
Diário Oficial 
 DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 04 de Março de 2021 • Edição Extraordinária 1903 .Ano XV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 

PODER EXECUTIVO 
 
 

 

  

RECURSOS HUMANOS - EXTRATOS 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 2 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 3 

  



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 4 

 
  



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 5 

 
  



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 6 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 7 

  



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 8 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 9 

  



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 10 

 

  

 

AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 0021/2021 
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-
ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

PRIMAVERA DO LESTE.  

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 17 de março de 2021 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A 

abertura da etapa de lances opera a preclusão do direito 

de credenciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

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

do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

Adendo Modificador  

 

Ref. 

Credenciamento nº 002/2021. 

 

 

A Comissão Permanente de Licitações do município de Primavera do Leste, 

no uso das atribuições legais torna público que está retificando, através deste 
ADENDO, o Edital da Licitação denominada, credenciamento de empresa 

especializada para contratação, em caráter emergencial, de empresa para 

prestação de serviços assistenciais especializados de Média e Alta Complexi-
dade para operacionalização do atendimento nos Leitos de Unidade de Tera-

pia Intensiva – UTI e Leitos Clínicos, ambos adulto, para tratamento exclusi-

vo de pacientes com diagnóstico de COVID-19, supracitado: 

 

Na publicação do dia 03/03/2020 do Diário Oficial do Município na página: 

01 
 

Onde se lê: 

 

a) CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM  - Nº 002/2021 

 

 

Leia se: 

 

b) Credenciamento de empresa especializada para contratação, em caráter 

emergencial, de empresa para prestação de serviços assistenciais especializa-
dos de Média e Alta Complexidade para operacionalização do atendimento 

nos Leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e Leitos Clínicos, ambos 

adulto, para tratamento exclusivo de pacientes com diagnóstico de COVID-19 
 

 

O Edital corrigido encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 

Primavera do Leste, 04 de março 
de 2021. 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 0126/2021 
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 
Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-

ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MON-

TAGEM E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS,  MESAS E 

BANCOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRE-

TARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 19 de março de 2021 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A aber-

tura da etapa de lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

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

Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

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

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RESOLUÇÃO Nº. 122/2021/CMS/PVA/SUS. 

 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 17 de agosto 

de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e  

 

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 
Considerando as disposições da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, em seu Art. 4º "é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que 
esta Lei"; 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979 , de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-

19); 

Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 407 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotadas pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências 

em seu Art. 4º "fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa de licitação, para aquisição de bens/serviços/insumos de saúde, bem como a Con-

tratualização de serviços de saúde, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata este Decreto, mediante prévia justificativa da área 
competente, ratificada pelo Secretário de Estado de Saúde, com fundamento no art. 4º da Lei Federal nº. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901, de 23 de março de 2020, que dispõe em seu artigo 8º que Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com 

dispensa de licitação, para aquisição de bens/serviços/insumos de saúde, bem como a contratualização de serviços de saúde, destinados ao enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de que trata este Decreto, mediante prévia justificativa da área competente, ratificada por ato da Secretária de Saúde, com fundamento no 

Art. 4ª da Lei Federal nº 13.979/2020. 

Considerando, o aumento de casos de pacientes de forma significativa  contaminados pelo COVID-19 com quadros de piora da doença, tendo evolução para 
Unidade de Terapia Intensiva dentro do Estado de Mato Grosso, assim como a nível mundial.  

Considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 10/02/2021 de forma presencial na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, 

respeitando as normas necessárias, bem como o uso de marcaras, álcool e outros de acordo com as orientações Federais, Estaduais e Municipais para resguardo e 
prevenção da disseminação do COVID-19, que dentre outras pautas apreciou: Abertura e Funcionamento de 10 leitos adicionais na Unidade de Terapia Inten-

siva á Pacientes portadores do Coronavírus COVID-19, e abertura de 20 leitos de retaguarda para suporte a estes leitos, conforme orientação e exigência 

do Ministério da Saúde, junto ao Hospital e Maternidade São Lucas em Primavera do Leste/MT.  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar a Abertura e Funcionamento de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e 20 leitos de retaguarda de suporte para atender pacientes porta-

dores do Corona vírus – COVID-19, junto ao Hospital e Maternidade São Lucas em Primavera do Leste/MT, para atendimento da demanda de pacientes que 

necessitem de Tratamento em UTI, durante período de enfrentamento da Pandemia.  

