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PODER EXECUTIVO 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº. 98/2019/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 financei-
ros na área da saúde; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que 

dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de 

recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO a Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

realizado no dia 11 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

Art. 1º  Aprovar a Conclusão e o Recebimento e Funcionamento da Obra 

de Construção da Estratégia de Saúde da Família (ESF XII), localizada na 
rua da Luz, Quadra 35, Bairro Jardim Luciana, na área urbana do Municí-

pio de Primavera do Leste/MT. 

At. 2º A Proposta para construção da unidade foi cadastrada no Sistema de 
Monitoramento de Obras – SISMOB/MS sob nº 14140.7510001/13-009, 

licitada por meio do processo Concorrência Pública sob o nº 005/09/2014. 

Art. 3º A obra executada pela Empresa PRENCON CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ nº 13.675.642/0001-32, está em conformidade com as 

exigências contratuais, no que concernem elementos visíveis, apta para 

recebimento.  
Art. 4º Fica a construtora obrigada a manter por sua conta e risco até o 

recebimento definitivo, que faz – se - á após a correção de inconformida-

des porventura verificadas ao longo do prazo de 90 dias a contar deste 
tempo.    

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Art. 7º Revogam - se as disposições em contrário. Registrada, Publicada, 

Cumpra-se. 
Primavera do leste, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS 

Secretária Municipal de Saúde 
 

Homologado:          
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

RESOLUÇÕES 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LES-

TE  

 

RESOLUÇÃO Nº. 99/2019/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 2005e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e 

 

CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Conselho Municipal de 
Saúde de Primavera do Leste, realizada em 18/12/2019, tendo como pauta 

única a Aprovação da prestação de contas do 1º e 2º Quadrimestre de 2019 

da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste. 
 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 

que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 

nos8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá 
outras providências. 

 

CONSIDERANDO que como Subsistema da Seguridade Social, o Conse-
lho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle 

da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômi-

cos e financeiros;  
 

             RESOLVE:  

Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas do 1º e 2º Quadrimestre de 2019, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste- MT, apresentadas e 

analisadas através da Comissão de Finanças e Orçamento do Conselho 

Municipal de Saúde, conforme determina a legislação.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

Art. 3º Revogam - se as disposições em contrário.  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprova-

ção.  

 

 Registrada, Publicada, Cumpra-se 

 

                           

Primavera do leste, 19 de dezembro de 2019 
 

                                                                

JANAINE PRUDENTE NEVES 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS 

Secretária Municipal de Saúde 
 

Homologado:          
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº 218/2019 

 

 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou inexigí-
vel a licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III e Parecer Jurídico nº 

397/2019, a favor de PH E F PROMOÇÕES LTDA ME, referente à 

contratação de show artístico da dupla Sertaneja PAULO HENRIQUE E 

FERNANDO para apresentação de show sertanejo no evento réveillon 

2020, na data de 31 de dezembro de 2019 À 01 de janeiro de 2020, no 

Lago Municipal de Primavera do Leste - MT, no valor total de R$ 
30.300,00 (Trinta Mil e Trezentos reais), tendo presente o constante dos 

autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o pro-

cesso se encontra devidamente instruído.  
Os recursos a serem pagos pela execução do objeto deste Processo é 

oriundo de captação promovida por meio do Edital de Credenciamento nº 

016/2019, o qual tem como objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
para Concessão Espaço publicitário em contrapartida financeira e material 

para o Natal Encantado – Um show de luzes, cores e solidariedade e 

Réveillon 2020 para atender a programação do calendário de eventos e/ou 
ações realizadas pelas Secretarias Municipais deste Município de Primave-

ra do Leste, bem como pelo Edital de Credenciamento nº 017/2019, o qual 

tem como objeto: Credenciamento de autorização de uso a título precário e 
oneroso para fins de exploração de Bares, Lanchonetes, brinquedos e 

ambulantes para o Natal dos Sonhos e Réveillon 2020. 

 
Publique-se. 

