
b) ser brasileiro ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconheci-
mento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;

c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público, comprovado através de certidão emi-
tida pelo Governo do Estado e Prefeitura de Cuiabá;

g) apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o ANEXO I deste
Edital;

h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, por Perícia Médica Oficial;

i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data de nomeação;

j) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual e federal;

k) apresentar certidão de não acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

l) Comprovar registro e situação regularizada junto ao órgão ou conselho de classe correspondente a sua formação profissional, quando for o caso;

m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;

n) apresentar declaração de bens

ATO Nº. 666/2015

Lucimar Sacre de Campos, Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
e;

R E S O L V E:

NOMEAR Sonia Francisca Simi no cargo em comissão de Gerente - DNS
6, na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 17 de julho de
2015.

Registra- se, publica-se, cumpra-se.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande, 16 de julho de 2015.

Lucimar Sacre de Campos Prefeita Municipal

RESOLUÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 05/2015

Conselho da Cidade de Várzea Grande- CONCIDADE, no uso de suas
atribuições estabelecidas na, Lei 10.257/2001- Estatuto da Cidade, Lei 3.
112/2007- Plano Diretor Participativo, Lei 3.211/2008 – Conselho da Cida-
de, e demais Leis que relacionados ao desenvolvimento urbano, e aten-
dendo decisão colegiada do Conselho;

Resolve

Artigo 1º. Recomendar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
que libere o Alvará, do empreendimento ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Artigo 2º- o Empreendedor deverá cumprir as recomendações feitas pela
Câmara Técnica e aprovadas pelo Pleno do Conselho em reunião do dia
14 de julho de 2015:

I-Projeto e Construção da quadra de esporte da EMEB Nair de Oliveira no
valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

II- Projeto e construção da cobertura do pátio interno da EMEB Nair de Oli-
veira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

III- Playground com piso de areia (mínimo de cinco brinquedos)- pátio ex-
terno da EMEB Nair de Oliveira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

IV- Projeto e execução da rede de elétrica da EMEB Nair de Oliveira (inclu-
sive da quadra e pátio interno no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

V- Instalação de 03 (três) redutores de velocidade (faixa elevada); em fren-
te da EMEB Nair de Oliveira, em frente à Escola Estadual “Jayminho” e em
frente à creche (em construção) Rua Chile, Res. Cabo Michel, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais);

VI- Pavimentação Asfáltica tipo CBUQ com meio fio e sarjeta da rua Gov.
Fragelli, (rua atrás da rodoviária) que corresponde a 340ml (trezentos e
quarenta metros lineares), no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

VII- Sinalização Horizontal e Vertical das ruas: Inocência, Chile, Comenda-
dor Henrique no trecho entre a Rua Inocência e Chile, e Av. Mato Grosso,
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

VIII- Massa Asfáltica tipo CBUQ no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais);

IX- Ponto de Entrega Voluntário de Resíduos, no valor de R$ 1.500,00 (Um
Mil e Quinhentos Reais).

Artigo 3º- A execução das obras deverá obedecer orientação dos órgãos
responsáveis. (Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Públicos).

Artigo 4º- Recomendamos ainda observar o Parecer Técnico da nº 607/
CGMA/2015 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Rural Sustentável:

1. Apresentar outorga do uso de agua de um poço semi-artesiano existen-
te no local;

2. Apresentar outorga de direito de uso da agua emitido pela SEMA-MT-
devido à intenção de perfurar um poço artesiano ( caso efetivar a inten-
ção);

3. Apresentar PGRCC atualizado, indicando a empresa responsável pela
destinação final dos resíduos sólidos;

4. Apresentar o PGRS atualizado informando a quantidade estimada e in-
dicando a empresa responsável pela destinação final desses resíduos.

5. Apresentar Projeto aprovado pelo DAE de tratamento de efluentes con-
forme decreto 11/1998.

6. Apresentação da outorga de direito de uso de recursos hídricos para
lançamento de efluentes.

Artigo 5º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se

Várzea Grande, 15 de julho de 2015.

Osmar Milan Capilé
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