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EDITAIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 127, de 05 de novembro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 1039/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO. 

Considerando o Ofício nº 251/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 
 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-

sos 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, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 

da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Inscrição   Classif.        Candidato 

1490            14        MARIA AUXILIADORA FRANCO CARDOSO 

 

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 
Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-
datos(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, 05 de novembro de 2021. 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

 
 

Maria Roseli Aparecida Correia 
Secretária Municipal de Saúde 

 

ANEXO I 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-
to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 
idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 
condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-
rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 
para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 
e apresentar o comprovante de agendamento.   
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 128, de 05 de novembro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

 

 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 0898/2021/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 o Ofício nº 229/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 941 

convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 126.464 de 22 de outubro de 

2021 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 deter-

minado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-
sos 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, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Inscrição   Classif.    Candidato 

814           42 CHARLES ALVES DA SILVA  

 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-

datos(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, 05 de novembro de 2021. 

 
 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

 

Maria Roseli Aparecida Correia 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-
ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-
cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 
de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 129, de 05 de novembro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 
 

 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-

mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 1040/2021/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 o Ofício nº 253/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-
sos 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, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Inscrição   Classif.    Candidato 

582           43 VALERIA REGINA DE ALMEIDA EMILIANO  

 
 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 

 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade 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) candi-
datos(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, 05 de novembro de 2021. 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

 
 

Maria Roseli Aparecida Correia 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 130, de 05 de novembro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-

mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 1571/2021 SME de lavra da Secretaria Munici-
pal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS e PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
 

Considerando o Ofício nº 231/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 1095 convocado(a) 

para o cargo de PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA pelo Edital 
de Convocação nº 121.464 de 06 de outubro de 2021, se apresentou para 

tomar posse, no entanto, conforme Ofício nº 1851/2021 SME não assumiu 

a vaga ofertada. 
 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-
sos 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, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 

da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Inscrição   Classif.        Candidato 

517 6     JOSELMA MARIA DA SILVA SANTOS 

 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade 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) candi-

datos(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, 05 de novembro de 2021. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Adriana Tomasoni 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-
ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-
cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 
de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

N.º 030/2021/SEFAZ 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do Leste-

MT, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 
1997, notifica os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRA-

BALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERES-

SADOS com sede neste Município quanto à liberação de recursos abaixo: 
 

DATA ÓRGÃO TIPO  DESTINAÇÃO VALOR 

R$ 

04/11/2021 FNS Programa Vigilância em Saúde 3.154,60 

 
Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2021. 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

Contador / Matrícula 6741 

 

ANEXO I 

ZONEAMENTO 

“LOTEAMENTO SANTA FELICIDADE II” 

SANTA FELICIDADE II 

QUADRA LOTES ZONA 

1 TODOS ZC1 

2 TODOS ZC1 

3 TODOS ZC1 

4 TODOS ZC1 

5 TODOS ZC1 

6 TODOS ZR2 

7 1, 22 e 23 ZC1 

7 2 a 21 ZR2 

8 1, 22 e 23 ZC1 

8 2 a 21 ZR2 

9 1, 22 e 23 ZC1 

9 2 a 21 ZR2 

10 1, 22 e 23 ZC1 

10 2 a 21 ZR2 

11 1, 22 e 23 ZC1 

11 2 a 21 ZR2 

12 TODOS ZR2 

13 TODOS ZR2 

14 TODOS ZR2 

15 TODOS ZR2 

16 TODOS ZR2 

17 TODOS ZR2 

18 TODOS ZR2 

19 TODOS ZR2 

20 TODOS ZR2 

21 TODOS ZR2 

22 TODOS ZR2 

23 TODOS ZR2 

24 1 a 7 ZR2 

24 8 ZC2 

25 1 a 7, 11 a 17 ZR2 

25 8 a 10 ZC2 

26 1 a 7, 11 a 17 ZR2 

26 8 a 10 ZC2 

27 1 a 7, 11 a 17 ZR2 

27 8 a 10 ZC2 

28 1 a 7, 11 a 17 ZR2 

28 8 a 10 ZC2 

29 1 a 7, 11 a 17 ZR2 

29 8 a 10 ZC2 

30 1 a 5 ZC2 

30 6 a 11 ZR2 

31 1 a 3 ZC2 

31 4 a 19 ZR2 

32 1 a 3 ZC2 

32 4 a 21 ZR2 

33 1 a 3 ZC2 

33 4 a 21 ZR2 

34 TODOS ZR2 

35 TODOS ZR2 

 

