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PODER EXECUTIVO
CONTRATOS
CONTRATO DE RATEIO N.º 001/2.021
CONTRATO DE RATEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT E O CONSÓRCIO REGIONAL DE
SAÚDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Maringá, nº 444, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
01.974.088/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LEONARDO TADEU BORTOLIN, brasileiro, casado, portador do RG sob o n.º
2.153.268-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob n.º 332.053.048-88, residente e domiciliado em Primavera do Leste/MT, na Rua Santo Amaro, nº 1150, Jardim Riva,
denominando de CONCEDENTE, e o CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.238.413/0001-22, com sede na com sede na Rua João Pessoa, nº 1357, Centro A, nesta cidade de Rondonópolis/MT, fone/fax: (66) 3423-1086, neste ato representado pelo Presidente, em exercício, Sr. NELSON ANTONIO PAIM, brasileiro, casado, Prefeito do Município de
Poxoréu/MT, portador do RG sob o n.º 681901 SSP/MT e inscrito no CPF sob n.º 522.597.811-87, residente e domiciliado em Poxoréu/MT, denominado de
PROPONENTE, resolvem celebrar o presente Contrato de Rateio, que reger-se-á pela Lei Federal nº 11.107/05, pelo Decreto Regulamentador nº 6.017/07, subsidiariamente pelo Estatuto Social do Proponente, bem como pelos demais dispositivos correlatos e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto ratear os custos com a manutenção do Consórcio PROPONENTE e o cumprimento dos objetivos fixados no Estatuto
Social do CORESS, em atendimento as exigências legais, especialmente a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 1.777 de 19 de dezembro de
2.018, para assegurar o custeio de consultas, exames e procedimentos, visando o fortalecimento das ações de atenção à saúde ofertadas aos usuários do Sistema
Único de Saúde;
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
2.1 - O valor total do presente Contrato de Rateio é de R$967.193,88 (novecentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos),
conforme per capita e cota do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde – PAICI, demonstrada no
quadro a seguir:
PER CAPITA
POPULAÇÃO
COTA
SES/MT
VALOR
VALOR TOTAL
MUNICÍPIO
ATUAL
2.020*
MENSAL
COTA PAICI
MENSAL
DO CONVENIO
(MT)
RECURSO PRÓ2.021
TOTAL
(12 MESES)
PRIO DO CONCEDENTE