 

Art. 2º As despesas para manutenção dos 10 leitos adicionais de UTI e 20 leitos de retaguarda na Unidade de Terapia Intensiva serão provenientes de Recursos 

Estaduais, até a habilitação dos mesmos junto ao Ministério de Saúde, onde após esta habilitação os custos seguirão arcados através de Recursos Federais e Estadu-
ais.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário 

 

Registrada, Publicada, Cumpra-se.  

 

 
 

Primavera do leste, 10 de Fevereiro de 2021. 

 
 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 
 

 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 
 

     Homologado:   

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal Primavera do Leste- MT 
 

 

 

 

 
 

 

RESOLUÇÕES 
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RESOLUÇÃO Nº. 123/2021/CMS/PVA/SUS. 

 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 17 de agosto 

de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e  

 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 

Considerando a Portaria MS no. 2.567 de 25 de Novembro de 2016 que dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e 
serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerando a necessidade da Administração Pública de ofertar atendimento médico nos serviços de Urgência na Rede de Saúde do município por 24 horas 

contínuas e ininterruptas, com intuito de dar seqüência ao atendimento nos finais de semana e feriados a complementar os serviços para atendimento da demanda 
na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 de Primavera do Leste- MT. 

Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 01/03/2021 de modo online, considerando as orientações Federais, Estadu-
ais e Municipais para resguardo e prevenção da disseminação do COVID-19, que dentre outras pautas apreciou a abertura de processo de credenciamento de Pes-

soa Jurídica especializada na Prestação de Serviços Profissionais Médicos em regime de plantão de 12 horas.  

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Aprovar Abertura de Credenciamento para contratação de Pessoa Jurídica especializada na Prestação de Serviços Médicos em Regime de plan-

tão, para complementar os serviços já oferecidos no Município de Primavera do Leste – MT. 

 

At. 2º Os Profissionais deverão experiência comprovada de, ao menos, seis meses em UTI, de forma complementar aos serviços já oferecidos, no Município de 
Primavera do Leste/MT  

 

Art. 3º As despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento desta Prefeitura, no Programa de Traba-
lho: Funcional programática: 10.302.0020-2.1803.3.90.39.00 - 201 outros serviços - pessoa jurídica  -  Ficha reduzida 0704 

 

          PLANTÃO MÉDICO UPA EM CLÍNICA MÉDICA 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º A contratação em apreço terá seu prazo de vigência de 01 (um) ano podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e interesse da Administração 

Municipal, seguindo todas as demais cláusulas expressas conforme termo de referência.  

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6. Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.  
 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 
Primavera do leste, 01 de Março de 2021. 

 

 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
 

 

 
 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 
 

     Homologado:   

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal Primavera do Leste- MT 

 

PLANTÃO MÉDICO 

Item Procedimento Quantidade/Mês Valor Unitário Valor Total/Mês 

01 PLANTÃO MÉDICO 12h -  180  R$ 1.300,00 R$ 234.000,00 

TOTAL MÊS R$ 234.000,00 

TOTAL ANO R$ 2.808.000,00 
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RESOLUÇÃO Nº. 124/2021/CMS/PVA/SUS. 

      

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 17 de agosto 

de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e  

 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 

Considerando as ações referentes à pandemia da Corona Vírus (Covid-19), tal aquisição segue art. 8° do Decreto n° 1.901 de 23 de Março de 2020, que trata das 
aquisições de produtos/serviços referentes ao combate, controle e tratamento da pandemia da Corona Vírus (Covid-19). 

Considerando a necessidade da Administração Pública de ofertar atendimento dos  pacientes nos serviços de Urgência na Rede de Saúde do município por 24 

horas contínuas e ininterruptas, é imprescindível a contratação destes serviços complementares na Unidade de Saúde do município de Primavera do Leste - MT. 
Considerando a necessidade do Município de Primavera do Leste de complementar os serviços de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem para atendimento da 

demanda na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 e Unidade de Apoio ao COVID Terceiro Milênio com sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave – SARS, para atendimento junto a ala destinada aos pacientes suspeitos e positivados pela Corona vírus – COVID 19). 

Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 01/03/2021 de modo online, considerando as orientações Federais, Estadu-

ais e Municipais para resguardo e prevenção da disseminação do COVID-19, que dentre outras pautas apreciou a abertura de processo de credenciamento de Pes-
soa Jurídica especializada no credenciamento de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem com experiência com-

provada, em regime de plantão de forma complementar aos serviços oferecidos no Município de Primavera do Leste/MT.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar Abertura de Credenciamento para contratação de Pessoa Jurídica Especializada de Serviços de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

com experiência comprovada para complementar os serviços já oferecidos no Município de Primavera do Leste – MT, durante período de epidemia do 

COVID-19.   

 

At. 2º Os Profissionais deverão ter experiência comprovada os serviços serão previamente validados pela Secretaria Municipal de Saúde e deverão ser realizados 

por profissional especializado habilitado.  

 

Art. 3º As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

relacionadas no programa de trabalho 07 - Funcional programática: 10.302.0020-2.176- 3.3.90.39.00 - 0102 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, oriundos 

de Recursos Transferidos pelo Ministério da Saúde na ficha 0746, com o valor estimado de R$ 717.960,00 (setecentos e dezessete mil, novecentos e sessen-

ta reais).   
 

           LOTE 01 – PLANTÃO DE ENFERMEIROS 12H 

 

            

 

 

 

       

           

 

 

 

LOTE 02 - PLANTÃO TECNICO DE ENFERMAGEM 12h 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Art. 4º A contratação em apreço terá seu prazo de vigência de 06 meses (um) ano, podendo ser encerrado por ocasião do fim da pandemia ou prorrogado conforme 

legislação vigente e interesse da Administração Municipal. 

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6. Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.  
 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Primavera do leste, 01 de Março de 2021. 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS 

Secretária Municipal de Saúde 

 

     Homologado:   

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal Primavera do Leste- MT 

PLANTÃO ENFEMAGEM 

Item Procedimento 
Quantida-

de/Mês 
Valor Unitário Valor Total/Mês 

01 PLANTÃO ENFERMEIRO 12h  372 R$ 430,00 R$ 26.600,00 

TOTAL 06 MESES R$ 159.960,00 

PLANTÃO TECNICO DE ENFERMAGEM 

Item Procedimento Quantidade/Mês Valor Unitário Valor Total/Mês 

01 
PLANTÃO TECNICO DE ENFER-

MAGEM 12H  
1.860 R$ 300,00 R$ 93.000,00 

TOTAL 06 MESES R$ 558.000,00 
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PARECER Nº 008/2019 CME-PRIMAVERA DO LESTE 

Solicitante Escola Municipal de Ensino Fundamental São José 

Assunto Análise e Aprovação do Processo de Autorização e Recredenciamento do Ensino Fundamental – anos Iniciais e 
anos Finais. Aprovação do Regimento Interno, Projeto político Pedagógico-PPP e Validação de estudos anterio-

res. 

Conselheira Relatora Arlete Duarte Ferreira Linn 

 

HISTÓRICO 

 

Atendendo o disposto na Resolução nº 001/2005 do CME de Primavera do Leste, a Escola Municipal do Ensino Fundamental São José, situada a Rua B sem 

número, quadra 07, Bairro São José, solicita Recredenciamento do Estabelecimento de Ensino e Autorização de funcionamento do Ensino fundamental por quatro 

anos, bem como a validação de estudos realizados anteriormente na modalidade regular seriada, hoje organizados em anos seqüenciais - Ensino Fundamental de 9 

anos, prevendo o atendimento de 16 turmas, e uma estimativa de 432 alunos distribuídos nos turnos matutino e vespertino.  

 

DO RECREDENCIAMENTO: 

 

No Processo apresentado, conforme exigências dos Art. 9º ao 15 da resolução 001/2005-CME, constando de: requerimento da Gestora responsável por este estabe-

lecimento de ensino com denominação e endereço, certidões negativas necessárias, o quadro dos bens patrimoniais da escola e Currículo Vitae. 

