores da tarifa do moto-táxi, decorrente de reajuste concedido;
Capítulo III
DA PERMISSÃO
Artigo 5º. O serviço de mototáxi será operado por profissionais autônomos e Micro-Empreendedores Individuas (MEI), mediante contrato de permissão, nos
termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste – MT, das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997.
Parágrafo Único. Poderão candidatar-se à permissão, pessoa física ou microempreendedor individual (MEI), com disponibilidade de apenas uma única motocicleta.
Artigo 6º. Proporção máxima de 01 (uma) motocicleta de aluguel para cada 1.000 (mil) habitantes. (NR).
Artigo 7º. A autorização será concedida a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, se a autorizada deixar de atender as exigências legais e, notificada não adotar as providencias destinadas à regularização da situação, no prazo legal (estipulado na notificação).
Artigo 8º. O licenciamento da permissão será anual.
Parágrafo Único. O Documento de Arrecadação Municipal - DAM substituirá a licença de tráfego por 30 (trinta) dias, por ocasião da regularização do veículo
perante a CMTU.
CANDIDATURA À PERMISSÂO
Artigo 9º. O candidato, profissionais autônomos, a uma permissão de moto-táxi, deverá no decorrer do ano fiscal, apresentar-se à sede da Coordenadoria Municipal
de Trânsito e Transportes Urbanos (CMTU) e realizar um cadastro junto ao órgão, e apresentar as seguintes condições:
I – ter, no mínimo, vinte e um anos de idade;
II – possuir habilitação na categoria “A”, por pelo menos dois anos, na forma do artigo 147 do CTB e apto a transporte remunerado.
III – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran.
Parágrafo Único. O microempreendedor individual (MEI) deverá apresentar a mesma documentação acima descrita, e também uma cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).
IV – Possuir o veículo veículos com as características constantes nesta Lei.
Artigo 10. O candidato também deverá disponibilizar os seguintes documentos à CMTU:
I – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação.
II – Extrato da pontuação da CNH
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III – Cópia de um comprovante de residência.
IV – Certidão Negativa Criminal.
V – Cópia do CRLV do veículo que pretende utilizar.
VI – Extrato veicular
Artigo 11. A Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos irá encaminhar uma cópia do cadastro e dos documentos à Associação dos mototaxistas
do município a qual analisará a documentação apresentada.
§ 1º. Será vetado o candidato que possuir infrações gravíssimas no prontuário da sua CNH, nos últimos 12 meses.
§ 2º. Serão vetados candidatos com veículos que apresentarem atrasos na documentação e/ ou veículos com infrações gravíssimas em seu prontuário.
§3º. Será vetado o candidato com antecedentes criminais ou que não atendam às condições exigidas nesta Lei.
Artigo 12. Dois meses antes do inicio do Ano Fiscal (março), o coordenador da CMTU, o presidente da Associação de mototaxistas do município, e um representante de cada central de moto-taxi da cidade, irão se reunir para definir os candidatos que se tornarão titulares de novas permissões.
DOS TITULARES
Artigo 13. Para se cadastrar como titular para a exploração de um ponto de moto-táxi, o interessado, tanto pessoa física quanto microempreendedor individual,
além de apresentar as condições especificadas no artigo 9º desta lei, deverá fornecer a seguinte documentação:
I – Cópias autênticas do CPF, RG, CNH, título de eleitor;
II – Comprovante de residência, em nome do promitente, referente ao mês anterior ao pedido;
III – Atestado de sanidade física e mental;
IV – Comprovante de quitação eleitoral
V – Certidão negativa de condenação criminal a ser obtida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como junto a Tribunal de Justiça de qualquer outro Estado em que o interessado tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
VI – Tipagem sanguínea;
VII – Comprovante de recolhimento do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS como autônomo; (Art 168-a e Art337-a Código penal) e (Lei Federal 8.213, de
24 de julho de 1991);
VIII – Foto 3x4;
IX – Certidão negativa de débitos municipais;
X – Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV);
XI – Certidão negativa, emitida pelo DETRAN-MT ou outro órgão que seja competente para tanto, comprovando a inexistência de comunicado de roubo/furto ou
busca e apreensão sobre o veículo, podendo, em se tratando de veículo novo, este documento ser substituído por nota fiscal em nome do titular da licença;
XII – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).
Artigo 14. O titular responderá diretamente pelo ponto de moto-taxi, e se comprometerá a informar quaisquer alterações que vierem acontecer no desempenho das
funções.
Artigo 15. O titular será considerado o motorista principal da vaga, e ao mesmo será permitido, mediante cadastro junto à Coordenadoria Municipal de Trânsito e
Transportes Urbanos (CMTU), possuir um auxiliar substituto para complementar a jornada diária, atuando no período noturno ou diurno, conforme sua livre escolha, com o mesmo veículo do titular.
Parágrafo Único. Ao titular permissionário é vedado manter o motorista substituto exercendo as atividades inerentes à permissão e dedicar-se a outra atividade
econômica qualquer, ocorrendo nestes casos o imediato cancelamento da permissão, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
RECADASTRAMENTO
