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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 461/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018

Edital de Convocação n° 098, de 17 de dezembro de 2019

Edital de Convocação n° 109, de 17 de dezembro de 2019

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

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 1.130/2019 SAS de lavra da Secretaria Municipal de Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo
Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE COZINHA.
Considerado que o (a) candidato(a) inscrito (a) sob o nº 1104 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 096.461 de 10 de dezembro de 2019 não se
apresentou para tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 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
371 Maria Gomes Teixeira Mendonça
II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão 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.

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 1043/2019 SAS de lavra da Secretaria Municipal
de Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo
Seletivo Simplificado para o cargo de PSICÓLOGO.
Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 20 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 104.460 de 10 de dezembro de 2019 não se
apresentou para tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,
I – 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.

PSICÓLOGO
Insc. Candidato
511 Dafne Conceição Silva Uhde
II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as
exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais
normais aplicáveis.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a 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, 17 de dezembro de 2019.
Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2019.
Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Márcia Ferreira de Pinho Rotili
Secretária Municipal de Assistência Social

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Márcia Ferreira de Pinho Rotili
Secretária Municipal de Assistência Social
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018

Edital de Convocação n° 110, de 17 de dezembro de 2019

Edital de Convocação n° 111, de 17 de dezembro de 2019

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

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,

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 1223/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO.

Considerando o Ofício nº 1232/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO.

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 224 convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 105.460 de 10 de dezembro de 2019
não se apresentou para tomar posse.

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 1013 convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 106.460 de 10 de dezembro de 2019
não se apresentou para tomar posse.

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,

I – 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.

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.

ENFERMEIRO PADRÃO
Insc. Candidato
602 Synnara Louize de Almeida
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais
aplicáveis.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a 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).

ENFERMEIRO PADRÃO
Insc. Candidato
815 Araceli Ribeiro da Silva
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais
aplicáveis.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a 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.

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2019.

Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2019.

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 460/2018

Edital de Convocação n° 112, de 17 de dezembro de 2019

Edital de Convocação n° 113, de 17 de dezembro de 2019

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

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,

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 1254/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO.

Considerando o Ofício nº 1283/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 452 convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 107.460 de 10 de dezembro de 2019
não se apresentou para tomar posse.

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob o nº 296 convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 108.460 de 10 de dezembro de 2019
não se apresentou para tomar posse.

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,

I – 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.

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.

ENFERMEIRO PADRÃO
Insc. Candidato
624 Anacleia Lopes Delmon Rocha

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Insc. Candidato
291 Valdirene Gomes de Souza Silva

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais
aplicáveis.

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais
aplicáveis.

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

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
460.01/2018 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).

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.

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

Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2019.

Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2019.

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATOS

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por
Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte simbologia:
Soja, arroz e gado
A economia.
Sol e céu

Um novo amanhecer.
Trator e lavoura
Uma nova plantação.

5

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 17 de Dezembro de 2019 • Edição Extraordinária 1603• Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

6

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 17 de Dezembro de 2019 • Edição Extraordinária 1603• Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

7

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 17 de Dezembro de 2019 • Edição Extraordinária 1603• Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

8

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 17 de Dezembro de 2019 • Edição Extraordinária 1603• Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

LEIS
LEI Nº 1.858 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

LEI Nº 1.859 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre alteração da Lei Nº 500 de 17 de junho de 1998 – Código de Postura
de Primavera do Leste/MT., seus artigos, parágrafos e incisos”.