Nas exigências de documentos do estabelecimento apresenta: identificação, histórico e denominação da escola, decreto de criação resoluções de autorização de 

funcionamento, relação dos equipamentos mobiliários, acervo bibliográfico, planta baixa, alvará, licença da Vigilância Sanitária e laudo técnico de Urbanismo. 

 

DA AUTORIZAÇÃO: 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental São José apresenta o Processo de Autorização contendo os seguintes documentos: Requerimento da Direção da Esco-

la, Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, descrição do tipo da escrituração escolar, quadro do corpo docente, quadro da equipe Técnico Administrativo, 

grade curricular e calendário escolar. 

Os processos de Autorização e Recredenciamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental São José, estão organizados contendo corretamente todas as exi-

gências da Resolução 001/01-CME/PVA. A Escola foi criada pela Lei Municipal nº 449/96 de 18 de outubro de 1996 e autorizada pela Resolução nº 220/97, 

publicada no D. O. de 26 de dezembro de 1997. 

A escola em questão apresenta: Direção e secretaria funcionando em um espaço específico compartilhado e que se apresenta bem organizado com sua documenta-

ção em arquivos de gavetas e armários. O espaço apesar de pequeno está propício a um bom atendimento a clientela. Os arquivos e documentos estão em sua quase 

totalidade em consonância com o que diz seu regimento interno, tendo livros em separado para cada particularidade, deixando assim registrado adequadamente, 

todos os eventos internos da unidade escolar. Os equipamentos da secretaria apresentam-se em bom estado de conservação e atendem adequadamente as necessi-

dades de atendimento da escola em seu número total de alunos. 

As dependências da escola apresentam-se em bom estado de conservação, porém faz-se necessário a reforma do piso e a ampliação da sala dos professores e cons-

trução de uma sala destinada à coordenação pedagógica e disciplinar. O pátio é pequeno e não apresenta área de lazer com parquinho, não dispõe de refeitório 

fechado, assim o espaço de refeições também é o espaço de lazer. Os banheiros passaram por reformas e encontra-se em bom estado de conservação e higiene, 

porém não apresenta nenhuma adaptação arquitetônica para o atendimento de alunos com deficiências físicas. As salas de aula apresentam um tamanho adequado, 

boa ventilação e precisa ser melhorada a parte de iluminação. As tomadas não apresentam protetores, o piso apresenta-se esburacado. 

 O prédio não apresenta qualquer adaptação do espaço físico para o atendimento de alunos com necessidades físicas especiais, como rampas, apoios laterais, ba-

nheiros adaptados. 

A escola não dispõe de laboratório de informática. 

A biblioteca apresenta-se bem organizada, porém na data da visita não dispunha de um bibliotecário ou auxiliar de biblioteca responsável. O material disponibili-

zado é provindo do convênio com o Banco Primacredi que doou a esta escola toda estrutura. Em uma breve análise documental, e em visita, podemos perceber que 

a escola dispõe de um bom acervo. 

 A quadra esportiva apresenta-se em bom estado de conservação, porém, não é coberta o que dificulta as atividades físicas e de recreação em situações climáticas 

adversas. Outra situação questionável é o fato de que a quadra não fica na área interna da escola, pois é aberta a comunidade, observa-se a necessidade de se ter a 

própria. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME 
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A água servida é provinda de poço artesiano e armazenada em caixas de água de onde servem toda a parte de higienização, a cozinha e os bebedouros, em seguida 

a seu uso é destinada a fossas sépticas. 

O lixo é separado e o inorgânico é acomodado em latões para a coleta feita regularmente pela secretaria de obras, em conjunto com todo o bairro. 

 

Conclusão 

 

A análise do processo, com base na legislação vigente, permite as seguintes considerações: 

Quanto ao Recredenciamento e autorização para o funcionamento das duas etapas do Ensino Fundamental, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José 

apresenta condições adequadas em termos de prédio, instalações e equipamentos, o que permite aos conselheiros concluir pelo atendimento do pedido, apesar das 

considerações apresentadas. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental São José adota Regimento Escolar Padrão aprovado pela Comunidade Escolar necessitando de passar por adequa-

ções, conforme Normas e Legislações atuais Nacionais e Municipais. 