Artigo 16. O recadastramento será anual, mediante a quitação dos débitos referentes ao Alvará do ano corrente e após aprovação em vistoria a ser realizada no
veículo.
Artigo 17. Para efetuar o recadastramento o titular deverá apresentar a seguinte documentação:
I – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação apta para transporte remunerado;
II – Extrato da pontuação da CNH;
III – Cópia de um comprovante de residência.
IV – Certidão negativa de condenação criminal a ser obtida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como junto a Tribunal de Justiça de
qualquer outro Estado em que o interessado tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.
V – Cópia do CRLV, devidamente quitado;
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VI – Extrato veicular
VII – Atestado de sanidade física e mental;
VIII – Comprovante de quitação eleitoral
IX – Extrato de recolhimento dos 12 últimos meses junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS na condição de autônomo; (Lei federal 8.213, de 24 de
julho de 1991);
X – Documento de Arrecadação Municipal – DAM devidamente quitado;
XI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI (caso o titular seja Microempreendedor Individual);
XII – Certificado de curso especializado para exercer função de moto taxi. (Resolução CONTRAN 410/2012).
§ 1º. A Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos irá encaminhar uma cópia dos documentos de recadastramento do titular à Associação dos
mototaxistas do município, que analisará a documentação apresentada, apresentando aceite exclusivamente no que tange à correção ou não dos documentos apresentados.
§ 2º. O órgão Municipal de Trânsito fornecerá ao titular, uma carteira de identificação, individual e intransferível, com validade por 01 (um) ano, a qual deverá ser
apresentada à fiscalização, juntamente com os documentos do veículo, CNH e Alvará de Licença;
MOTORISTA SUBSTITUTO
Artigo 18. O titular que tenha interesse em possuir um motorista substituto deverá informar, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, ao órgão e à Associação
de mototaxistas do município, quem irá desempenhar a função.
Artigo 19. O motorista substituto deverá apresentar as seguintes condições:
I – ter, no mínimo, vinte e um anos de idade;
II – possuir habilitação na categoria “A”, por pelo menos dois anos, na forma do artigo 147 do CTB e apto a transporte remunerado;
III – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran;
Artigo 20º. Para o cadastramento do motorista substituto, o mesmo deverá apresentar a seguinte documentação:
I – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação;
II – Extrato da pontuação da CNH;
III – Cópia de um comprovante de residência;
IV – Certidão negativa de condenação criminal a ser obtida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como junto a Tribunal de Justiça de
qualquer outro Estado em que o interessado tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
V – Atestado de sanidade física e mental;
VI – Tipagem sanguínea;
VII – Cópia do título eleitoral;
VIII – Comprovante de quitação eleitoral;
IX – Foto 3x4;
X – Certificado de curso especializado para exercer função de moto-taxi. (resolução CONTRAN 410/2012).
§ 1º. O recadastramento do motorista substituto será realizado juntamente com o recadastramento do titular da vaga, sendo necessário para isso, a apresentação dos
itens I, II, III, IV, V, VIII e XI e o Extrato de recolhimento dos 12 últimos meses junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
§ 2º. O órgão Municipal de Trânsito fornecerá ao substituto, uma carteira de identificação, individual e intransferível, com a mesma validade do documento fornecido ao Titular, a qual deverá ser apresentada à fiscalização, juntamente com os documentos do veículo, CNH e Alvará de Licença;
§ 3º. Comprovada qualquer infração gravíssima do substituto, o mesmo será descredenciado;
Artigo 21. O titular da vaga é responsável por todas as ações do motorista substituto, inclusive responderá por eventuais infrações que o mesmo vier a cometer,
sendo a ele imputada as sanções previstas nesta Lei.
Artigo 22. Esta lei não exime o permissionário das obrigações previstas na legislação trabalhista.
Artigo 23. A Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos irá encaminhar uma cópia do cadastro e dos documentos do motorista substituto à
Associação dos mototaxistas do município a qual analisará a documentação apresentada, apresentando aceite exclusivamente no que tange à correção ou não dos
documentos apresentados.
§ 1º. Serão vetados os motoristas substitutos que possuírem infrações gravíssimas no prontuário da sua CNH, nos últimos 12 meses;
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§ 2º. Serão vetados os motoristas substitutos com antecedentes criminais ou que não atendam às condições exigidas nesta Lei;
§3º. É facultado o direito à Associação dos mototaxistas do município, mediante justificativa devidamente fundamentada, o direito de vetar o motorista substituto.
TRANSFERÊNCIA
Artigo 24. As permissões advindas gratuitamente da Prefeitura, mediante prévia autorização da CMTU, poderão ser transferidas para terceiros, após o permissionário primitivo completar dois anos de atividade da permissão, sendo vedada, entretanto, a comercialização do direito de exploração da atividade.
Parágrafo Único. O permissionário que não queira mais prosseguir com a atividade, deverá comunicar à CMTU a cessação de suas atividades bem como o cancelamento do seu alvará de funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal.