DECRETO Nº 2.134 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

“ALTERA O DECRETO Nº 2.118 DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

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

suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 58, IV e XVI da Lei 

Orgânica do Município de Primavera do Leste,  
 

 

DECRETA 

 

 

Artigo 1º - Altera-se o Parágrafo Único do Decreto Municipal de nº 2.118 
de 04 de outubro de 2021, que passa a viger com a seguinte redação: 

 

Parágrafo Único - A aprovação fica condicionada ao cumprimento, pela 
proprietária loteadora, das obrigações constantes do TERMO DE COM-

PROMISSO sendo o Anexo I deste Decreto e integram o Projeto de Lote-

amento o Anexo I do Decreto 2.134 de 05 de novembro de 2021, que 
deverá ser firmado pela mesma. 

 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 05 de novembro de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

DVMM/ELO. 

 

DECRETOS 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/lei-9452-97
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PORTARIA Nº 824/2021 

 

 

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

legais, 

 

R E S O L V E 

 

Designar os seguintes fiscais para acompanhamento dos processos licitatórios das modalidades: 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2021  
 

PROCESSO N° 2220/2021 

 

Objeto 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL ELABORAÇÃO 

DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS HIDROLÓGICOS, ESTU-

DOS GEOTÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 
PARA PONTES DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTEN-

DIDO LOCALIZADAS EM RODOVIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE – MT. 

Fiscal do Projeto Tiago Oliveira Silva – Engenheiro Civil 

Fiscal do Contrato Paulo Marcos de Moraes Coimbra 

Suplente do Fiscal Elizete Rodrigues do Nascimento  

 

Registre-se e Publique-se. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de novembro de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 

 

PORTARIA Nº 825/2021 

 

 

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

legais, 

 
 

R E S O L V E 

 

 

Designar os seguintes fiscais para acompanhamento dos processos licitatórios das modalidades: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2021  
 

PROCESSO N° 2225/2021 

 

Objeto 

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, INCLUSO MOTORISTA, COM-

BUSTÍVEIS E POSSÍVEIS MANUTENÇÕES, PARA DISPONIBILIZA-

ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DO MUNI-
CÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, EM ATENDIMENTO AO TERMO 

DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 017/2021. 

Fiscal do Contrato Paulo Marcos de Moraes Coimbra 

Suplente do Fiscal Elizete Rodrigues do Nascimento  

 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 05 de novembro de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 

PORTARIAS 
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Convocação Oficial 

 

 

Fica a empresa AVAL NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÕES - EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 41.473.011/0001-76, 

convocada a assinar o instrumento de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

310/2021, referente à Licitação Pregão 135/2021 ,conforme item 15.3 do 
edital. 

 

A empresa vencedora deverá disponibilizar os veículos para vistoria da 
CMTU (onde será elaborado laudo de vistoria). A vistoria na CMTU poderá 

ser agendada pelo contato (66) 3498-1730 (66)3498-7568. O local a ser 

realizado a vistoria é: R. Do Comercio, 2333 - Setor Industrial, Primavera 
do Leste - MT, 78850-000 Referida vistoria será feita nos veículos da em-

presa vencedora do certame. 

 
O laudo de Vistoria Emitido pela CMTU deverá ser apresentado no momen-

to da assinatura da Ata/ Contrato, pela empresa vencedora do certame. 

 
A não aprovação dos Veículos vistoriados; implicará em inabilitação da 

licitante, sendo convocado o próximo  classificado na ordem remanescente 

da proposta.  
 

Apólice de seguro conforme requisitos do item 8.4 do anexo I Termo de 

Referências, que deverá ser apresentado no momento da assinatura da Ata/ 
Contrato, pela empresa vencedora do certame. 