 
Primavera do Leste, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

Wanderson Lana 

Secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 
Ref. Pregão Presencial nº 159/2019 

Processo nº 2334/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na 

sessão do Pregão nº 159/2019 - do processo de compra nº 2334/2019 
referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-

AL AQUISIÇÃO DE PLANTAS E UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM 

PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E 

CONSTRUÇÕES DAS MESMAS PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

SOLICITADAS PELAS VÁRIAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. Ressalta-se que o critério de julgamento 
usado foi o de menor preço por lote, cujo resultado é o seguinte: sagra-se 

vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) ITEM 1: a empre-

sa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final 
de R$ 23000.00 (vinte e tres mil reais) ITEM 2: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 

11950.00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais) ITEM 3: a empresa 
VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 6820.00 (seis mil e oitocentos e vinte reais) ITEM 4: a empresa VI-

VEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 
R$ 2629.00 (dois mil e seiscentos e vinte e nove reais) ITEM 5: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 4375.00 (quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais) ITEM 6: a 
empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 1650.00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) ITEM 7: 
a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 4140.00 (quatro mil e cento e quarenta reais) ITEM 8: a 

empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 
valor final de R$ 7500.00 (sete mil e quinhentos reais) ITEM 9: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 14850.00 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais) ITEM 10: a 
empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 4320.00 (quatro mil e trezentos e vinte reais) ITEM 11: a 

empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 
valor final de R$ 13600.00 (treze mil e seiscentos reais) ITEM 12: a em-

presa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor 

final de R$ 21123.20 (vinte e um mil e cento e vinte e tres reais e vinte 
centavos) ITEM 13: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLAN-

TAS LTDA ME no valor final de R$ 4225.00 (quatro mil e duzentos e 

vinte e cinco reais) ITEM 14: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 
PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 12000.00 (doze mil reais) 

ITEM 15: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME no valor final de R$ 7200.00 (sete mil e duzentos reais) ITEM 16: a 
empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 6600.00 (seis mil e seiscentos reais) ITEM 17: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 
R$ 4274.40 (quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta 

centavos) ITEM 18: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLAN-

TAS LTDA ME no valor final de R$ 11655.00 (onze mil e seiscentos e 
cinquenta e cinco reais) ITEM 20: a empresa VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 19500.00 (dezenove 

mil e quinhentos reais) ITEM 21: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. 
DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 8700.00 (oito mil e sete-

centos reais) ITEM 22: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 1980.00 (um mil e novecentos 
e oitenta reais) ITEM 23: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 10000.00 (dez mil reais) ITEM 

24: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 
valor final de R$ 12000.00 (doze mil reais) ITEM 25: a empresa VIVEI-

ROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 

15345.00 (quinze mil e trezentos e quarenta e cinco reais) ITEM 26: a 
empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 9100.00 (nove mil e cem reais) ITEM 27: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 
R$ 8750.00 (oito mil e setecentos e cinquenta reais) ITEM 28: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 24500.00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) ITEM 29: a empresa 
VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 10800.00 (dez mil e oitocentos reais) ITEM 30: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 5075.00  

PREGÃO / LICITAÇÃO 
 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Nº 019/2019 

 
O Município de Primavera do Leste por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, está procedendo ao CHAMAMENTO PÚ-

BLICO aos interessados em prestar serviços a fim de informar que, encon-
tra-se aberto o processo de CREDENCIAMENTO, através de processo 

de inexigibilidade de licitação para pessoa jurídica de direito privado, 

para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO – HOSPITALARES, 

MEDIANTE PRESTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS AMBULA-

TORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI-

DADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), 

CONFORME PREVISTOS NA PORTARIA MS Nº 1.034 DE 5 DE 

MAIO DE 2010, PORTARIA N° 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 

2013 E DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICA-

ÇÕES DO EDITAL, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações, segundo as condições estabelecidas neste 

Edital. Os interessados deverão comparecer no Setor de Licitações, locali-
zado na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Maringá, n° 444, Centro, 

Primavera do Leste/MT, munidos dos documentos mencionados no edital a 

partir do dia 19/12/2019 a 18/12/2020, no horário das 07h00min às 

13h00min e das 13h00min às 17h00min. 

Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não assegura o credencia-

mento junto a Administração, constituindo, entretanto, elemento indispen-
sável para análise administrativa que avaliará a inclusão, ou não dos candi-

datos.  

A retirada do edital deverá ser feita no site 
www.primaveradoleste.mt.gov.br – Item “Cidadão” – “Editais e Licita-

ções”.  