 O projeto Político Pedagógico está atualizado ao ano, mas juntamente com a SME, passará por reformulação e nele constam os Planejamentos Anuais, os Proje-

tos Internos, os Planos de Ação dos coordenadores pedagógicos e disciplinares. 

A escola apresenta a Filosofia: Unidos pelo mesmo ideal buscaremos desenvolver em nossos alunos uma educação que: desenvolva as potencialidades do ser 

humano; melhore nossa sociedade; seja justa no premiar e no corrigir; ofereça conhecimentos que os preparem para a vida; promova sua auto-realização; 

O quadro de profissionais encontra-se em acordo com a realidade escolar estando todo habilitado para atender a demanda de funcionamento. 

 

Mérito: 

Face ao exposto, em minhas atribuições de conselheira, proponho a este conselho que: 

Recredencie a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, em Primavera do Leste, para a oferta das etapas do Ensino Fundamental anos iniciais e 

finais; e Autorize o funcionamento da unidade escolar; 

Aprove o Regimento Escolar e o PPP com proposta de adequações conforme as novas Diretrizes Nacionais e Municipais; 

Valide estudos dos alunos matriculados nos anos anteriores, ou seja, nos anos letivos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Obs.: Alerta-se a Mantenedora e a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José para que atendam adequadamente as necessidades de:  reformas e 

adequação do espaço físico ao atendimento da clientela, e ao cumprimento das determinações em vigor, deste conselho.   

 

Conselheira Responsável pelo processo: Arlete Duarte Ferreira Linn 

 

VOTO DA PLENÁRIA: 

 

A Plenária acata a indicação da relatora e vota favorável ao parecer. 

 

 

Sala de Sessões do CME, 27 de agosto de 2019. 

 

 

Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME 

_____________________________________________________________________ 

Nos termos dos Artigos 12 e 21 do regimento Interno do CME e da Lei Municipal 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER 008/2019, do 

Conselho Municipal de Educação, favorável a avaliação da relatora nos processos de Recredenciamento, Autorização no período de 01/01/2019 a 31/12/2022, 

Validação de estudos dos alunos matriculados nos anos letivos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da Escola Municipal de Ensino Fundamen-

tal São José localizada na zona urbana no Bairro São José em Primavera do Leste/MT. 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
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HISTÓRICO 

 

Atendendo o disposto na Resolução nº 001/2005-CME - Fixa normas para a oferta da Educação Básica no Sistema de Ensino de Primavera do Leste,  e Res. Nº 

002/2015-CME - Autorização e Recredenciamento da Unidade Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu, localizado à Rua Manaus, nº 767, no Centro, em Prima-

vera do Leste/MT, solicitou Análise e Aprovação do Processo de Recredenciamento e de Autorização da Educação Básica, Etapa da Educação Infantil - Creche e 

Pré Escola, do Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico. 

 

DO RECREDENCIAMENTO: 

 

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

Ata de Criação da escola, Cópia do Cartão de CNPJ, Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, Certidões Negativas da Diretora, Alvará 2019, Laudos Técnicos, 

Relação de equipamentos, Curriculum Vitae da administradora/ Diretora Pedagógica, acompanhado do Diploma de Magistério e seus principais certificados, 

Histórico da escola, Acervo Bibliográfico, Contrato de locação, Cópia da Planta Baixa, Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno, Quadro de Escrituração 

Escolar, Quadro de Equipe Pedagógica e Técnico Administrativa, Calendário Escolar Pedagógico e Matriz Curricular. 

DA AUTORIZAÇÃO: 

 

A Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu apresentou o Processo de Autorização com os seguintes documentos: requerimento da diretora, Projeto Político Peda-

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

são de atendimento, descrição da estrutura administrativa e do tipo da escrituração escolar, quadro do corpo docente, da equipe técnico-administrativa e de serviços 

de apoio com suas respectivas formações e funções exercidas, Matriz Curricular, Calendário Escolar, Projeto Político Pedagógico e projetos desenvolvidos, Regi-

mento Interno. 

Os processos de Autorização e Recredenciamento apresentados pela Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu estão organizados de modo a contemplar as exigên-

cias da Resolução nº 001/05 do CME de Primavera do Leste/MT. 