 

A empresa tem até o dia 12 de novembro de 2021 para cumprir a determina-
ção deste ato convocatório, sob pena de INABILITAÇÃO, convocação do 

segundo colocado e das sanções administrativas 

 
 

 

Primavera do Leste, 05 de novembro de 2021. 
 

 

 
 

Adriano Conceição de Paula 

Coordenador de Licitação 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

147/2021 

 

 
 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do 
Processo Administrativo nº 2338/2021, em favor de ASSOCIAÇÃO 

FORÇA VÔLEI - AFV, para a prestação de serviços de Arbitragem Espor-

tiva, na realização do "Campeonato Primaverense de Handebol" constante no 
Calendário Municipal, conforme o Crdenciamento nº 04/2021, nos termos do 

Art. 25, Inciso II da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 5.720,00 (Cinco 

mil, setecentos e vinte reais). 
 

 

 
Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2021. 
 

 

 

Luiz Antônio de Oliveira Freitas  

Secretário Municipal de Esportes 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

146/2021 

 

 
 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo Administrativo nº 2337/2021, em favor de MAICON DOU-

GLAS CARDOSO DE SOUZA, para realização de Apresentações de 

Shows Musicais na modalidade Sertanejo, através de Lives, junto ao Calen-

dário Cultural 2021, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, conforme o Credenciamento nº 

03/2020, nos termos do Art. 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total 

de R$ 1.350,00 (Mil, trezentos e cinquenta reais). 
 

  

Publique-se. 
 

Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
 

*original assinado nos autos do processo 
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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 021/2021. 

 

Assunto: Moção de Aplauso a equipe de Colaboradoras do Serviço de 
Nutrição e Dietética da UFA. 

 

A Câmara Municipal de Primavera do Leste, por intermédio da vereadora 
abaixo assinada, propõe à Mesa Diretora, nos termos do Regimento Interno, 

manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente, MOÇÃO DE 

APLAUSO com entrega de Certificado do Poder Legislativo, a ser 
encaminhada as Colaboradoras do Serviço de Nutrição e Dietética da UPA. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Uma singela homenagem como forma de reconhecimento as colaboradoras 

do Serviço de Nutrição e Dietética da Unidade de Pronto Atendimento que 
demonstram seu amor e dedicação aos pacientes através do paladar. " 

 

Na cozinha nada se perde, tudo se transforma" Parabenizamos assim as 
colaboradoras do Serviço de Nutrição e Dietética da UPA. A Câmara 

Municipal, reconhece a importância de cada uma. 

 
Câmara Municipal de Primavera do Leste, 

Em 05 de Novembro de 2021. 

 
 

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA    

Vereadora (MDB) 
 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por Luiz 

Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte sim-

bologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

MOÇÃO DE PESAR Nº 022/2021. 

 

Assunto: Moção de Pesar a família Donin pelo falecimento do Sr. Paulo 

Roberto Donin. 
 

A Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, por intermédio do vereador 

abaixo assinado, propõe à Mesa Diretora, nos termos do Regimento Interno, que 

seja consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Casa de Leis, MOÇÃO 

DE PESAR, a ser encaminhada a Família Donin, pelo falecimento do Sr. Paulo 

Roberto Donin, ocorrido no dia 04 de Outubro de 2021, nesta cidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O vereador supracitado apresenta esta MOÇÃO DE PESAR a Família Donin, 

pelo falecimento do Sr. Paulo Roberto Donin, ocorrido no dia 04 de Outubro de 

2021, em Primavera do Leste. 

 

O Sr. Paulo Donin foi vereador pelo MDB nas Gestões 2013/2016 e 2017/2020, 

um homem íntegro de muita fé, generoso, acolhedor, um pai de família exemplar 

e um bom esposo. 
 

Dentre muitos exemplos que ele nos deixa, o maior é a humildade, era bondoso e 

cheio de amigos. Lutou muito para criar os filhos e com a parceria com sua 

esposa, sempre foi trabalhador, ajudando sempre na área social e esportiva, o 

esporte sempre foi umas das bandeiras que levantou e lutou em nossa cidade. 

Para o Sr. Paulo Donin Primavera do Leste foi a cidade em que acolheu de 

braços abertos e proporcionou muitas amizades que serão eternizadas. 
 