Artigo 25. A Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos irá encaminhar uma cópia do cadastro e dos documentos à Associação dos mototaxistas
do município a qual analisará a documentação apresentada.
§ 1º. Será vetado o promitente com veículos que apresentarem atrasos na documentação e/ ou veículos com infrações gravíssimas em seu prontuário.
§ 2º. Será vetado o promitente com antecedentes criminais ou que não atendam às condições exigidas nesta Lei.
§ 3º. É facultado o direito à Associação dos mototaxistas do município, mediante justificativa devidamente fundamentada, o direito de vetar o promitente.
§ 4º. O veto de que trata o parágrafo anterior poderá ser derrubado por decisão do Coordenador Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, mediante decisão
fundamentada.
Artigo 26. Exigir-se-á, no ato da transferência, os seguintes documentos:
I – do permissionário:
a) Certidão Negativa de débitos municipais;
b) Requerimento solicitando transferência, com a indicação do promitente permissionário;
c) Cópia autenticada do RG e CPF ou da CNH;
d) Comprovante de residência em nome do permissionário;
e) Última licença de tráfego;
II – O promitente deverá de se encaixar nas condições constantes no Artigo 9º desta Lei, e, apresentar a documentação constante no Artigo 13º desta Lei.
DOS DEVERES, DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DOS MOTOTAXISTAS E AUXILIARES.
Artigo 27. Constituem deveres e obrigações dos mototaxistas e, no que couber, dos auxiliares:
I – Obedecer rigorosamente o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
II – Manter as características fixadas para o veículo;
III – Apresentar, no ato da renovação da permissão e sempre que for exigido, o veículo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo
assinalado;
IV – Manter o conjunto de equipamentos exigidos em condições adequadas;
V – Realizar adequada manutenção no veículo e seus equipamentos;
VI – Apresentar o veículo em perfeita condição de conforto, segurança e higiene;
VII – Cumprir as determinações desta Lei;
VIII – Fornecer dados operacionais e documentos atualizados que forem solicitados, para fins de controle e fiscalização;
IX – Atender às obrigações previdenciárias e as correlatas;
X – Não ceder ou transferir a permissão outorgada ou a licença do veículo para trafegar, sem prévia autorização da CMTU;
XI – Não confiar a direção do veículo a quem não seja inscrito no cadastro de motoristas ou a motorista suspenso ou com registro cadastral cassado;
XII – Conduzir-se com atenção e urbanidade;
XIII – Utilizar trajes adequados ou nos padrões estabelecidos (calça, sapato fechado, camiseta manga-longa da cor escolhida pela central, luvas meio dedo e colete
numerado);
XIV – Acatar e cumprir determinações dos fiscais e agentes de trânsito;
XV – Conduzir o veículo ao destino solicitado pelo passageiro, fazendo o percurso mais curto;
XVI – Prestar os serviços somente com o veículo e seus equipamentos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança e limpeza;
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XVII – Portar a CNH, CRLV, cópia do Alvará e carteira de identificação (substituto ou titular);
XVIII – Não lavar o veículo no ponto ou em logradouros; (lavar em local apropriado com caixas de separação de água contaminada);
XIX – Transportar somente um passageiro por viagem;
XX – Manter atualizado o endereço de residência;
XXI – Abastecer o veículo somente quando não estiver com passageiro.
DO EXERCÍCIO ILEGAL
Artigo 28. Será considerado exercício ilegal da atividade de mototaxista ou transporte clandestino a exploração do serviço de moto-táxi sem que o veículo e o
condutor estejam devidamente autorizados pela CMTU.
§ 1º. Comprovada a irregularidade, o veículo será imediatamente retido e aplicado as sanções legais previstas na Lei Federal nº 9.503/1997.
§ 2º. Além do disposto no § 1º deste artigo, haverá perda definitiva da placa, se esta estiver adulterada.
§ 3º. Para retirada do depósito, além do pagamento da multa, deverá o veículo ser devidamente descaracterizado.
§ 4º. O proprietário do veículo ficará sujeito ao pagamento de diárias referente ao período que o mesmo permanecer no depósito.
DAS CENTRAIS DE MOTO-TAXI
Artigo 29. Os titulares deverão se vincular, a livre escolha, a alguma Central de moto-táxi já existente, ou poderão se associar de modo que se formem novas
centrais.
Artigo 30. As Centrais serão constituídas por no mínimo 05 (cinco) titulares, sendo livre a adesão ou retirada dos mesmos.
Artigo 31. São de responsabilidade das Centrais:
I – Disponibilizar à população em geral, no mínimo, um número de telefone fixo e outro de celular para contato.
II – Informar à CMTU quaisquer alterações que por ventura vierem ocorrer em seus titulares.
DOS PONTOS DE MOTOTÁXI
Artigo 32. O moto-táxi somente estacionará nos pontos estabelecidos pela CMTU.
§ 1º. Não será permitido mais de um ponto no mesmo quarteirão.
§ 2º. Nas áreas administradas por terceiros, os pontos de moto-táxi serão exclusivos.
§ 3º. Caberá à Associação de mototaxistas do município, a indicação, para a CMTU, da criação, extinção, expansão de vagas ou remanejamento de pontos de
estacionamento.
Artigo 33. Os pontos serão fixados sempre em caráter transitório e a título precário, via Decreto do Poder Executivo Municipal, podendo ser modificados, remanejados, redistribuídos ou extintos, sempre que assim exigir o interesse público.
§ 1º. Os pontos serão identificados com placas de sinalização, segundo critério estabelecido pela CMTU.