“Dispõe sobre o uso de coleira, focinheira e guia curta em cães em locais
públicos e de uso comum, 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 – Altera o artigo 139 da Lei Municipal 500/98 - Código de Postura.
(Art. 139 - É proibida a permanência de animais nas vias e logradouros públicos.)
Que passa a vigorar:
Art. 139 - É permitida a permanência de animais nas vias e logradouros públicos,
desde que acompanhado de seu tutor, com coleira e guia curta e se seu porte for
acima de 15 kg será obrigatório o uso de focinheira.
Artigo 2º – Altera o artigo 140 da Lei Municipal 500/98 - Código de Postura.
(Art. 140 - Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos
serão recolhidos ao depósito da Municipalidade.)
Que passa a vigorar:
Art. 140 - Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos
serão recolhidos ao abrigo Municipal.
Artigo 3º - Altera o parágrafo único do artigo 141 da Lei Municipal 500/98 - Código
de Postura.
(Art. 141 - O animal recolhido, em virtude do disposto nesta Seção, poderá ser
retirado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento da multa e taxa
de manutenção respectiva.)
Parágrafo único. Não sendo retirado o animal neste prazo, o Município poderá efetuar
a sua venda, em hasta pública, precedida da necessária publicação, ou dar-lhe
destinação diversa.)
Que passa a vigorar:
Art. 141 - O animal recolhido, em virtude do disposto nesta Seção, poderá ser
retirado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento da multa e taxa
de manutenção respectiva.
Parágrafo único. Não sendo retirado o animal neste prazo, o Município poderá
efetuar a sua venda, em hasta pública, precedida da necessária publicação, ou realizar
leilões beneficentes e ou colocar o animal para adoção.
Artigo 4º - Altera o artigo 142 e o § 1º e § 2º da Lei Municipal 500/98 - Código de
Postura.
(Art. 142 - Os cães que forem encontrados nas vias públicas da cidade serão
apreendidos e recolhidos ao depósito Municipal.
§ 1º - Tratando-se de cão não-registrado, será, o mesmo, sacrificado, se não retirado,
por seu dono, dentro de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento da multa e taxas
respectivas.
§ 2º - O proprietário de cão registrado será notificado, devendo retirá-lo em idêntico
prazo, sem o que, serão, os animais, igualmente sacrificados.)
Que passa a vigorar:
Art. 142 - Os cães que forem encontrados nas vias públicas da cidade serão
apreendidos e recolhidos ao abrigo Municipal.
§ 1º - Tratando-se de cão não-registrado, será, o mesmo recolhido ao abrigo e se não
retirado, por seu dono, dentro de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento da multa e
taxas respectivas será colocado para adoção.
§ 2º - O proprietário de cão registrado será notificado, devendo retirá-lo em idêntico
prazo, sem o que, serão, os animais, igualmente colocados para adoção.
Artigo 5º - Altera o artigo 144 da Lei Municipal 500/98 - Código de Postura.
(Art. 144 - O cão registrado poderá andar solto na via, desde que em companhia de
seu dono, respondendo este, pelas perdas e danos que o animal causar a terceiros.)
Que passa a vigorar:
Art. 144 - O cão registrado não poderá andar solto na via, respondendo o seu dono,
pelas perdas e danos que o animal causar a terceiros.
Artigo 6º - Altera o artigo 145 da Lei Municipal 500/98 - Código de Postura.
(Art. 145 - Ficam proibidos os espetáculos de feras e as exibições de cobras ou
quaisquer animais bravios e perigosos, sem as necessárias precauções, para garantir a
segurança dos espectadores.)
Que passa a vigorar:
Art. 145 - Ficam proibidos os espetáculos de feras e as exibições de cobras ou
quaisquer animais bravios e perigosos.
Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO
DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Ficam proibidas a permanência e a movimentação de cães que
põem em risco a segurança e a integridade física de pessoas e outros seres
vivos em locais públicos ou de uso comum sem as medidas de segurança
disposta nesta Lei.