Câmara Municipal de Primavera do Leste, 

Em 05 de Novembro de 2021. 

 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO 
Vereador (MDB) 

 
 

ELTON BARALDI 
Vereador (MDB) 

 

 

LUIS PEREIRA COSTA 

Vereador (PDT) 
 

 

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS 
Vereador (PV) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

Av. Primavera, nº 300 – CEP 78850-000 - Primavera do Leste – Mato Grosso – Tel. (66) 3498-3590 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 015/2021 

EDITAL010/2021 – Pregão Presencial nº010/2021. 

 

OBJETO:  Pregão Presencial Registro de Preço Menor Preço por Lote,  para futura e eventual Contratação de pessoa Jurídica especializada na elaboração de 

projeto completo de engenharia e arquitetura, compreendendo projetos estruturais e fundações, projetos de instalação hidrossanitária (água, esgoto e instalação 

sanitárias), projetos de instalações elétricas, rede de dados e telefonia e combate a incêndios e SPDA, projeto de acessibilidade , terraplanagem, projeto solar 

completo, projeto captação e armazenamento de águas pluviais, serviço de sondagem do solo e serviço de consultoria na área de engenharia a serem utilizados 

para abertura de processo licitatório com a finalidade de contratação de empresa para execução de obra de adequação de espaço do setor administrativo bem 

como Instituto da Memória em área adjacente à Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, por intermédio do Exmo. Sr. Manoel Mazzutti Neto, Presidente, no uso de suas atribui-

ções e em conformidade com o Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e da Pregoeira Srª Mônica Cristina Manske Kriese, nomeada pela 

Portaria nº043/2021, em conformidade na Lei 10.520/2002, tornam público para conhecimento de todos os interessados que, 

 

CONSIDERANDO que, o presente procedimento licitatório foi deflagrado com base na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações; e, 

 

ADJUDICO em favor das empresas: 

 

1) DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

CNPJ nº 30.794.392/0001-79 

I.E. 13.884.616-2 – Primavera do Leste- -MT. 

Especificação Unid. Quant. 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

Projeto Arquitetônico 1 1 R$ 23.905,68 R$ 23.905,68 

Projeto Executivo de Fundações e Estrutural 1 1 R$ 31.874,25 R$ 31.874,25 

Projeto Executivo de Instalações Elétricas, em 

alta e baixa tensão, com Luminotécnica, Ar 

Condicionado e Exaustão, cabeando estrutura-
do e cabeamento de rede. 

1 1 R$ 9.562,28 R$ 9.562,28 

Projeto Executivo hidrossanitário de Instala-

ções de Água Fria e Água Quente e de Instala-
ções Sanitárias.  

1 1 R$ 6.374,85 R$ 6.374,85 

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio  1 1 R$ 2.789,00 R$ 2.789,00 

Relatório de Sondagem de Solo 1 1 R$ 1.197,68 R$ 1.197,68 

Projeto SPDA 1 1 R$ 2.390,57 R$ 2.390,57 

Projeto Executivo de Acessibilidade 1 1 R$ 4.781,14 R$ 4.781,14 

Projeto Executivo de Terraplanagem 1 1 R$ 3.187,43 R$ 3.187,43 

Projeto Executivo de Energia Solar Completo  1 1 R$ 3.984,28 R$ 3.984,28 

Projeto para captação, Armazenamento Apro-

veitamento de águas Pluviais 
1 1 R$ 3.984,28 R$ 3.984,28 

Serviço de Consultoria na área de Engenharia – 
do Tipo Acompanhamento Técnico da Obra 

1 8 R$ 996,07 R$ 7.968,56 

   TOTAL R$ 102.000,00 

      

 

Primavera do Leste, 05 de Novembro de 2021. 
 

 

MANOEL MAZZUTTI NETTO 

Presidente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

Av. Primavera, nº 300 – CEP 78850-000 - Primavera do Leste – Mato Grosso – Tel. (66) 3498-3590 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 015/2021 

EDITAL010/2021 – Pregão Presencial nº010/2021. 