Artigo 34. Os pontos de coletas serão rotativos, inclusive os pontos eventuais.
§ 1º. A rotatividade dos titulares nos pontos será semanal.
DAS TARIFAS, FIXAÇÃO E REVISÃO
Artigo 35. As tarifas ora instituídas, terão seu valor alterado, conforme parâmetro acordado por comissão, sendo essa formada pelo coordenador da CMTU, 01
(um) membro da CMTU, 01 (um) membro da coordenadoria de tributos, o presidente da Associação dos mototaxistas e 01 (um) representante do PROCON, sendo
que os deverá o Poder Executivo editar decreto com finalidade de regulamentar a comissão.
Artigo 36. O serviço de moto-táxi será remunerado por tarifas oficiais, aprovadas por decreto do Prefeito de Primavera do Leste – MT, com base em estudos desenvolvidos pela comissão.
§ 1º. A tarifa tem a função de atribuir justa remuneração ao capital, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato outorgado.
§ 2º. Os estudos para atualização periódica das tarifas poderão ser realizados por iniciativa do poder público ou por solicitação da Associação de mototaxistas,
observadas as normas vigentes.
Artigo 37. Para o cálculo das novas tarifas deverão ser considerados obrigatoriamente os seguintes fatores:
I – Custos de operação;
II – Manutenção do veículo;
III – Remuneração do condutor;
IV – Depreciação do veículo;
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V – Justo lucro do capital investido;
VI – Resguardo da estabilidade financeira do serviço.
Parágrafo Único. São elementos básicos para a apuração da incidência dos fatores referidos neste artigo:
a) O tipo padrão de veículos empregados, assim considerados aqueles que integrarem, em maior número, a frota de moto-táxis em operação Município;
b) A vida útil do veículo, fixada pelas normas técnicas do fabricante do veículo padrão empregado no Município, de acordo com a alínea anterior;
c) O número médio de passageiros transportados por veículo diariamente, levantado através de fiscalização;
d) A quilometragem média e respectivo valor das corridas realizadas por dia, levantado na forma do alínea „c‟;
e) O capital investido e as diversas despesas, levantados por observação direta;
f) A depreciação do veículo;
g) A remuneração do capital, calculada sobre o valor atualizado do veículo, descontada a depreciação;
h) As despesas de manutenção decorrentes da reparação e substituição de peças;
i) O consumo de combustível, considerado em função do veículo padrão adotado e da quilometragem média levantada;
j) Os lubrificantes, lavagem e pulverização do veículo exigidos no manual do fabricante do veículo;
k) Os pneus, considerados os padrões do veículo, quanto ao rodado, composição, vida útil e custo;
l) Licenciamento e o seguro obrigatório do veículo;
m) A remuneração do condutor, proprietário ou motorista, em função da exploração do serviço durante o turno diurno, das 08h00min às 18h00min, ou noturno, das
18h00min às 08h00min.
Artigo 38. Concluídos os estudos nos termos desta Lei, o Prefeito Municipal, baseando-se no parecer da comissão convocada para este fim, decretará as novas
tarifas para o serviço de moto-táxi, que só vigorarão após 02 (dois) dias da publicação.
§ 1º. Nos casos de corridas para atender cerimônias de casamentos, funeral, doenças ou outras emergências, sobretudo quando o condutor do moto táxi tiver que
aguardar o passageiro, poderá ser combinado com o usuário o preço do serviço, observado, se for o caso, o estabelecido no decreto fixador das tarifas.
§ 2º. Verificado abuso, por denúncia do usuário, poderá a autoridade municipal determinar, após a devida averiguação, aplicar multa no valor de até 300 (trezentos)
UPF‟s Municipais (unidade de padrão fiscal), e na reincidência, mandar instalar Processo Administrativo para Suspensão ou Cassação da licença.
Artigo 39. O serviço será remunerado:
I – Por meio de tarifa normal, em dias úteis, entre as seis e vinte duas horas;
II – Como uso da tarifa acrescida de 50% do valor:
a) Em dias úteis, entre as vinte e duas horas do dia de início do serviço e às seis horas do dia seguinte.
b) Aos sábados, domingos, feriados e no mês de dezembro, em qualquer horário.
III – Fora do perímetro urbano, o valor do serviço será acordado entre o permissionário e o passageiro.
VEÍCULOS
Artigo 40. Os veículos utilizados no serviço de moto-táxi serão, obrigatoriamente, de propriedade do permissionário e licenciados no Município, bem como deverão estar em bom estado de funcionamento, segurança, higiene e conservação, e serem aprovados em vistoria prévia promovida pelo setor competente do Município.
Artigo 41. Deverão também apresentar as seguintes características:
I – Ter potência mínima de 150 (cento e cinquenta) cilindradas;
II – Vedado o uso de modelos tipo off-road;
III – Possuírem duas ou três rodas (triciclo);
IV – Terem idade máxima de 07 (sete) anos de fabricação;
Artigo 42. Os veículos de duas rodas deverão contar com:
I – Alças metálicas, traseira e lateral, destinadas a apoio do passageiro;
II – Dispositivo de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo, fixado em sua estrutura, conforme Anexo IV, da Resolução do CONTRAN
356/2010, obedecidas as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação;
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III – Dispositivo aparador de linha, fixado no “guidón” do veículo, conforme Anexo IV, da Resolução do CONTRAN 356/2010;
IV – Faixa padrão em adesivo com fundo amarelo contendo inscrição MOTO TÁXI, em cor vermelha com dimensões de 10x25 cm, em cada lateral do tanque de
