
tricionista, Agente Área Instrumental, Químico do Sistema de Sanea-
mento de Água e esgoto Médico Veterinário.

a) Nível I: Habilitação em Nível Superior;

b) Nível II: Curso de Aperfeiçoamento Profissional com 160 horas na área
especifica de atuação, com o percentual de 10% sobre o vencimento Ba-
se;

c) Nível III: Pós Graduação de 360 horas de curso na área especifica de
atuação, com o percentual de 25% sobre o vencimento Base;

d) Nível IV: Titulo de Mestrado na Área de Atuação, com o percentual de
40% sobre o vencimento Base;

e) Nível V: Titulo de doutorado, na área especifica de atuação, com o per-
centual de 45% sobre o vencimento Base;

f) Nível VI: Titulo de pós-doutorado, na área especifica de atuação, com o
percentual de 50% sobre o vencimento Base;

Onde se-lê:

Art. 26º. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do ser-
vidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, re-
cebendo por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal,
será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% (cinco) por
cento do seu vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete)
quinquênios, conforme a Lei nº429/1998, Art. 68 e §1º e §2º.

I. Cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 60%
(sessenta por cento);

II. Aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho
obrigatoriamente, com média igual ou superior a 60% (sessenta por cento)
de aprovação.

§1º. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorre-
rão a cada 05 (cinco) anos, considerando-se a data de posse do servidor
no serviço público de Novo Horizonte do Norte, para adicional de tempo
de serviço.

§2º. Decorrido o prazo previsto no inciso III deste artigo, se o órgão não
realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-
se-á automaticamente.

§3º. (...).

§4º. (...).

§5º. (...).

Lê-se:

Art. 26. A cada cinco anos de efetivo exercício no Serviço Público Mu-
nicipal fica assegurado ao servidor a Progressão Funcional de Clas-
se/ATS um adicional correspondente a 5% (cinco) por cento do ven-
cimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios.

§1º O adicional é devido a partir do dia imediatamente àquele em que
o funcionário completar o tempo de serviço exigido pela lei.

§2º REVOGADO

§3º. (...).

§4º. (...).

§5º. (...).

Artigo 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, Município de Novo Horizonte do Norte, Estado de
Mato Grosso, 15 de julho de 2020.

SILVANO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

ADMINISTRAÇÃO
REVOGAR A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N.º 078/2020

REVOGAR a publicação da Portaria n.º 078/2020 feita equivocadamente,
no Jornal Oficial dos Municípios em 25 de junho de 2020.

LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 028/2020
CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2020 TIPO: CREDENCIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada
pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº.
001/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que realizará
CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES 12 HRS NOTURNO E DIURNO, DURAN-
TE A SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E SERVIÇOS MÉDI-
COS PARA REMOÇÕES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, A SEREM
PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, no período
de 17/07/2020 a 04/08/2020 até 08:00 horas ,conforme especificações do
Edital. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta insti-
tuição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde
poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min e no site
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 15 de julho de 2020.

Liria Kurten Wronski

Presidente CPL

Antonio Mafini

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 066-2020 - HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO

001-2020

DECRETO Nº 066/2020

De 14 de julho de 2020.

"Dispõe sobre a Homologação Parcial do Concurso Público Edital nº.
001/2020, da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, e dá outras pro-
vidências".

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo, Estado de
Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e,
tendo em vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, e ainda,

Considerando que o momento que se atravessa pela Pandemia (Co-
vid-19) ainda não é propício para a realização das Provas Práticas de con-
clusão do Processo de Concurso Público 001/2020, aos Operadores de
Máquinas e Motoristas de Transporte Escolar e Caminhões;

Considerando que o momento requer muita cautela, conforme estabele-
cido pela edição de vários Decretos Estaduais, entre esses os de nºs. 522
e 532, ainda, pelo Decreto Municipal nº 065/2020;

Considerando a publicação do Resultado Final Parcial através do Edital
Complementar nº 019 de 24 de março de 2020, publicada no Jornal Oficial
dos Municípios, Edição nº 3.445, página nº 693 a 700, limitados as provas
objetivas;

Considerando a urgente necessidade de nomeação e posse de candida-
tos aprovados para substituição de vagas abertas, inclusive para servido-
res que atuarão a frente do combate a Covid-19.

Resolve:

Art. 1º - Homologar parcialmente o resultado do Concurso Público Edital
nº 001/2020, cujo resultado parcial é apresentado pela Edital Complemen-
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tar nº 019 de 24 de março de 2020, a exceção dos candidatos que ainda
devem realizar a prova prática.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo MT, 14 de julho de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

ANTÔNIO MAFINI

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
COVID-19: DECRETO Nº 065-2020 - NOVAS MEDIDAS COVID-19

QUARENTENA

Decreto nº 065/2020.

De 14 de julho de 2020.