 

 

 

OBJETO:  Pregão Presencial Registro de Preço Menor Preço por Lote,  para futura e eventual Contratação de pessoa Jurídica especializada na elaboração de 

projeto completo de engenharia e arquitetura, compreendendo projetos estruturais e fundações, projetos de instalação hidrossanitária (água, esgoto e instalação 

sanitárias), projetos de instalações elétricas, rede de dados e telefonia e combate a incêndios e SPDA, projeto de acessibilidade , terraplanagem, projeto solar 
completo, projeto captação e armazenamento de águas pluviais, serviço de sondagem do solo e serviço de consultoria na área de engenharia a serem utilizados 

para abertura de processo licitatório com a finalidade de contratação de empresa para execução de obra de adequação de espaço do setor administrativo bem 
como Instituto da Memória em área adjacente à Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, por intermédio do Exmo. Sr. Manoel Mazzutti Neto, Presidente, no uso de suas atribui-
ções e em conformidade com o Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base nas informações contidas no Processo Administrativo Licitató-

rio nº 015/2021 realizado na modalidade “Pregão Presencial” nº 010/2021.  

 
 

HOMOLOGO em favor da empresa: 

 

1) DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

CNPJ nº 30.794.392/0001-79 

I.E. 13.884.616-2 – Primavera do Leste- -MT. 
 

Especificação Unid. Quant. 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

Projeto Arquitetônico 1 1 R$ 23.905,68 R$ 23.905,68 

Projeto Executivo de Fundações e Estrutural 1 1 R$ 31.874,25 R$ 31.874,25 

Projeto Executivo de Instalações Elétricas, em 
alta e baixa tensão, com Luminotécnica, Ar 

Condicionado e Exaustão, cabeando estruturado 

e cabeamento de rede. 

1 1 R$ 9.562,28 R$ 9.562,28 

Projeto Executivo hidrossanitário de Instalações 

de Água Fria e Água Quente e de Instalações 

Sanitárias. 

1 1 R$ 6.374,85 R$ 6.374,85 

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 1 1 R$ 2.789,00 R$ 2.789,00 

Relatório de Sondagem de Solo 1 1 R$ 1.197,68 R$ 1.197,68 

Projeto SPDA 1 1 R$ 2.390,57 R$ 2.390,57 

Projeto Executivo de Acessibilidade 1 1 R$ 4.781,14 R$ 4.781,14 

Projeto Executivo de Terraplanagem 1 1 R$ 3.187,43 R$ 3.187,43 

Projeto Executivo de Energia Solar Completo 1 1 R$ 3.984,28 R$ 3.984,28 

Projeto para captação, Armazenamento Apro-
veitamento de águas Pluviais 

1 1 R$ 3.984,28 R$ 3.984,28 

Serviço de Consultoria na área de Engenharia – 

do Tipo Acompanhamento Técnico da Obra 
1 8 R$ 996,07 R$ 7.968,56 

   TOTAL R$ 102.000,00 

 

      

Primavera do Leste, 05 de Novembro de 2021. 
 

 

 

MANOEL MAZZUTTI NETTO 

Presidente 
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LEI Nº 2.023 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 

“Institui no âmbito do Município de Primavera do Leste-MT., a política pública de práticas restaurativas nas escolas e dá outras providências”. 

 

 

 “FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, O PREFEITO MUNICIPAL SILENCIOU, E, EU, MANOEL MAZZUTTI NETO, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO §7º, DO ART. 41, DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI”. 
 

 

 Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Primavera do Leste – MT, a Política Pública de Práticas Restaurativas nas Escolas. 
 

Art. 2º As Práticas Restaurativas nas Escolas constituem-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias cuja 
finalidade é a conscientização sobre a importância do desenvolvimento continuado de cooperação, senso de vida comunitária e convivência escolar harmônica, 

bem como a prevenção de conflitos e violência na comunidade escolar. 

 
Art. 3º Os procedimentos de diálogo a serem usados na Política Pública Municipal de Práticas Restaurativas são: 

 

I – Mediação de Conflitos Escolares; 
 

II – Círculos de Construção de Paz (ou Círculos Restaurativos). 

 
§ 1º Os Círculos de Construção de Paz serão usados para proporcionar diálogo, compreensão e medidas de apoio entre os diversos membros da comunidade escolar 

em conflito ou como instrumento pedagógico na facilitação do processo de ensino e aprendizagem. 