combustível; ou na capa protetora de tanque;
V – Possuir o adesivo com a numeração do ponto, logo abaixo da inscrição “MOTOTÁXI”, na cor Preta, com 05 (cinco) centímetros de altura cada caractere;
VI – Após ser aprovado em vistoria, deverá ter o adesivo de “VISTORIADO” no lado direito do Tanque;
VII – Dois capacetes, na cor amarela, aprovados pelo INMETRO e com a numeração do ponto na parte posterior, na cor Preta, com 5 (cinco) centímetros de altura
cada caractere;
VIII – Suporte para os pés do usuário passageiro;
IX – Cano de descarga revestido com material isolante em sua lateral, para evitar queimaduras ao passageiro;
Artigo 43. Os veículos de 03 (três) rodas (TRICICLOS) deverão:
I – Ter cabine fechada;
II – Possuir espelhos retrovisores, de ambos os lados;
III – Possuir farol dianteiro e luzes de posição na parte dianteira (faroletes) na cor branca ou amarela, lanternas traseiras e lanterna de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira, além de ter indicadores luminosos de mudança de direção (dianteiro e traseiro);
IV – Ter dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independentemente do sistema de iluminação do veículo;
V – Estar dotado de velocímetro, de buzina, de pneus em condições mínimas de segurança; e dispositivo destinado ao controle de ruído do motor;
VI – Possuir pára-choque traseiro;
VII – Ter pára-brisa confeccionado em vidro laminado e limpador de pára-brisa;
VIII – Apresentar retrorefletores (catadióptricos) na parte traseira;
IX – Possuir freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes;
X – Possuir, cinto de segurança, roda sobressalente (compreendendo o aro e o pneu), macaco (compatível com o peso e a carga do veículo) e chave de roda.
Artigo 44. Os veículos de 02 (duas) rodas não poderão transportar mais de 01 (um) passageiro de cada vez sendo rigorosamente proibido o transporte de passageiros no colo, bem como o de menores de 07 (sete) anos.
§ 1º. É vedado o transporte de passageiros com volumes ou malas de médio e grande porte, capazes de colocar em risco a segurança do condutor e do passageiro.
§ 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo.
Artigo 45. A substituição só poderá ocorrer 01 (um) ano após a última inclusão, exceto nos casos comprovados de roubo ou perda total do veículo, bem como em
caso de problemas decorrentes de mecânica e sinistro.
§ 1º. Os veículos utilizados no serviço de moto-táxi, serão obrigatoriamente substituídos até o dia 31 de dezembro do ano em que completarem 07 (sete) anos de
fabricação.
§ 2º. Por medida de segurança, a CMTU, a qualquer tempo, poderá retirar o veículo de circulação.
Artigo 46. O colete é de uso obrigatório e deve contribuir para a sinalização do usuário tanto de dia quanto à noite, em todas as direções, através de elementos
retrorrefletivos e fluorescentes combinados, conforme Anexo IV, da Resolução do CONTRAN 356/2010.
Parágrafo Único. O número do ponto deverá ser fixado (bordado ou serigrafado) na parte traseira do colete, logo abaixo da gola.
DAS PENALIDADES
Artigo 47. Constitui infração a ação ou omissão cometida pelos permissionários ou seus auxiliares que contrarie disposições contidas nesta Lei e atos normativos
complementares.
Artigo 48. Além das penas cominadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas, na esfera municipal, as penalidades previstas nesta Lei.
Parágrafo Único. Quando, em face das circunstâncias, for considerada involuntária ou sem consequências graves para interesse público, a prática de infração
poderá ser punida com advertência por escrito.
Artigo 49. A aplicação da penalidade não exime o infrator do cumprimento das determinações legais.
Artigo 50. No caso do infrator praticar simultaneamente duas ou mais infrações, serão aplicadas, cumulativamente, as penalidades a elas cominadas.
Artigo 51. Ensejará lavratura do auto de infração qualquer violação comprovada das normas legais e regulamentares que for levada ao conhecimento das autoridades responsáveis pelo controle e fiscalização dos serviços de moto-táxi.
Parágrafo único. Ao receber a reclamação ou constatar irregularidade, a autoridade competente ordenará a lavratura do auto de infração.
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Artigo 52. O infrator receberá cópia do auto de infração.
Parágrafo Único. A infração comprovada será registrada na ficha cadastral do infrator.
Artigo 53. A lavratura do auto de infração dará início ao procedimento administrativo.
Parágrafo Único. O processo administrativo e os recursos seguem as normas da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.
Artigo 54. Fica instituída a tabela de Valores de multas, constantes do Anexo I, parte integrante da presente Lei.
TAXAS
Artigo 55. As autorizadas recolherão por ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) ao erário municipal, anualmente a quantia de 50 UPFs para motocicleta em atividade.
Parágrafo Único. Constatada a inadimplência, poderá o Órgão Municipal de Trânsito e Transporte Urbano suspender os serviços da autorizada pelo tempo que
julgar necessário, e se não for atendido, cassar a autorização.
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 56. Fica a CMTU autorizada a editar atos complementares à presente Lei.
Artigo 57. Ficam, desde já, revogadas as leis 775/2003, 493/98, 507/98, 513/98, 517/98, 518/98, 531/99, 559/99, 639/00 e 686/01, e todas as disposições em contrário.
Artigo 58. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
DVMM/ELO.