 

RELATÓRIO 

 

A Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu, tem como Proprietária e Diretora a senhora Lindajara Fruet Cruz. Possui um quadro de profissionais habilitados para 

atender as necessidades da instituição. 

Após visita in loco, constatou-se que a escola possui a documentação solicitada pela Resolução 001/2005 do CME de Primavera do Leste para Autorização e 

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

documentos básicos para identificação dos mesmos,  bem como cópias dos relatórios bimestrais para os alunos da educação infantil.  Os funcionários também 

possuem pastas individuais para arquivo de seus documentos. As salas da secretaria, coordenação e dos professores são pequenas, mas muito bem organizadas, 

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

e cadeiras adequadas aos tamanhos dos alunos, algumas possuem banheiro. Nota-se uma grande preocupação com a segurança dos alunos, sendo que foram colo-

PARECER 

Solicitante 

 

Nº 009/2019- CME 

Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu  

Assunto 

 

Relatoras 

 

 

 

 

Análise e Aprovação do Processo de Recredenciamento e de Autorização da Educação Básica/Etapa da Educação Infantil - Cre-

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

 
Rosine Ferraz Damacena Borges e Francisca de Assis da Silva Morbeck 
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cadas grades e obstáculos que não permitem o acesso dos alunos aos locais de maior perigo. O espaço para recreação é bom, com variedade de brinquedos no 

parquinho e espaço livre. No pátio da escola, há uma piscina, mas a mesma é protegida por grade não apresentando perigo aos alunos. O refeitório é pequeno, com 

mesas pequenas para refeições, mas de tamanho adequado às crianças. A escola não possui quadra de esportes, sendo as aulas de educação física desenvolvidas na 

piscina ou através de atividades de recreação, quanto a utilização de livros para contação de estória se dá através da biblioteca itinerante.   

Os banheiros são amplos e estão em ótimo  estado de conservação. Os vasos e pias foram adequadas aos tamanhos dos alunos.Há um bebedouro de uso coletivo. 

Os copos utilizados são individuais.  A água é fornecida pela empresa Águas de Primavera, porém possui poço semi artesiano utilizado para limpeza das depen-

dências e destinação a Rede de esgoto.  

O lixo é recolhido pela coletiva pública, sendo armazenado na parte externa em lixeiras pelas funcionárias encarregadas da limpeza. Conforme Laudo Técnico 

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

 

MÉRITO 

 

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

Regimento Interno Escolar e o PPP sugere adequações conforme as novas Diretrizes Nacionais e Municipais e Graduação de pedagogia para direção em conformi-

dade com o Art. 64 da LDBEN. 

 

 

VOTO DA RELATORA: 

 

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

Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu com validade até 31/12/2022 e indicamos aos conselheiros presentes que acatem o parecer. 

 

RELATORAS: Rosine Ferraz Damacena Borges e Francisca de Assis da Silva Morbeck 

 

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

 

 

Sala de Sessões do CME, 27 de agosto de 2019. 

 

 

Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME de Primavera do Leste/MT 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal 1.506/2014, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO o PARECER 

009/2019, do Conselho Municipal de Educação, favorável a aprovação dos Processos de Recredenciamento e Autorização no período de 01/01/2019 a 31/12/2022, 

do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar da Etapa de Educação Infantil – Educação Básica da Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu, localizado à 

Rua Manaus, nº 767, no Centro em Primavera do Leste/MT, mantido pela Iniciativa Privada. 

  

 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2019. 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação  
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RESOLUÇÃO Nº 004/19 - CME -PRIMAVERA DO LESTE/MT 

 

 

Dispõe sobre Recredenciamento e Autorização de funcionamento da Educação Básica Etapa Educação Infantil - Creche e Pré Escola da Escola e Hotelzinho 

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

 

 

O Conselho Municipal de Educação – CME de Primavera do Leste/MT, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto na Lei 9394/96, Lei Orgânica 

Municipal – LOM/90, Lei Municipal 1.506/14, Resolução Nº 001/05 CME, por decisão Plenária desta data e homologação pela Senhora Secretária de Educação de 

Primavera do Leste-MT em 27 de agosto de 2019. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Fica autorizada a Educação Básica Etapa da Educação Infantil- Creche e Pré Escola a ser ministrada pela Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu, situa-

da à Rua Manaus, nº 767, no Centro em Primavera do Leste/MT, mantida pela Iniciativa Privada Hotel Infantil Pedacinho do Céu LTDA – ME. 