 
§ 2º Os procedimentos de dialogo listados neste artigo poderão ser presididos por docentes ou profissionais capacitados. 

 

§ 3º Os procedimentos de dialogo poderão ser comandados por alunos matriculados nas instituições de ensino, desde que acompanhados pelos docentes ou 
profissionais responsáveis. 

 

Art. 4º A Política Pública Municipal de Práticas Restaurativa nas Escolas tem os seguintes objetivos: 
 

I – promoção da cultura da paz nos ambientes escolares; 

 
II – desenvolvimento de relacionamentos escolares cooperativos e harmônicos para ensino e aprendizagem mais eficazes; 

 

III – prevenção de violências e de infrações; 

 

IV – desenvolvimento de procedimentos de diálogo visando a harmonização das relações, a satisfação das necessidades fundamentais de todos os sujeitos da 

comunidade escolar, bem como prevenção e a solução de conflitos disciplinares e de conflitos provenientes de relacionamentos escolares; 
 

Art. 5º Os procedimentos de diálogo a serem usados nas escolas não visam a solução de conflitos que contenham violência, atos infracionais ou crimes, apenas sua 

prevenção. 
 

Art. 7º O poder Executivo por meio da Secretaria de Educação do Município, poderá criar uma comissão de Gestão de Praticas Restaurativas, que atuará como 

órgão consultivo, deliberativo e de coordenação no sentido de apoiar e viabilizar a implementação da política pública de práticas restaurativas nas escolas em todos 
os níveis do ensino. 

 

Parágrafo único. Por meio da comissão de gestão de praticas restaurativas, a Política Pública Municipal de Práticas Restaurativas poderá contar com 
monitoramento, avaliação e auditoria. 

 

Art. 8º Para o desenvolvimento de ações voltadas à implementação da Política Pública Municipal de Práticas Restaurativas, poderão ser formalizadas parcerias 
com entidades privadas para suprir eventuais despesas e capacitação de docentes e demais funcionários envolvidos. 

 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Câmara Municipal de Primavera do Leste, 

 Em 05 de Novembro de 2021. 

 

 

 
 

 

Manoel Mazzutti Neto 

Presidente da Câmara Municipal 
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LEI Nº 2.024 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

“Dispõe sobre a criação do programa “Jovens Cientistas” com a elaboração da Feira Científica e Tecnológica Municipal Anual”. 

 

 “FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, O PREFEITO MUNICIPAL SILENCIOU, E, EU, MANOEL MAZZUTTI NETO, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO §7º, DO ART. 41, DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI”. 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art.1º – Fica instituído no município de Primavera do Leste o programa "Jovens Cientistas” , com o objetivo de promover, em articulação com os sistemas de 

ensino municipal, estadual e federal, uma Feira Cientifica e Tecnológica Municipal Anual com a participação de escolas das redes públicas e particulares de ensino 
fundamental e médio a partir do 9° ano. 

 
 Art. 2º – A organização da feira científica e tecnológica anual se dará da seguinte forma: 

 

 I – o dia da realização do evento será definido pelo Poder Executivo, que deverá  estabelecer um dia do ano com um aviso de no mínimo 60 dias corridos de 
antecedência às escolas das redes públicas e particulares de ensino fundamental e médio; 

 

 II – a Casa Legislativa disponibilizará o espaço para o evento; ou poderá firmar  parceria com as escolas públicas e entes privados para disponibilização de seus 
próprios espaços; 

 

 III – cabe às escolas organizarem a montagem da Feira Cientifica e Tecnológica Municipal Anual, devendo a Câmara disponibilizar data e hora certa para a 
organização do evento caso seja disponibilizado o espaço da Casa Legislativa. 

 

 § 1º – O local que for disponibilizado, conforme o inciso II, deverá compreender todas as turmas participantes das escolas públicas inscritas. 
 §2º – Fica a Câmara Municipal autorizada a fornecer subsídios para a montagem dos estandes e do projeto. 