ANEXO I
TABELA DE MULTAS
GRUPO I – MÉDIA
Multas equivalentes a 50 UPF, nos seguintes casos:
1. Recusar passageiro, salvo nos casos previstos.
2. Embarcar e desembarcar em local não permitido.
3. Não estar usando o colete identificador.
4. Não estar portando o respectivo Alvará de Licença.
5. Recusar-se a exibição dos documentos exigidos pela Fiscalização.
6. Não estar adequadamente vestido com roupa e calçado a segurança do transporte e trato ao público (chinelos e bermudas).
7. Não segurar o guidom com ambas as mãos.
8. Fazer uso de motocicleta ao serviço com cilindrada abaixo da especificação.
9. Transportar passageiro menor de 07 ( sete ) anos de idade sem autorização dos pais.
10. Utilização de "carreta" (reboque) na moto.
11. Promover ou incitar desordens no ponto de mototáxi ou em qualquer outro local.
12. Não conter a inscrição "Moto-Táxi" aposto no tanque de combustível e nos capacetes.
13. Cobrar tarifas acima do permitido pelo órgão permissionário.
14. Transportar passageiro com volumes ou malas de médio e grande porte, capazes de colocar em risco a segurança do condutor e do passageiro.
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15. Não possuir toucas, descartáveis ou esterilizáveis, para uso do passageiro.
16. Trafegar com veículos sem os devidos acessórios, suporte para os pés, alça metálica na lateral, cano de descarga revestido de material isolante.
GRUPO II – GRAVE
Multas equivalentes a 100 UPF, nos seguintes casos:
1. Não observar os limites de velocidade, estando com passageiro ou não, condizente com o local.
2. Efetuar transporte remunerado de passageiro e carga com veículo não cadastrado no órgão competente ou por condutor não autorizado.
3. Não obedecer solicitação de agente de fiscalização ou agredir moral ou fisicamente agentes e passageiros.
4. Trafegar com o veículo sem estar devidamente licenciado e emplacado, ou sem os documentos
5. Usar o veículo para prática delituosa ou fins diversos dos autorizados.
6. Aliciar passageiros em pontos de ônibus coletivo, de táxi convencional, estação rodoviária, casas comerciais e eventos onde haja aglomeração de pessoas.
7. Exercer atividade sem o seguro obrigatório pago (DPVAT), e do usuário conforme o Artigo11.
8. Não estar o piloto ou passageiro portando o capacete de segurança.
9. Fazer malabarismo ou equilibrar-se apenas em uma roda.
10. Trafegar com mais de um passageiro.
GRUPO III – GRAVÍSSIMA
Multa equivalente a 150 UPF (Unidade Padrão Fiscal), nos seguintes casos:
1. Transitar com o veículo em más condições de funcionamento, segurança e conservação: sem mata-cachorro, retrovisores, pneus carecas, sem placa de identificação, lacre rompido e alterações de características do veículo.
2. Dirigir em estado de embriagues ou sob efeitos de entorpecentes e afins.
3. Uso de arma durante o serviço.”