Parágrafo Único - Considera-se que cães põem em risco a segurança e
integridade de pessoas e outros seres vivos, notadamente animais acima de
15 Kg, de raças puras, mestiças não excluindo as SRD (Sem Raça Definida).
Artigo 2º - A permanência e a movimentação de cães acima de 15 kg nos
locais públicos ou nos de uso comum, fora dos portões de seu dono, somente poderão ocorrer quando conduzidos por maiores de 18 (dezoito)
anos e com a utilização de coleira, guia curta e focinheira.
§ 1º - Define-se por guia curta de condução as correias, cordas ou correntes
não extensíveis e de comprimento máximo de 02 (dois) metros.
§ 2º - A focinheira deverá ser apropriada a tipologia racial de cada animal,
permitindo que a abertura da boca se dê apenas o suficiente para que o
animal tenha ventilação necessária para a regulação de sua temperatura
corporal.
Artigo 3º - Os animais abaixo de 15 kg poderão circular sem o uso de
focinheira, porém com o uso de guias e coleiras.
Artigo 4º - O proprietário de cães é obrigado a adotar as seguintes medidas:
§ 1º Registrar o animal em órgão público municipal (conforme definido na
Lei 500/98 - Código de Postura).
§ 2º Manter o(s) animal(is) em área delimitada com dimensões suficientes
para manejo seguro, alimentação, água e conforto para o animal;
Artigo 5º - Ao proprietário de cães, o município fornecerá uma placa de
identificação a ser colocada na coleira de forma que, ao sair com o animal
para passeio, o mesmo deverá ser contido pela coleira com a referida placa
de identificação (Lei 500/98).
Artigo 6º - Fica assegurado o ingresso em quaisquer estabelecimentos de
uso coletivo, públicos ou privados de cães-guia de assistência quando
acompanhado de pessoa portadora de deficiência visual, vedada a exigência do uso de focinheira.
Artigo 7º - São excluídos do uso de focinheiras os cães utilizados pela
Polícia Militar no exercício de suas funções.
Artigo 8º - O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator, proprietário e/ou condutor as seguintes sanções, independente de
outras penalizações previstas em lei, que poderão ser cumulativas:
I - Multa de 30 UPF (Unidade Padrão Fiscal) do município para quem
estiver com cão acima de 15 Kg sem coleira, guia curta e focinheira;
II- Multa de 200 UPF (Unidade Padrão Fiscal) do município mais as
despesas de tratamento se o animal atacar alguém ou outro animal.
Parágrafo Único - 50% do valor arrecado com as sanções legais deverão
ser destinados para manutenção de cães resgatados, vítimas de maus-tratos
ou abandonados.
Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 16 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 16 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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PORTARIAS

LEI Nº 1.860 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Autoriza o Poder Legislativo a realizar contratações de servidores temporários para a
substituição de servidores ao entrarem em Licença Maternidade e/ou Licença Médica
prolongada e dá outras providências”.

PORTARIA Nº 815/19

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a contratar, dentro do que
preceitua o Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal/88 sob o regime de contrato
temporário, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na
área dessa Câmara Municipal de Primavera do Leste, servidores para substituição de
qualquer setor, quando o afastamento se der por motivo de Licença Maternidade e/ou
Licença Médica prolongada.

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

Parágrafo Único - Em caso de substituição por Licença Médica Prolongada, a
contratação temporária só ocorrerá desde que o afastamento do servidor seja por
período igual ou superior a 30 (trinta) dias.

Artigo 2º - A carga horária a ser cumprida pelo contratado deverá ser exatamente a
mesma carga horária do Servidor Licenciado e o período de contrato deverá ser o
equivalente ao mesmo período de Licença Maternidade ou Licença Médica, ficando
garantido ao servidor contratado temporariamente, a remuneração inicial da função
do servidor licenciado, conforme previsto no Plano de Cargos e Salários, ficando
também assegurado os reajustes que porventura sejam concedidos aos servidores
municipais.
§1º- É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e contratadas, sob pena de
nulidade do contrato e apuração da responsabilidade administrativa da Contratante e
do Contratado, inclusive solidariedade quando a devolução dos valores pagos pelo ao
Contratado.
Artigo 3º - A contratação temporária de servidor investido em cargo de provimento
efetivo, deverá ser realizada a vista de notória capacidade técnica ou científica do
profissional, mediante análise do curriculum vitae ou experiência comprovada em
administração pública, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

RESOLVE

Revoga-se neste ato, a portaria 395/2019, da qual a Senhora RENATA
CARRETO, exerceu até o dia 10 de novembro de 2019, a função de
Procuradora Geral do Município INTERINAMENTE.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 10 de novembro de
2019.