 

 Art. 3º – A feira deverá ter um Comitê de Organização e um Comitê de Avaliação, que será eleito pelo Poder Executivo, com os seguintes requisitos: 
 

 I – quanto ao Comitê de Organização: 

 
 a) serão eleitos três integrantes, os quais decidirão entre si um coordenador geral; 

 b) será composta por professores, ou pesquisadores (mestres e doutores) ou profissionais da educação voluntários. 

 
 § 1º – O Comitê de Organização ficará responsável pelas providências referentes à organização das atividades, das demais regras, do espaço, e da divulgação. 

 §2º – Cabe ao Comitê de Avaliação julgar os trabalhos apresentados pelos alunos segundo critérios preestabelecidos pela Comissão Organizadora e que constarão 

em uma ficha de avaliação. 

 

 Art. 4º – Para que o evento seja realizado, deverá contar com no mínimo duas inscrições de escolas, que deverá ser feito com no mínimo 30 dias corridos de 

antecedência da realização da feira. 
 

 Art. 5º – Para fins de inscrição, deverá a escola interessada redigir um ofício, destinado a Câmara Municipal no qual confirme a intenção de participar da feira, que 

conterá os seguintes requisitos: 
 

 I – nome da escola; 

 II – confirmação da participação; 
 III – nome dos alunos participantes e responsável; 

 IV – assinatura do diretor da escola; 

CAPÍTULO II 

FEIRA 

 

Seção I 

Da Montagem 

 

 Art. 6° - A montagem dos estandes ficará a cargo dos expositores, mas deve orientada por professores e/ou responsáveis, que devem cuidar para que haja um 
trânsito fácil e um visual agradável. 

Seção II 

Do Projeto 

 

 Art. 7º – Os projetos podem ser desenvolvidos por no máximo 3 estudantes e unicamente por eles, com a participação de um adulto e se enquadrar nas seguintes 

áreas: 
 

 I - Ciências Agrárias; 
 II - Ciências Biológicas; 

 III - Ciências Exatas e da Terra; 

 IV - Ciências Humanas; 
 

 V - Ciências da Saúde; 

 VI - Ciências Sociais Aplicadas. 
 

 Parágrafo único - Cada escola poderá inscrever dois grupos por turma para participar da feira. 

 
 Art. 8º – O projeto desenvolvido deve seguir a Metodologia Científica ou a Metodologia de Engenharia, com rigor científico, registrando todos os passos tais 

como esboços, anotações, coletas, testes, resultados, e análises, em um Diário de Bordo do projeto. 
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 Art. 9º – O estudante deve referenciar e incluir créditos em todo conteúdo inserido em sua pesquisa que não é de sua própria autoria, identificando os autores e as 

fontes destes materiais. 

 
 Parágrafo único – Projetos que possuam conteúdos plagiados ou copiados sem as devidas referências são sujeitos a desclassificação. 

 

 Art. 10 – A apresentação do projeto durante a Mostra deve ser realizada pelo próprio estudante; quando realizada por mais de um estudante, recomenda-se que os 
outros autores estejam presentes. 

Seção III 

Da Segurança 

 

 Art. 11 – Não serão permitidos nos estandes dos projetos a presença e utilização: 

 
 I - de organismos vivos, exceto plantas; 

 II - de espécimes mortos, desde que contidos em recipientes hermeticamente fechados; 
 III - de espécimes, ou partes dos mesmos, conservados por meio de taxidermia; 

 IV - de qualquer produto químico e fluidos de caráter perigoso no geral; 

 V - de substâncias e materiais perigosos, tais como venenos, drogas ilícitas material inflamável ou bélico. 
 

 Art. 12 – Durante o evento, todos os alunos participantes deverão esta com os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

Seção IV 

Da Avaliação 

 Art. 13 – Durante a Mostra dos Projetos, os estudantes serão entrevistados e avaliados por um Comitê de Avaliação que julga os estudantes e seus projetos 
segundo os seguintes critérios: 

 

 I - atitudes; 
 II - habilidades; 

 III - criatividade e inovação; 

 IV - relevância; 
 V - profundidade; 

 VI - aplicação do método; 

 VII - relatório; 
 VIII - diário de bordo; 

 IX - pôster; 

 X - apresentação oral; 
 XI - trabalho em grupo. 