LEI Nº 1.855 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre a denominação da Praça localizada no bairro Jardim das Américas”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - A Praça localizada na Av, Dom Sebastião Figueiredo, situada às margens da Área de Preservação Permanente (APP), localizada logo abaixo a sede da
Aciple no bairro Jardim das Américas, em nossa cidade, passa a denominar-se “BOSQUE PARQUE JARDIM DAS AMÉRICAS”.

Artigo 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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LEI Nº 1.856 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a Concessão de Moções e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Esta lei estatui normas gerais de direito, para Elaboração e Concessão de Moções a personalidades que se destacam no cenário municipal, estadual ou
nacional.
Artigo 2º - Moção é a proposição escrita dependente de deliberação do Plenário, onde o proponente sugere a manifestação da Câmara de Vereadores sobre a
concessão de uma distinção ou homenagem em forma de:
a)Moção de Pesar;
b)Moção de Louvor, Regozijo ou Aplauso;
c)Moção de Repúdio;
d)Moção de Protesto;
e)Moção de Congratulações;
f)Moção de Apelo;
g)Moção de Apoio.
Parágrafo único - A proposição de qualquer moção, deve limitar-se a acontecimentos de alta significação no âmbito municipal, estadual ou nacional.
Artigo 3º - A proposição de Moções definidas no artigo 2º, exceto a alínea "a", serão concedida para:
I - pessoas que tenham prestado notáveis serviços ao município, ao estado ou ao país;
II - pessoas que se hajam distinguido marcadamente no exercício de sua profissão, suas atividades ou que por seus atos se tenham constituído um exemplo para a
coletividade;
III - pessoas que, de qualquer modo, haja contribuído sobre maneira para o realce do nome de nossa cidade, do estado, ou país;
IV - pessoas nacionais ou estrangeiras, mundialmente consagradas, pelos serviços prestados a humanidade com ou sem vínculo com o município de Primavera do
Leste-MT;
V - Entidades Religiosas e Filantrópicas e Clubes de Serviços;
VI - Projetos sociais;
VII - Associações sem fins lucrativos;
VII - Organizações não governamentais.
Artigo 4º - As moções poderão ser representadas simbolicamente por um pergaminho, troféu, ou por um diploma evocativo da honraria, que condiga com o título
ou a distinção concedida.
Parágrafo Único - A Câmara Municipal disponibilizará o diploma evocativo emoldurado em tamanho 30cmx40cm (trinta por quarenta centímetros), o qual será
entregue pelo autor da proposição.
Artigo 5º - As distinções estabelecidas na presente Lei serão de competência concorrente da Câmara de Vereadores e do Poder Executivo, e poderão ser indicadas
ao Presidente da Câmara Municipal ou a Vereador que a subscreva, por entidade representativa de Classe, acompanhada de Ata de Reunião especialmente realizada para tanto.
Artigo 6º - As proposições previstas nesta lei obedecerão a seguinte tramitação:
I – Deverá ser acompanhada, como requisito essencial à sua tramitação, circunstanciada biografia da pessoa, histórico da Entidade Religiosa e Filantrópicas, Clubes de Serviços, Projetos sociais, Associações sem fim lucrativo e Organizações não governamentais que se deseja homenagear;
II - preliminarmente a proposição deverá ser subscrita apenas pelo autor, ressalvada a hipótese prevista no artigo 5º.
Artigo 7º - As proposições terão tramitação prevista na Resolução 003 de 18 de junho de 2009 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal.
Artigo 8º - As proposições com insuficiência do estabelecido pelo inciso I do artigo 6º, serão devolvidas ao autor, devidamente lacradas, que as completará em
prazo assinado, sob pena de arquivamento.
Artigo 9º - A entrega das moções será feita ao beneficiário, independentemente de solenidade.
Parágrafo Único - Se o presidente ou autoridade preferir a entrega através de sessão ordinária esta deverá ser entregue imediatamente após à ordem do dia.
Artigo 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 11 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 634 de 24 de Agosto de 2.000 e 1.599 de 16 de Novembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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LEI Nº 1.857 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.565 de 14 de agosto de 2015 e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Inclui o inciso XXXI e altera os parágrafos 1º e 2º, tudo do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.565 de 14 de agosto de 2015:
"Art. 1º ...
XXXI - PMV 412, com 11.284,47m de extensão.
§ 1º Os Memoriais Descritivos das Rodovias Municipais constantes nos incisos I a XXXI integram a presente Lei na forma do Anexo II.
§ 2º A Malha Viária Municipal possui 564.807,819m de extensão total, sendo:
I - 554.259,802m não pavimentado; e,
II - 10.548,017m pavimentado".
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
DVMM/ELO.