PRIMAVERA DO
LESTE

R$ 0,9842

63.092

R$62.095,15

R$18.504,34

R$80.599,49

R$967.193,88

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor total do presente Contrato de Rateio, constante na CLÁUSULA SEGUNDA, será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$80.599,49 (oitenta mil,
quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), até o dia dez (10) de cada mês, conforme estabelece o §1º do artigo 25, do Estatuto Social do
PROPONENTE;
I - Havendo atraso do Estado de Mato Grosso, em repassar ao CONCEDENTE, o valor alusivo ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos
Consórcios Intermunicipais de Saúde – PAICI, descrito na CLAUSULA SEGUNDA, definido em Reunião de CIR e publicado na Portaria nº
098/2.016/GBSES/MT, deverá o Município realizar o pagamento da seguinte forma:
a)Repassar ao PROPONENTE, impreterivelmente, até a data e na quantidade de parcelas previstas no caput, a cota mensal oriunda de recurso próprio, no valor
de R$62.095,15 (sessenta e dois mil, noventa e cinco reais e quinze centavos); e
b)Realizada a transferência do recurso do PAICI pelo Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria Estadual de Saúde – SES/MT, o CONCEDENTE deverá
repassar imediatamente ao PROPONENTE, que reverterá em serviços médicos à população do município CONCEDENTE.
§1º – Os valores acima descritos e demais provenientes deste Contrato de Rateio serão depositados pelo Município CONCEDENTE, na conta corrente nº 6770-9,
do Banco do Brasil S/A, agência nº 3283-2, de titularidade do PROPONENTE.
§2º – O valor referente ao recurso próprio do CONCEDENTE, previsto na letra a, do inciso I, da CLAUSULA TERCEIRA será dividido da seguinte forma:
I – 70% (setenta por cento) investido em consultas, exames, procedimentos e demais atendimentos médico-hospitalar; e
II – 30% (trinta por cento) direcionado a manutenção da estrutura administrativa do PROPONENTE;
§3º – Fica determinado que, caso o CONCEDENTE não realize o pagamento total do recurso próprio, deverá, obrigatoriamente, realizar o pagamento, ao
PROPONENTE, da porcentagem administrativa prevista no inciso II do §2º desta CLAUSULA TERCEIRA, até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de
serem aplicadas as penalidades previstas na CLAUSULA SEXTA e medidas judiciais cabíveis.
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CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO
4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio correrão à conta do orçamento vigente programado para o corrente exercício, na dotação orçamentária
nº 10.302.0020-2.124 3.3.71.70.00 – 0102 Ficha 0611 e 10.302.0020-2.124 3.3.71.70.00 – 0142 Ficha 612 .
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO
5.1 - O prazo de vigência deste Contrato de Rateio será de 02 de janeiro de 2.021 a 31 de dezembro de 2.021, podendo ser alterado, mediante Termo Aditivo,
devidamente acordado e aceito entre as partes conveniadas.
CLÁUSULA SEXTA: DA INADIMPLÊNCIA
6.1 - As partes signatárias acordam que em caso de inadimplência do CONCEDENTE do compromisso firmado na CLAUSULA TERCEIRA, de, no máximo, 20
(vinte) dias, contados da data prevista para o pagamento do valor mensal de recurso próprio, ou seja dia 10 (dez) de cada mês, haverá incidência de multa mensal
de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido e suspensão imediata, a partir do primeiro dia útil subsequente a data limite de atraso, dos atendimentos/serviços médicos, aos usuários do Município CONCEDENTE, sem prejuízo de eventual exclusão do CONCEDENTE do quadro do PROPONENTE, e
responsabilização judicial.
6.2 – Desfeita a situação de inadimplência, fica o PROPONENTE autorizado a realizar, automaticamente, a quitação de todas as taxas administrativas vencidas, e
aplicar, somente o saldo remanescente, em serviços médicos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Compete ao CONCEDENTE:
§1º – Efetuar o pagamento do valor mensal, conforme consignado na CLAUSULA TERCEIRA, até o dia 10 (dez) de cada mês, impreterivelmente, sob pena de
sofrer as sanções previstas na CLÁUSULA SEXTA e demais aplicáveis;
§2º – Acompanhar e fiscalizar a consecução do presente Contrato através da Secretaria Municipal de Saúde;
7.2 – Compete ao PROPONENTE:
a)Aplicar os valores financeiros, pagos pelo CONCEDENTE, no limite das finalidades do CORESS/MT – Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, e em
estreita obediência ao artigo 7º do Estatuto Social deste;
b)Fazer prestação de contas, conforme estabelece o Estatuto Social do Consórcio;
c)Movimentar contas específicas para os valores ora conveniados em instituições financeiras oficiais;
d)Enviar relatório mensal da consecução financeira do presente Contrato ao CONCEDENTE, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria de Estado da
Saúde de Mato Grosso, para cumprimento do princípio da publicidades e outros, referidos pelo artigo 7º, inciso II, do Estatuto Social do PROPONENTE, e se
solicitado, enviá-lo aos Srs. Vereadores e Sr. Secretário Municipal de Saúde.
e)
CLÁSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES
8.1 - Será objeto de Termo Aditivo qualquer alteração julgada necessária pelos signatários do presente Contrato.
CLÁSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - O presente Contrato de Rateio poderá ser rescindido de comum acordo pelas partes signatárias, ou unilateralmente, mediante notificação do CONCEDENTE
ao PROPONENTE, com prazo nunca inferior a 120 (cento e vinte) dias antes do exercício seguinte, como estabelece o artigo 29 do Estatuto Social do PROPONENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Rondonópolis/MT para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 – Eventual saldo oriundo dos valores previstos na CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Rateio, pagos pelo CONCEDENTE, poderão ser utilizados no
período de vigência do Contrato de Rateio do ano subsequente, desde que o CONCEDENTE celebre o Contrato de Rateio do próximo ano e esteja adimplente com
as parcelas mensais firmadas;
§1º - Havendo situação de inadimplência por parte CONCEDENTE, o PROPONENTE utilizará, imediatamente, esse saldo financeiro existente, para amortizar a
inadimplência de atendimentos/serviços, fortuitamente, já usufruídos pelos pacientes e ainda de todas as taxas administrativas vencidas que por ventura existirem,
não podendo o CONCEDENTE requerer a utilização da quantia aplicada pelo PROPONENTE nos pagamentos aqui descritos, em serviços/atendimentos.
11.2 – Fica certo que o presente Contrato de Rateio, dada a sua natureza obrigacional recíproca, servirá de título executivo extrajudicial (artigo 910 do CPC) para a
devida execução, em casa de inadimplemento, de todos os valores pelo Município Concedente, originados pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente
pacto.
Por estarem as partes de acordo, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.
Primavera do Leste/MT, 04 de janeiro de 2.021.
________________________________
LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal de
Primavera do Leste/MT

______________________________
NELSON ANTONIO PAIM
Presidente do Consórcio Regional
de Saúde Sul de Mato Grosso
CORESS/MT

Testemunhas:
_____________________________________
Laura Kelly Hortenci de Barros
CPF: 824.890.411-34