 

 Art. 14 – A partir da entrevista o avaliador poderá preencher as informações descritas em uma Ficha de Avaliação. 

 

§ 1º – Ao final da avaliação, o projeto receberá uma nota que pode variar de 0 a 500, de acordo com a soma das notas atribuídas em cada um dos critérios avaliados. 

 
 § 2º – Caso ocorram empates ou notas muito próximas, serão considerados dois critérios adicionais, observados pelos Avaliadores, para o desempate: 

 

 I – relevância social; 
 

 II – empreendedorismo. 

 
 § 3º – Os critérios, valor da nota, os critérios de desempates e a avaliação poderão ser alterados pelo Comitê de Organização, desde que seja feito anteriormente a 

realização da feira, e com ampla divulgação para os participantes. 

 

Seção V 

Da Premiação 

 
 Art. 15 – Com base nas avaliações do Comitê de Avaliação, a Organização da feira atribuirá prêmios para os projetos classificados como primeiro, segundo e 

terceiro. 

 
 Art. 16 - Os prêmios serão definidos pelo Poder Executivo junto a Comissão Organizadora, que poderá firmar parceria com o Legislativo e entes privados. 

 

 Parágrafo único - Fica autorizado a Câmara Municipal atribuir sua própria premiação para os projetos classificados. 
 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 17 - Além das normas previstas na presente lei, poderá o Comitê de Organização estabelecer demais regras para a organização, avaliação, e segurança. 
 

 Art. 18 - Esta Lei Entra em Vigor na data de sua Publicação. 

 

 Câmara Municipal de Primavera do Leste, 

 Em 05 de Novembro de 2021. 

 

 

Manoel Mazzutti Neto 

Presidente da Câmara Municipal 
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LEI Nº 2.025 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

Institui o Programa “Escola Amiga dos Animais” no âmbito do Município de Primavera do Leste. 

 

 

 “FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, O PREFEITO MUNICIPAL SILENCIOU, E, EU, MANOEL MAZZUTTI NETO, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO §7º, DO ART. 41, DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI”. 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa “Escola Amiga dos Animais” no âmbito da rede municipal de ensino público, que terá as seguintes finalidades: 

 

 Parágrafo único. Instituição de ações que possam contribuir para a conscientização da comunidade escolar quanto à necessidade de proteção aos animais, por 

meio de orientações sobre os cuidados necessários para a criação dos animais de estimação, procedimentos de higiene na convivência com estes, o combate a 

crimes contra animais e a importância da adoção responsável de animais em situação de rua e abandono. 

 

Art. 2º As unidades educacionais poderão formar parcerias com instituições e/ou entidades não governamentais de proteção animal para sediar feiras de adoção de 

animais resgatados das ruas, desde que eles estejam sob a guarda e responsabilidade das entidades que integram esta iniciativa. 

 

 Parágrafo único. As instituições e/ou entidades não governamentais poderão levar animais às unidades educacionais, de preferência os de pequeno porte que estão 

sob sua responsabilidade, para que os estudantes possam ter contato com estes e participar de atividades educacionais, desde que estejam com vacinas atualizadas e 

tenham documento comprobatório de médico veterinário ou adestrador devidamente registrado, atestando as condições de sociabilidade dos animais. 

 

Art. 3° As unidades de ensino poderão organizar visitas a feiras de adoção de animais, entidades que cuidem de animais em situação de rua/abandonados, canil da 

Polícia Militar e escolas veterinárias. 

 

Art. 4º Os estudantes de cursos de medicina veterinária poderão realizar, em parceria com as unidades educacionais, projetos de conscientização, palestras para 

explicar conceitos básicos sobre animais de companhia, de guarda, de produção, de guia, de terapia, de produção, de consumo, ornamentais e silvestres, bem como 

a importância da castração animal. 

 

Art. 5º O poder Executivo poderá firmar convênios com cursos de medicina veterinária e entidades não governamentais de proteção animal, para auxiliarem na 

capacitação dos educadores, professores e demais servidores das unidades educacionais. 

 

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

 

 Câmara Municipal de Primavera do Leste, 

 Em 05 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

Manoel Mazzutti Neto 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 