PREGÃO / LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
209/2019

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente
do Processo 2458/2019, em favor de MARIA EDILENE DE JESUS
04310170188, para realização de maquiagem e agenciamento do Papai
Noel e Duende no Natal encantado – Um sonho de Luz, Cores e Solidariedade, nos termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor
total de R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais).
Publique-se.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
211/2019

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente
do Processo 2459/2019, em favor de POLIANE PRUDENTE
03308589125, no valor total de R$ 1.250,00 ( Um mil e duzentos e cinquenta reais) para realização de serviços artísticos de Mamãe Noel no
Natal encantado – Um sonho de Luz, Cores e Solidariedade, nos termos
do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2019.
Wanderson Alex Moreira de Lana
Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

Publique-se.
Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2019.

*original assinado nos autos do processo
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
210/2019

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente
do Processo 2459/2019, em favor de THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO, no valor total de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos
reais) para realização de serviços artísticos de Duende no Natal encantado – Um sonho de Luz, Cores e Solidariedade, nos termos do art. 25,
inciso III da Lei nº 8.666/93.
Publique-se.
Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2019.

Wanderson Alex Moreira de Lana
Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
*original assinado nos autos do processo

Wanderson Alex Moreira de Lana
Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
*original assinado nos autos do processo
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RESULTADO DE JULGAMENTO
Ref. Pregão Eletrônico nº 130/2019
Processo nº 1817/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão
nº 130/2019 - do processo de compra nº 1817/2019 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E PROPOSTAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ressalta-se que o critério de
julgamento usado foi o de menor preço por item, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedora para o - ITEM 6: A EMPRESA LICITA BRASIL SOLUCOES
EM TEC EIRELI NO VALOR FINAL DE R$ 8.474,85 (oito mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Primavera do Leste – MT, 10 de dezembro de 2019.

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro
*original assinado nos autos do processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº: 333
LICITAÇÃO: PREGÃO N° 130/2019
FORNECEDORA: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TEC EIRELI
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Informática, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Primavera do Leste, com recursos de Emendas Parlamentares e Propostas junto ao Ministério da Saúde.
VIGÊNCIA: 09/12/2020
ITENS:
a) Secretaria Municipal de Saúde – FMS - Atenção Básica
Item

Código

Descrição

Qtde

Unid

Marca

Val. Unit. R$

Val. Total R$

6

1026

NO-BREAK - DEVE TER TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220 V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; O EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, DE MESMA MARCA
E MODELO, TOTALMENTE COMPATÍVEIS
COM CARGAS COMPOSTAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES; DEVE SER CAPAZ DE FORNECER, POTÊNCIA ATIVA DE 1200 V.A OU
SUPERIOR; TENSÃO DE SAÍDA DE 127V,
MONOFÁSICA SEM O AUXILIO DE TRANSFORMADOR EXTERNO AO NO-BREAK,
FREQÜÊNCIA DE 60 HZ, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA FREQÜÊNCIA DE SAÍDA 1HZ,
COM NO MÍNIMO 6 TOMADAS NO PADRÃO
NBR 14136; DEVE POSSUIR ESTABILIZADOR
INTERNO COM 4 (QUATRO) ESTÁGIOS DE
REGULAÇÃO, COM FILTRO DE LINHA INTERNO, MICROPROCESSADOR RISC; DEVE
POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS, PARA UMA CARGA DE 250 W; APÓS
UMA DESCARGA AS BATERIAS DEVEM
ATINGIR 90% (NOVENTA POR CENTO) DE
SUA CAPACIDADE NOMINAL EM ATÉ 12
HORAS; 3 36420

2

UN

Tsshara

564,99

1.129,98

TOTAL:

R$ 1.129,98

b) Secretaria Municipal de Saúde – FMS - Média e Alta Complexidade
Item

Código

Descrição

Qtde

Unid

Marca

Val. Unit. R$

Val. Total R$

6

1026

NO-BREAK - DEVE TER TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220 V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; O EQUIPAMENTO DEVE SER
NOVO, DE PRIMEIRO USO, DE MESMA
MARCA E MODELO, TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM CARGAS COMPOSTAS DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE TE-

13

UN

Tsshara

564,99

7.344,87
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LECOMUNICAÇÕES; DEVE SER CAPAZ DE
FORNECER, POTÊNCIA ATIVA DE 1200 V.A
OU SUPERIOR; TENSÃO DE SAÍDA DE 127V,
MONOFÁSICA SEM O AUXILIO DE TRANSFORMADOR EXTERNO AO NO-BREAK,
FREQÜÊNCIA DE 60 HZ, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA FREQÜÊNCIA DE SAÍDA 1HZ,
COM NO MÍNIMO 6 TOMADAS NO PADRÃO
NBR 14136; DEVE POSSUIR ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 (QUATRO) ESTÁGIOS
DE REGULAÇÃO, COM FILTRO DE LINHA
INTERNO, MICROPROCESSADOR RISC;
DEVE POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE
30 MINUTOS, PARA UMA CARGA DE 250 W;
APÓS UMA DESCARGA AS BATERIAS
DEVEM ATINGIR 90% (NOVENTA POR
CENTO) DE SUA CAPACIDADE NOMINAL
EM ATÉ 12 HORAS; 3 36420
TOTAL:

Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

IMPREV
PORTARIA N.º 410/2019
“Estabelece Recesso na repartição do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT – IMPREV.”
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições legais e;
Considerando o Feriado alusivo a 25 de dezembro de 2019 (Natal);
Considerando o Feriado alusivo a 01 de janeiro de 2020 (Ano Novo); e
Considerando o Decreto nº 1.863 de 09 de dezembro de 2019, do Prefeito
Municipal, publicado no Dioprima Edição Extraordinária 1598 de 10 de
dezembro de 2019;
Resolve:
Art. 1º Fica estabelecido RECESSO ADMINISTRATIVO nos dias 23
de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020, não havendo expediente no
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Primavera do Leste/MT – IMPREV.
§ 1º - Os Servidores em recesso deverão ficar a disposição do Instituto de
Previdência e se apresentar de imediato se convocados para o serviço.
§ 2º- Os Servidores convocados para o serviço durante o recesso não
receberão horas extras.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo

R$ 7.344,87