Parágrafo Único - A contratação deverá estar sujeita a ampla divulgação, inclusive
através do Diário Oficial do Município no prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 16 de dezembro de 2019.

Artigo 4º - A contratação temporária do servidor investido em cargo de provimento
em comissão, será realizada através de livre nomeação, obedecendo aos requisitos
mínimos exigidos para a investidura no cargo a ser substituído.
Artigo 5º - O contrato a ser firmado será de natureza administrativo, abrangido pelas
disposições contidas nesta Lei, observando o regime jurídico do Município de Primavera do Leste-MT, podendo ser rescindido a qualquer tempo.
Artigo 6º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a
indenização:
I- Por interesse público;
II- Por iniciativa do Contratado;
III- Por iniciativa do Contratante;
IV- Pelo término do prazo contratual.
Parágrafo Único - A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será comunicada, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Artigo 7º - As infrações disciplinares cometidas pelo servidor contratado nos termos
desta Lei serão apuradas mediante processo administrativo, que deverá ser concluído
no prazo de 30(trinta) dias, no âmbito do órgão ou entidade contratante.
Artigo 8º - No caso de demissão, por infrações disciplinares cometidas pelo servidor
contratado nos termos desta Lei apurado mediante processo administrativo, incompatibiliza o ex-contratado para nova investidura através de contratação por necessidade
temporária de excepcional interesse público nos termos desta Lei, pelo prazo de 05
(cinco) anos.
Artigo 9º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dotações
orçamentárias próprias do setor a qual o Servidor licenciado pertence, mediante
prévia justificação e autorização do Presidente da Câmara Municipal.
Artigo 10 - Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, inclusive a Lei nº 1.412 de 18 de Fevereiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 16 de dezembro de 2019
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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PREGÃO / LICITAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA

PORTARIA N.º 412/2019

Pregão Presencial nº 160/2019

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. OSNEIDE MARIA DA CRUZ.”

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto o
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAIS SEJAM: FOLHA
DE PAGAMENTO, PROVENTOS, VENCIMENTOS E SIMILARES,
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MUNICÍPIO, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE PAB E
CAIXAS ELETRÔNICOS PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS
SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE
TERMO, que foi alterada a data para a entrega dos envelopes contendo as
propostas e documentação de habilitação para o dia 30 de dezembro de
2019 às 08h00min, no mesmo local indicado inicialmente.
Fica esclarecido, desta feita, que houve
alteração quanto à data e horário de disputa, a qual se encontra disponível
no site da Prefeitura Municipal www.primaveradoleste.mt.gov.br na aba
Editais e Licitações.

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. OSNEIDE MARIA DA CRUZ, efetiva no cargo de GARI I, lotada na
COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS, com vencimentos
integrais, a partir de 13/12/2019 e término em 26/12/2019, conforme
processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00259P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/12/2019.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2019.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

*Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL
*original assinado nos autos

PORTARIA N.º 413/2019

IMPREV

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora

Sra. LUCIMAR BONAFE.”

PORTARIA N.º 411/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK.”

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:

1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na E.M.E.I. Galiléia, com vencimentos integrais, a
partir de 12/12/2019 e término em 27/01/2020, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00260P.

CRECHE JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, com vencimentos

Art.

1º Conceder

o

benefício

AUXÍLIO-DOENÇA, a

servidora

Sra. LUCIMAR BONAFE, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na

integrais, a partir de 06/12/2019 e término em 19/12/2019, conforme
processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00258P.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/12/2019.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
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PORTARIA N.º 414/2019

PORTARIA N.º 417/2019

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. TERESINHA SALETE NERVIS.”

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. LEA
ADRIANA MORENO DOS SANTOS, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na E.M.E.I PROF. ROSIDELMA ALMEIDA, com vencimentos integrais, a partir de 23/11/2019 e término em 21/12/2019, conforme
processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00215R1.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. TERESINHA SALETE NERVIS, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na E.M.E.I. LAR MARIA DE NAZARÉ, com vencimentos
integrais, a partir de 11/12/2019 e término em 17/01/2020, conforme
processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00218R3.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/12/2019.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
PORTARIA N.º 415/2019

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. MARIA JOSE RESPLANDE.”