“Dispõe sobre MEDIDAS não farmacológicas e EMERGENCIAIS para
a prevenção da contaminação pelo coronavírus (covid- 19) no âmbito
do Município de Novo Mundo-MT e dá outras providências”

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo-MT, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o que estabelece a Constituição Federal e a Léia Fede-
ral n. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus;

CONSIDERANDO o crescente número de casos confirmados e suspeitos
de COVID-19 nos Municípios da Regional de Saúde Teles Pires, conforme
boletins epidemiológicos publicados diariamente pelas Secretarias Estadu-
al e Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a alta taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais
de referência deste Estado é os limitados recursos de saúde para a pres-
tação de assistência a pacientes com COVID-19, o que colabora com o
crescimento do número de óbitos na nossa região é em todo o Estado;

CONSIDERANDO que na data de 17 de abril de 2020, o Ministério da
Saúde, no Boletim Epidemiológico n. 11, disponibilizou Matriz de Ris-
co contendo sugestões de medidas de distanciamento social a serem
implementadas de acordo com fatores de Ameaça e Vulnerabilidade, de
acordo com o coeficiente de incidência de COVID-19 por 1.000.000 de ha-
bitantes e proporção de leitos de UTI ocupados por casos de SRAG;

CONSIDERANDO que na data de 12 de junho de 2020, o Governador do
Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 522/2020, alterado na
data de 24 de junho de 2020, pelo Decreto n. 532/2002, também insti-
tuiu classificação de risco, com adoção de diretrizes para adoção, pelos
Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da CO-
VID-19, de acordo com a Taxa de Ocupação em Leitos de UTI e Taxa de
Crescimento de Contaminação;

CONSIDERANDO, reunião em 25 de junho de 2020 entre os Prefeitos e
os Promotores de Justiça do Vale do Peixoto, quanto a uniformização das
medidas de enfrentamento da COVID-19.

CONSIDERANDO, aredução no percentual de evolução dos casos ativos
e do alto índice de recuperados pela contaminação pelo Covid-19 no mu-
nicípio de Novo Mundo/MT,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica prorrogada a adoção das seguintes medidas não farmaco-
lógicas EMERGENCIAIS, conforme Decreto do Governo Estadual n.º 522/
2020 e alterações, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de
contaminação pelo coronavírus (covid-19) no âmbito do Município de Novo
Mundo/MT e de reduzir o impacto no sistema de saúde em todo o território
matogrossense, por mais 14 dias, a partir de hoje 14/07/2020:

I – Restrição à circulação de pessoas acima de 60 anos e pertencentes ao
Grupo de Risco, conforme definição do Ministério da Saúde;

II – Isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de CO-
VID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos defini-
dos em protocolos;

III – Quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso
suspeito para de COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato,
em caráter obrigatório, por prescrição médica;

IV - Disponibilização, em estabelecimentos públicos e privados, locais ade-
quados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou dispo-
nibilização de álcool na concentração de 70%;

V - Ampliação, em estabelecimentos públicos e privados, a frequência diá-
ria de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como
pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones,
teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por to-
que manual, elevadores e outros;

VI - Suspensão de realização presencial de reuniões de trabalho, priori-
zando a realização de atividades de forma remota mediante o uso de fer-
ramentas tecnológicas;

VII – Controle de acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e pri-
vados de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pes-
soas;

VIII – Vedação do acesso a estabelecimentos públicos e privados de funci-
onários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de
proteção facial, ainda que artesanal;

IX - Manutenção dos ambientes arejados por ventilação natural;

X - Quarentena domiciliar para os profissionais acima de 60 anos e perten-
centes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério;

XI - Proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglome-
ração, tais como festas, confraternizações, shows, atividades esportivas
em grupo, ainda que realizadas em âmbito domiciliar, e em espaços públi-
cos, seja em área urbana ou rural.

XII - Redução de funcionamento das atividades econômicas não essenci-
ais: academias, salões de beleza, barbearias e congêneres, sendo:

- Para academias, restringir o atendimento para no máximo 05 alunos por
horário;

- Para salões de beleza, barbearias e congêneres, restringir para atendi-
mento individual e por agendamento.

XIII – Suspensão das atividades escolares presenciais, sendo mantidas as
atividades escolares não presenciais e demais dispositivos do Decreto n.º
061/2020.

XIV - Alteração do atendimento presencial em órgãos públicos e concessi-
onárias de serviços públicos, e disponibilização de canais de atendimento
ao público não-presenciais:

CIAC, DAE e Secretaria Municipal de Agricultura:

- Atendimento presencial: das 7h30 às 13h30

- Canal de atendimento: (66) 3539-6231

- e-mail: tributosnm@outlook.com

Secretaria de Ação Social:

- Atendimento presencial: das 7h30 às 13h30

- Canal de atendimento: (66) 3539-6407/6054

- e-mail: smasnmundo@hotmail.com

Prefeitura Municipal:

- Atendimento presencial: das 7h30 às 13h30
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