 

Art. 2º - O presente terá vigência por 04 (quatro) anos, no período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2022, devendo a escola solicitar nova Autoriza-

ção/Recredenciamento, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento e atender a recomendação das relatoras conforme Parecer nº 009/2019-CME. 

 

Art. 3º - A referida Escola está sujeita à supervisão e inspeção municipal, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 4º - Fica, também, Recredenciada a Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu pelo mesmo período, segundo o disposto na Resolução Nº 001/05 – CME. 

 

Art. 5º - Determinar que a Direção da Escola, faça ampla divulgação do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico entre os membros da comunidade 

escolar, com as devidas adequações das Novas Diretrizes Nacionais e Municipais. 

 

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRADA                                                                                              

PUBLICADA  

CUMPRA-SE 

 

 

Sala de Sessão do CME, 27 de agosto de 2019. 

 

  

Prof. Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME - Primavera do Leste/MT 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Nos termos dos Artigos 12 e 21 do Regimento Interno do CME e da Lei Municipal 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO a RESOLUÇÃO nº 

004/2019 do Conselho Municipal de Educação, favorável ao Recredenciamento e a Autorização de Funcionamento, da Escola e Hotelzinho Pedacinho do Céu, 

situada à Rua Manaus, nº 767, Centro, Primavera do Leste/MT, mantida pela Iniciativa Privada Hotel Infantil Pedacinho do Céu LTDA – ME. 

 

 

 

 

 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 04 de Março  de 2021 • Edição Extraordinária 1903  •  Ano XV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 19 

RESOLUÇÃO Nº 005/19 - CME - PRIMAVERA DO LESTE/MT 

 

 

Dispõe sobre Recredenciamento e Autorização para funcionamento da Educação Básica/Etapa Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamen-

tal São José, sediada no Município de Primavera do Leste/MT, conforme menciona. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Primavera do Leste /MT,  no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto na Lei 9394/96, Lei 

839/04, Lei Municipal 1.506/14, Resolução Nº 001/05 CME e por decisão da Plenária desta data, 27 de agosto de 2019. 

 
 

 

RESOLVE: 

 

 

 

Art. 1º - Fica autorizada a Etapa da Educação Básica - Ensino Fundamental a ser ministrada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, entidade 

pública, situada na Rua B s/n, Quadra 07, Bairro São José no município de Primavera do Leste/Mato Grosso. 
 

Art 2º - O presente terá vigência por 04 (quatro) anos, no período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2022, devendo a Escola solicitar novo recredenciamento 

e autorização, 120 dias antes do vencimento e atender a recomendação do relator no Parecer 008/19-CME/Primavera do Leste. 
 

Art. 3º - Fica declarada a validade dos estudos realizados pelos alunos matriculados na Unidade de Ensino dos anos letivos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018 da modalidade Anos iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental. 
 

Art. 4º - A referida Escola está sujeita à supervisão e inspeção municipal, nos termos da legislação vigente. 

 
Art. 5º - Conforme o exposto na Res. Nº 001/05-CME de Primavera do Leste, a referida Escola encontra-se recredenciada. 

 

Art. 6º - Determinar que a Direção da Escola faça ampla divulgação do Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico entre os membros da comunidade esco-
lar, mantendo-os atualizados, com a devida aprovação da instância competente e envio ao CME para posterior parecer.  

 

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

REGISTRADA                                                                                                             

PUBLICADA 

CUMPRA-SE 

 

 

 

Sala das Sessões-CME, Primavera do Leste, 27 de agosto de 2019. 

 
 

 

 
                                                                            

Rosine Ferraz Damacena Borges 

Presidente do CME – Primavera do Leste/MT 
 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
Nos termos dos Artigos 12 e 21 do regimento Interno do CME e da Lei Municipal 1.506, de 16 de dezembro de 2014, HOMOLOGO a Resolução Nº 005/2019, 

do Conselho Municipal de Educação, favorável ao Recredenciamento e Autorização da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José localizada na zona 

urbana, Bairro São José, mantida pelo poder público municipal. 
 

 

 
 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
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