Nome: ________________________________________________________________

CPF: __________________________________________________________________
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CONTRATO DE RATEIO N.º 002/2.021
CONTRATO DE RATEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT E O CONSÓRCIO REGIONAL DE
SAÚDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Maringá, nº 444, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
01.974.088/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LEONARDO TADEU BORTOLIN, brasileiro, casado, portador do RG sob o n.º
2.153.268-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob n.º 332.053.048-88, residente e domiciliado em Primavera do Leste/MT, na Rua Santo Amaro, nº 1150, Jardim Riva,
denominando de CONCEDENTE e o CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.238.413/0001-22, com sede na com sede na Rua João Pessoa, nº 1357, Centro A, nesta cidade de Rondonópolis/MT, fone/fax: (66) 3423-1086, neste ato representado pelo Presidente, em exercício, Sr. NELSON ANTONIO PAIM, brasileiro, casado, Prefeito do Município de
Poxoréu/MT, portador do RG sob o n.º 681901 SSP/MT e inscrito no CPF sob n.º 522.597.811-87, residente e domiciliado em Poxoréu/MT, denominado de
PROPONENTE, resolvem celebrar o presente Contrato de Rateio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1- Constitui objeto deste instrumento o rateio das despesas do PROPONENTE entre os Municípios Consorciados para custear os serviços de análise da qualidade
da água para consumo humano nos municípios integrantes da região, através do Programa de Vigilância da Qualidade da Água – VIGIÁGUA.
1.2
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
2.1 - O objetivo geral do Programa Vigiágua é implementar o Monitoramento da Qualidade da água para o consumo Humano, aos municípios da regional de
Rondonópolis. São objetivos específicos do programa VIGIÁGUA:
I.Garantir implantação do laboratório no município de Rondonópolis;
II.Implementar ações de vigilância da qualidade de água para o consumo humano;
III.Promover a descentralização e regionalização dos serviços de saúde;
IV.Monitorar sistematicamente a qualidade da água para o consumo humano por meio de coleta de amostras e análises laboratoriais de vigilância, nos parâmetros
bacteriológicos e físico-químicos básicos de rotina aos municípios da regional em atenção a Portaria 2.914/2.011 do Ministério da Saúde e Resolução 004/2.007 da
Secretaria Estadual de Saúde;
V.Facilitar o acesso e agilidade nos resultados.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor do presente Contrato de Rateio é de R$ 13.468,80 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e será pago em 12 (doze)
parcelas mensais no valor de R$ 1.122,40 (um mil, cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), conforme demonstrado no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO

Análise da qualidade da água
para consumo humano – Programa VIGIAGUA

POPULAÇÃO
2.020
(IBGE)

QTD MINIMA ANÁLISES 2.021

QTD
MENSAL

QTD
TOTAL

16

192

62.092

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
MENSAL
R$

VALOR ANUAL
R$

70,15

1.122,40

13.468,80

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 - As partes obrigam-se mutuamente a cumprir este Contrato de Rateio, ficando a cargo do CONCEDENTE efetuar os repasses das verbas previstas na Tabela
de Distribuição de Exames de Análise de Qualidade de Água por Município, descrito no projeto do Laboratório de Água.
4.2 - O CONCEDENTE se compromete a:
I.Efetuar o repasse financeiro previsto no caput da CLÁUSULA TERCEIRA, por meio de transferência bancária na conta corrente do PROPONENTE nº 67709, agência 3283-2, do Banco do Brasil, ficando, em caso de inadimplência, sujeito a não realização das análises;
II.Nos casos de epidemias, serão acrescidas no valor total do repasse mensal, as amostras excedentes realizadas fora da pactuação do Programa VIGIAGUA, em
casos de investigação.
4.3 - O PROPONENTE se compromete a:
I.Cumprido, pelo CONCEDENTE, o previsto no inciso I da SUB-CLÁUSULA 4.2, repassar os recursos financeiros ao laboratório, conforme pactuado no contrato
nº 026/2.017;
II.Fazer prestação de contas, se solicitado;
III.Movimentar contas específicas para os valores ora conveniados em instituições financeiras oficiais.
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 - O prazo de vigência do presente Contrato será de 02 de janeiro de 2.021 a 31 de dezembro de 2.021.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato de Rateio, correrão a conta do CONCEDENTE, com sua cota de participação descrita no projeto do laboratório de
água, sob a seguinte dotação orçamentária: 10.302.0020-2.124 3.3.71.70.00 - 0102 Ficha 0611.