Maiores informações pelo fone (66) 3498 – 3333 

 

  

Primavera do Leste, 19 de dezembro de 2019. 
 

*Cristian dos Santos Perius 

Coordenador de Licitação 
 

* Original assinado nos autos do processo. 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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(cinco mil e setenta e cinco reais) ITEM 31: a empresa VIVEIROS QUEI-
ROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 5500.00 

(cinco mil e quinhentos reais) ITEM 32: a empresa VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 2580.00 (dois mil e 
quinhentos e oitenta reais) ITEM 33: a empresa VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 5250.00 (cinco mil 

e duzentos e cinquenta reais) ITEM 34: a empresa VIVEIROS QUEIROZ 
COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 8050.00 (oito mil e 

cinquenta reais) ITEM 35: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 9250.00 (nove mil e duzentos 
e cinquenta reais) ITEM 36: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 8400.00 (oito mil e quatrocen-

tos reais) ITEM 37: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLAN-
TAS LTDA ME no valor final de R$ 2100.00 (dois mil e cem reais) ITEM 

38: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 5700.00 (cinco mil e setecentos reais) ITEM 39: a empre-
sa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final 

de R$ 38000.00 (trinta e oito mil reais) ITEM 40: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 5945.00 
(cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais) ITEM 41: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 1650.00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) ITEM 42: a empresa 
VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 1250.00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) ITEM 43: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 
R$ 1650.00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) ITEM 44: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 10000.00 (dez mil reais) ITEM 45: a empresa VIVEIROS QUEIROZ 
COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 2000.00 (dois mil 

reais) ITEM 46: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME no valor final de R$ 9600.00 (nove mil e seiscentos reais) 
ITEM 47: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME no valor final de R$ 15920.00 (quinze mil e novecentos e vinte reais) 

ITEM 48: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 
ME no valor final de R$ 13000.00 (treze mil reais) ITEM 49: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 3116.00 (tres mil e cento e dezesseis reais) ITEM 50: a empresa VI-
VEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 47200.00 (quarenta e sete mil e duzentos reais) ITEM 51: a empresa 
VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 17590.00 (dezessete mil e quinhentos e noventa reais) ITEM 52: a 

empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 
valor final de R$ 60000.00 (sessenta mil reais) ITEM 53: a empresa VI-

VEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 19200.00 (dezenove mil e duzentos reais) ITEM 54: a empresa VI-
VEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 540.00 (quinhentos e quarenta reais) ITEM 55: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 5580.00 
(cinco mil e quinhentos e oitenta reais) ITEM 56: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 1395.00 

(um mil e trezentos e noventa e cinco reais) ITEM 57: a empresa VIVEI-
ROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 

7266.00 (sete mil e duzentos e sessenta e seis reais) ITEM 58: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 
R$ 7980.00 (sete mil e novecentos e oitenta reais) ITEM 59: a empresa 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 4200.00 (quatro mil e duzentos reais) ITEM 60: a empresa VIVEIROS 
QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 3560.00 

(tres mil e quinhentos e sessenta reais) ITEM 61: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 1512.00 
(um mil e quinhentos e doze reais) ITEM 62: a empresa VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 

37635.00 (trinta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco reais) ITEM 63: a 
empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 1107.00 (um mil e cento e sete reais) ITEM 64: a empre-

sa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final 
de R$ 2900.00 (dois mil e novecentos reais) ITEM 65: a empresa VIVEI-

ROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de R$ 

2860.00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais) ITEM 66: a empresa 
VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no valor final de 

R$ 4558.00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais) ITEM 67: a 

empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 
valor final de R$ 2580.00 (dois mil e quinhentos e oitenta reais) ITEM 68: 

a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME no 

valor final de R$ 1598.00 (um mil e quinhentos e noventa e oito reais)  

ITEM 69: a empresa VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 
ME no valor final de R$ 700.00 (setecentos reais). 

 

 
 

 

 
 

Primavera do Leste – MT, 20 de dezembro de 2019. 

 
 

 

 
 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

*original assinado nos autos do processo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

 

ATA Nº:336 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 159/2019 

FORNECEDORA: VIVEIROS QUEIROZ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Plantas e Utensílios De Jardinagem para manutenção de praças, parques, jardins e construções 

das mesmas pelo período de 12 Meses, solicitadas pelas várias secretárias do município de Primavera do Leste. 