PORTARIA N.º 418/2019

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a Previdência
Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. MARIA JOSE
RESPLANDE, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na
E.M.E.F. 13 DE MAIO, com vencimentos integrais, a partir de 07/12/2019 e término
em 19/12/2019, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00261P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/12/2019.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
PORTARIA N.º 416/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora
Sra. LAISE DA SILVA ARAUJO.”
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 nos termos do Art. 26, § 4º da Lei n.º 1.662/2016, que rege a
Previdência Municipal:
CONSIDERANDO a nova redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 015/2019
ao inciso X, do § 3º, do Art. 129 e o Art. 99 da Lei Municipal nº. 679/2001 e a Nota
Explicativa nº. 01/2008 CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, resolve:
Artigo 1º. Conceder o benefício de SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra.
LAISE DA SILVA ARAUJO, efetiva no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO,
lotada na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 04/12/2019 a 01/04/2020 com vencimentos pagos pelo
IMPREV e do dia 02/04/2020 a 31/05/2020 com vencimentos pagos pelo Município
de Primavera do Leste conforme processo administrativo do IMPREV nº
2019.08.00262P.
Artigo 2º Ao término do benefício da parcela inerente ao IMPREV, da servidora
supracitada, será acrescido o 13º proporcional correspondente a 4/12 (quatro doze
avos) do total de sua remuneração.
Artigo 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2019.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE.”
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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE, efetiva no cargo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na E.M.E.F. NOVO HORIZONTE, com vencimentos integrais, a partir de 21/12/2019 e término em
06/02/2020, conforme processo administrativo do IMPREV,
n.º 2019.05.00271P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
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PORTARIA N.º 419/2019

PORTARIA N.º 422/2019

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora Sra. EVA
MARIA DE PAIVA.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor
Sr. WILSON KUREK.”

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a Previdência
Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. EVA MARIA
DE PAIVA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada no
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO BOA ESPERANÇA, com vencimentos
integrais, a partir de 30/11/2019 e término em 28/02/2020, conforme processo
administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00180R7.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor
Sr. WILSON KUREK, efetivo no cargo de OPERADOR DE MAQUINAS
I, lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, com vencimentos
integrais, a partir de 02/12/2019 e término em 12/02/2020, conforme
processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00070RR6.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

PORTARIA N.º 420/2019

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. MARCILEY DE SOUZA PEREIRA TAVARES.”

PORTARIA N.º 423/2019

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a Previdência
Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. MARCILEY DE
SOUZA PEREIRA TAVARES, efetiva no cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, lotada no PSF VIII - BAIRRO CASTELÂNDIA, com vencimentos integrais, a
partir de 19/12/2019 e término em 02/01/2020, conforme processo administrativo do
IMPREV, n.º 2019.05.00263P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

PORTARIA N.º 421/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. TATIANE NAIARA CRUZ DE SOUZA.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor
Sr. MAURO SERGIO SILVEIRA.”
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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor
Sr. MAURO SERGIO SILVEIRA, efetivo no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 11/12/2019 e término
em 09/01/2020, conforme processo administrativo do IMPREV,
n.º 2019.05.00273P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.
RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. TATIANE NAIARA CRUZ DE SOUZA, efetiva no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE, lotada no PSF X, com vencimentos integrais, a partir de 10/12/2019 e término em 24/12/2019, conforme processo
administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00264P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

PORTARIA N.º 424/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. JAQUELINE DOS SANTOS LIMA.”

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. JAQUELINE DOS SANTOS LIMA, efetiva no cargo de AGENTE
ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, lotada na AUDITORIA, OUVIDORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO, com vencimentos integrais, a partir
de 16/12/2019 e término em 29/01/2020, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00272P.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
PORTARIA N.º 425/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA.”