4

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 26 de Janeiro de 2021 • Edição Extraordinária 1874 • Ano XV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
7.1 - O presente instrumento poderá ser denunciado por qualquer das partes mediante comunicação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dais;
7.2- O presente Termo de Convênio poderá ser rescindido:
I.por consenso das partes, desde que presentes razões de superior interesse público e conveniência administrativa;
II.por superveniência de lei, fatos ou atos que torne inviável a sua execução;
III.por descumprimento de cláusulas e condições contratuais.
CLÁUSULA OITAVA: DAS MODIFICAÇÕES
8.1 – Será objeto de Termo Aditivo qualquer modificação julgada necessária pelos signatários deste Contrato de Rateio.
CLÁUSULA NONA: DA OMISÃO
9.1 - Diante de eventual omissão, esta será sanada com base na Lei nº 8.666/93 e nos princípios que regem a Administração Pública.
CLAUSULA DÉCIMA: DO FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - Ao presente Contrato de Rateio, no que couber, é aplicado o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e 11.107/05, Portaria nº 2.941/2011 do Ministério da
Saúde e a Resolução nº 004/2.007 da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, subsidiariamente pelo Estatuto Social do Proponente e pelos demais dispositivos legais correlatos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Fica o PROPONENTE autorizado, a regulamentar, via Resolução, outras disposições necessárias a garantir a finalidade do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
12.1 – As partes elegem o foro da Justiça Estadual da Comarca de Rondonópolis, como competente para dirimir as questões oriundas da execução do presente
Contrato que não puderem ser resolvidas por via administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o
subscrevem, para que surta, desde logo, os efeitos nele contidos.
Primavera do Leste/MT, 04 de janeiro de 2.021.

________________________________
LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal de
Primavera do Leste/MT

______________________________
NELSON ANTONIO PAIM
Presidente do Consórcio Regional
de Saúde Sul de Mato Grosso
CORESS/MT

Testemunhas:
_____________________________________
Laura Kelly Hortenci de Barros
CPF: 824.890.411-34

Nome: ________________________________________________________________

CPF: __________________________________________________________________
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DECRETOS
DECRETO Nº 2.015 DE 25 DE JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a fixação de novas idades para o cônjuge ou companheiro no que diz respeito à cessação da percepção de cada cota individual referente ao benefício
de pensão por morte.”

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO a autorização legislativa contida na Lei do Regime Próprio de Previdência, que poderão ser fixadas em números inteiros, acerca da previsão
de novas idades para os fins previstos na alínea “c”, inciso V, § 1º, da Portaria ME nº 424, de 29 de dezembro de 2020, limitado o acréscimo na comparação com as
idades anteriores ao referido incremento;

CONSIDERANDO o disposto no §3º do artigo 33 da Lei Municipal n.1.662/2016, que rege RPPS do Município de Primavera do Leste-MT;

CONSIDERANDO o teor da CARTA JURÍDICA N.º 037/2021/BE&J;

CONSIDERANDO a Portaria ME nº 424, de 29 de dezembro de 2020;

DECRETA

Artigo 1°. O direito à percepção de cada cota individual da pensão por morte na hipótese que trata a alínea “c”, inciso “V”, parágrafo 1º do artigo 33 da Lei
1.662/2016, cessará, para o cônjuge ou companheiro, com transcurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito
do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas dezoitos contribuições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 22 (vinte e dois) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e quatro) anos de idade;
6) vitalícia, com 45 (quarenta e cinco) ou mais anos de idade.

Artigo 2°. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de janeiro de 2021.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

DVMM/ELO.
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 128/2021

PORTARIA Nº 131/2021

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

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

Nomear, a Senhora ROSMÉRI FÁTIMA BEVILÁQUA SCHUSTER para
exercer a função de Encarregada de Serviços Esportivos, desta Prefeitura,
recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal
nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Designar o Senhor EDMIR JOÃO SOUZA SOLIMAN, para exercer a
função de Coordenador de Planejamento, desta Prefeitura, recebendo a
remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19
de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 25 de janeiro de 2021.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 11 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

PORTARIA Nº 129/2021

PORTARIA Nº 132/2021

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

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

Designar a Senhora CAROLINA BRUN para exercer a função de Encarregada de Fomento a Indústria e Comércio, desta Prefeitura, recebendo a
remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de
19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Designar a Senhora ADENIUZA DA SILVA PIMENTA, para exercer a
função de Chefe de Equipe de Atenção Básica, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813
de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 25 de janeiro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 25 de janeiro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

PORTARIA Nº 130/2021

PORTARIA Nº 133/2021

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

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

RESOLVE

RESOLVE

Designar o Senhor HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL, para
exercer a função de Chefe de Seção do PROCON, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº
813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

Nomear, o Senhor DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS para exercer a
função de Encarregado de Serviços de Agricultura e meio Ambiente,
desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V
da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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PORTARIA Nº 134/2021
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE
Nomear, o Senhor PAULO BRUNO DE MELO MENEZES para exercer a função de Encarregado de Recursos Materiais, desta Prefeitura, recebendo a
remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 25 de janeiro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de janeiro de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