VIGÊNCIA: 19/12/2020 

 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 48352 AGAVE-AZUL (AGAVE MACROACANTHA) 40 

CM - AGAVE AMERICANA . CERCA DE 25 CM 

DE ALTURA, AZULADA/CINZENTA (AGAVE 

AZUL, AGAVE DE GRANDE PORTE, PODE CHE-

GAR A 2 METROS DE ALTURA (QUANDO 

ADULTA, APESAR QUE DEMORA PARA CHE-

GAR A ESSE PORTE. 

460 UN 50,00 23.000,00 

2 48354 ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CA-

THARTICA) 80 CM- TREPADEIRA É CONSIDE-

RADA PLANTA TÓXICA E POR ESTE MOTIVO 

DEVE-SE MANTÊ-LA LONGE DO ALCANCE DE 

CRIANÇAS PEQUENAS E FILHOTES DE CÃES. 

PODE CHEGAR A 3 METROS. PLANTA ACONDI-

CIONADA EM SACO SIMPLES. MUDA DE 08 CM 

A 1,20 CM. 

500 UN 23,90 11.950,00 

3 48347 ARECA-BAMBU (DYPSIS LUTESCENS) (2M) 

PALMEIRA-ARECA ATINGE ATÉ 9 METROS, 

MUDA DE APROXIMADAMENTE 2M. 

 

110 UN 62,00 6.820,00 

4 48336 ASPARGO ORNAMENTAL (ASPARAGUS DEN-

SIFLORUS) (40 CM) - ASPARGO,ASPARGO AL-

FINETE, ASPARGO-ORNAMENTAL, ASPARGO-

PENDENTE. AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, 

DE 40 A 60 CENTÍMETROS. PLANTA ACONDICI-

ONADA EM VASO SIMPLES OU TORRÃO. 

110 UN 23,90 2.629,00 

5 48338 ASPARGO RABO-DE-GATO - (ASPARAGUS 

DENSIFLORUS KUNTH) (45 CM)  ASPARGO 

RABO-DE-GATO, ASPARGO PLUMA.  

 

175 UN 25,00 4.375,00 

6 48341 AZULZINHA (EVOLVULUS GLOMERATUS) 

(15CM) A EVÓLVULO É UMA PLANTA HERBÁ-

CEA DO TIPO RASTEIRA E PERENE QUE CHEGA 

A NO MÁXIMO 30 CENTÍMETROS QUANDO 

550 UN 3,00 1.650,00 
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ESTÁ RAMIFICADA. MUDA DE 15 CM. 

7 48360 BAMBU MOSSÔ (PHYLLOSTACHYS EDU-

LIS)(2M) FOLHAS E HASTES VERDES. MUDAS 

DE APROXIMADAMENTE 2M. 

30 UN 138,00 4.140,00 

8 50018 BEGONIA COM FLORES. (BEGONIA SEMPER-

FLORENS).  PLANTA NO VASO SIMPLES BEGO-

NIA FLOR P11TAM. APROX.. 30 CM 

150 UN 50,00 7.500,00 

9 50242 BEIJINHO – CORES VARIADAS – SULPATIES 

POTE 15 

1.500 UN 9,90 14.850,00 

10 10002 BOQUET DE FLORES- RAMALHETE COM RO-

SAS, FOLHAGENS, LAÇOS E FLORES A ESCO-

LHA QUE A SECRETARIA SOLICITAR 

30 UN 144,00 4.320,00 

11 28248 BUXINHO – (BUXUS SEMPERVIRENS) MUDA 

DE BUXINHO (ARVORE DA-CAIXA, BUXO), 

NOME CIENTÍFICO:, CATEGORIA: ARBUSTOS, 

BONSAI, CERCAS VIVAS; PLANTA ARBUSTO E 

LENHOSA, CICLO DE VIDA PERENE, MEDINDO 

ENTRE 10,0 E 20,0 CM A PARTIR DA BORDA 

SUPERIOR DO VASO, PLANTADA EM VASOS 

PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, COM APROXIMA-

DAMENTE 20,0 CM DE DIÂMETRO DE BORDA 

SUPERIOR NA COR PRETA, CONTENDO TERRA 

ADUBADA OU SUBSTRATO 

400 MD 34,00 13.600,00 

13 48364 CROTON (CODIAEUM  VARIEGATUM) (60CM) –

MUDA DE PLANTA CROTON ROXO, PARA OR-

NAMENTAÇÃO DE JARDINS, PONTO IDEAL DE 

REPLANTIO, TAMANHO MÍNIMO 1,2M, ACON-

DICIONADO EM VASO OU SACO PLÁSTICO. 