PORTARIA N.º 427/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. MARCIA REGINA PASINI BRUCH.”
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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. MARCIA REGINA PASINI BRUCH, efetiva no cargo de AGENTE
DE COMBATE A ENDEMIAS, lotada na VIGILÂNCIA AMBIENTAL,
com vencimentos integrais, a partir de 17/12/2019 e término em
30/01/2020, conforme processo administrativo do IMPREV,
n.º 2019.05.00270P.

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na CRECHE SÃO JOSÉ, com vencimentos integrais, a
partir de 18/12/2019 e término em 01/03/2020, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00266P.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
PORTARIA N.º 426/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. ERMINIA CAROLINA BRESSAN.”

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. ERMINIA CAROLINA BRESSAN, efetiva no cargo de AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na E.M.E.F. MAURO WENDELINO
WEIS, com vencimentos integrais, a partir de 24/12/2019 e término em
09/02/2020, conforme processo administrativo do IMPREV,
n.º 2019.05.00268P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
PORTARIA N.º 428/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora Sra. OLGA
IVONE BAMBERG.”
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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a Previdência
Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. OLGA IVONE
BAMBERG, efetiva no cargo de PROFESSORA, lotada na E.M.E.F. MARIA
DALLAFIORA COSTA, com vencimentos integrais, a partir de 13/12/2019 e término em 26/12/2019, conforme processo administrativo do IMPREV,
n.º 2019.05.00170R3.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
PORTARIA N.º 429/2019
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor Sra. IRADI
CANAN.”
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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a Previdência
Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. IRADI CANAN, efetiva no cargo de PROFESSOR, lotado na E.M.E.F. MARIA DALLAFIORA COSTA, com vencimentos integrais, a partir de 03/12/2019 e término em
16/01/2020, conforme processo administrativo do IMPREV, n. 2019.05.00267P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo
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PORTARIA N.º 430/2019

PORTARIA N.º 432/2019

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora
Sra. MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à
servidora Sra. ALESSANDRA SCHWEIG.”

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 nos termos do Art. 15, da Lei n.º
1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora
Sra. MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA, efetiva no cargo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na CRECHE ERCOLINO
COSTA, com vencimentos integrais, a partir de 13/12/2019 e término em
20/12/2019, conforme processo administrativo do IMPREV,
n.º 2019.05.00269P.

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 nos termos do Art. 26, § 4º da Lei
n.º 1.662/2016, que rege a Previdência Municipal:
CONSIDERANDO a nova redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º
015/2019 ao inciso X, do § 3º, do Art. 129 e o Art. 99 da Lei Municipal nº.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

679/2001 e a Nota Explicativa nº. 01/2008 CGNAL/DRPSP/SPS/MPS,

resolve:
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

Artigo 1º. Conceder o benefício de SALÁRIO-MATERNIDADE, à
servidora Sra. ALESSANDRA SCHWEIG, efetiva no cargo de PSICOLOGA 40H SM, lotada na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVE-

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

RA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 13/12/2019 a
10/04/2020 com vencimentos pagos pelo IMPREV e do dia 11/04/2020 a
09/06/2020 com vencimentos pagos pelo Município de Primavera do Leste

PORTARIA N.º 431/2019

conforme processo administrativo do IMPREV nº 2019.08.00274P.
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora

Artigo 2º Ao término do benefício da parcela inerente ao IMPREV, da

Sra. CHEYLA FERREIRA FONTES FIGUEIRA.”

servidora supracitada, será acrescido o 13º proporcional correspondente a
4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores

Artigo 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no

revogando-se as disposições em contrário.

uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve:
Primavera do Leste - MT, 16 de dezembro de 2019.
Art.

1º Conceder

o

benefício

AUXÍLIO-DOENÇA, a

servidora

Sra. CHEYLA FERREIRA FONTES FIGUEIRA, efetiva no cargo de
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, lotada na PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais,
a partir de 21/12/2019 e término em 04/01/2020, conforme processo
administrativo do IMPREV, n.º 2019.05.00265P.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 16/12/2019.

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

RONAS ATAIDE PASSOS
Diretor Executivo