560 UN 37,72 21.123,20 

14 48370 CÓLEUS (SOLENOSTEMUM SCUTELLARIOI-

DES) (20CM) -  COLEUS SOLENOSTEMUM SCU-

TELLARIOIDES 20 CM. PLANTA DE APROXI-

MADAMENTE 20 CM EM SACO APROPRIADO. 

650 UN 6,50 4.225,00 

15 50016 DIANELLAS (MUDAS) DIONELA – (DIANELLA 

TASMANIC). PLANTA DIONEIA MEDIA EMBA-

LAGEM TAM. APROX.. 50 CM 

750 UN 16,00 12.000,00 

16 48376 ESPIRRADEIRA (NERIUM OLEANDER) (1,50M) 

ESPIRRADEIRA BRANCA – NERIUM OLEANDER 

L. ÁRVORE PARA CALÇADAS DE PORTE MÉ-

DIO. PODE SER PLANTADA NO SOL DO DIA 

TODO. PLANTA DE 1,50 M EM EMBALAGEM 

PRÓPRIA. 

240 UN 30,00 7.200,00 

17 48398 HIBISCO (HIBISCO ROSA SINENSIS)(80CM) 

HIBISCO VERMELHO,MUDA COM NO MÍNIMO 

20 CM. 

330 UN 20,00 6.600,00 

19 50243 IXÓRA – IXORA SPP – (IXORA COCCINEA) 

VERMELHA COM ALTURA ENTRE 45 CM E 50 

CM. 

2.590 UN 4,50 11.655,00 

21 13089 KALANCHOE - FLORES COLORIDAS EM VA-

SOS 

1.500 MD 13,00 19.500,00 

22 48406 LANTANA CAMBARÁ (LANTANA CAMARA) (15 

CM) – ARBUSTO DE FLORES COLORIDAS, MU-

DA DE PLANTA DE 15 CM EM VASO PLÁSTICO 

SIMPLES OU SACO PLÁSTICO PRETO.   

3.000 UN 2,90 8.700,00 

23 48408 LÍRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM WALLISII) 

(50CM) – MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO 

LÍRIO DA PAZ COM NO MÍNIMO 0,30M DE AL-

90 UN 22,00 1.980,00 
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TURA. 

26 48425 LIMITADOR DE GRAMA (12 CM LARGURA)- 

METRO DE LIMITADOR DE GRAMA 12 CM 

LARGURA. DIVISÓRIA, LIMITADOR DE GRAMA 

COM BORDA, MEDIDAS 12CM LARGURA X 1CM 

DE BORDA, INCLUSO PINOS E DEMAIS MATE-

RIAIS NECESSÁRIOS. CONFECCIONADO EM 

POLIETILENO RECICLADO, MATERIAL RESIS-

TENTE E FLEXÍVEL, PERMITINDO VÁRIOS 

FORMATOS DE CANTEIROS. COR: VERDE 

2.500 M 4,00 10.000,00 

27 50244 MINI EXORIA – MÉDIA - CORES Á ESCOLHA 

DA SECRETARIA NO ATO DO PEDIDO. 

3.000 UN 4,00 12.000,00 

28 50014 MUDA DE DRACENA BABY - (DRACAE-

NA MARGINATA) DRACENA BABY COMPACTA 

VERDE 80 CM.- CORES VARIADAS 

341 UN 45,00 15.345,00 

29 50015 MUDA DE DRACENA TRICOLOR – (DRACAENA 

MARGINATA)  ARBUSTOS TROPICAIS, PLANTA 

DE  40 CM EM EMBALAGEM APROPRIADA. – 

CORES VARIADAS 

260 UN 35,00 9.100,00 

30 34530 MUDA DE JAMBO (SYZYGIUM JAMBOS) – 

JAMBO ROXO, MUDA DE JAMBO COM PORTE 

MÍNIMO DE 1,6 M (ACIMA DO TORRÃO), BEM 

FORMADA, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS, E 

COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONS-

TANDO ESPÉCIE E COR 

350 MD 25,00 8.750,00 

31 28185 MUDA DE KAIZUCA 200 MD 122,50 24.500,00 

32 16775 MUDA DE MOREIA MUDA DE PLANTA (DI-

ETES IRIDIOIDES )- MORÉIA BRANCA – MO-

RÉIA TAM. APROX.. 50 CM. 

600 MD 18,00 10.800,00 

33 19447 19447- MUDA DE PINHEIRO (CUPRESSUS MA-

CROCARPA) -  ÁRVORES ORNAMENTAIS, CI-

PRESTE-DE-MONTEREI, CIPRESTE-DA-

CALIFÓRNIA, TUIA-HOLANDESA, TUIA-LIMÃO 

– MUDA DE 60CM EM VASO PRETO SIMPLES DE 

PLÁSTICO.  

35 MD 145,00 5.075,00 

34 28261 MUDA DE PLEOMELE (DRACAENA REFLEXA) ; 

- NOME VULGAR: PLEOMELE FITA, MUDAS 

COM APROXIMADAMENTE 50 CENTÍMETROS  

220 UN 25,00 5.500,00 

35 6228 
MUDA DE PRIMAVERA -   

200 MD 12,90 2.580,00 

36 28190 
MUDA DE VINCA -  

1.500 UN 3,50 5.250,00 

37 50008 50008-MUDA JASMIM DO CARIBE (PLUMÉRIA 

PUDICA) – MUDA DE 1,5M EM SACO PRETO 

SIMPLES.  

230 UN 35,00 8.050,00 

38 50011 MUDAS DE PIRAMIDALIS –MUDA DO CIPRES-

TE ITALIANO OU (VELA) MUDA DE 1.80 M 

50 UN 185,00 9.250,00 

39 50013 MUDAS DE PODOCARPO (PODOCARPUS MA-

CROPHYLLUS) -  PINHEIRO-BUDISTA, PINHEI-

RO-DE-BUDA, PODOCARPO, MUDA DE 1,50 CM 

EM POTE SIMPLES PRETO DE PLÁSTICO.  

300 UN 28,00 8.400,00 

40 50012 MUDAS DE ZAMIOCULCA (ZAMIOCULCAS 

ZAMIIFOLIA)- MUDA DE ZAMIOCULCA COM 

60 UN 35,00 2.100,00 
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PORTE MÍNIMO DE 0,6 M (ACIMA DO TORRÃO), 

BEM FORMADA, MUDA CHEIA (COM NO MÍNI-

MO 10 RAMOS), ISENTA DE PRAGAS E DOEN-

ÇAS, E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

CONSTANDO ESPÉCIE. 

41 48411 NOLINA – (BEAUCARNEA RECURVATA) MUDA 

DE PATA DE ELEFANTE COM  80 CM. CATE-

GORIA: ARBUSTOS, ARBUSTOS TROPICAIS, 

PLANTAS ESCULTURAIS; PLANTA ARBUSTIVA, 

DE TEXTURA SEMI-LENHOSA, CICLO DE VIDA 

PERENE, MEDINDO NO MÍNIMO 40,0 CM A 

PARTIR DA BORDA SUPERIOR DO VASO, PLAN-

TADA EM VASOS PLÁSTICOS COM APROXIMA-

DAMENTE 40,0 CM DE DIÂMETRO DE BORDA 

SUPERIOR NA COR PRETA, CONTENDO TERRA 

ADUBADA OU SUBSTRATO 

60 UN 95,00 5.700,00 

42 48433 OITI (LICANIA TOMENTOSA) (2M)-  MUDA DE 

OITI (LICANIA TOMENTOSA) COM PORTE MÍ-

NIMO DE 1,6 M (ACIMA DO TORRÃO), BEM 

FORMADAS, TRONCOS RETILÍNEOS, ISENTAS 

DE PRAGAS E DOENÇAS, E COM ETIQUETAS DE 

IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO ESPÉCIE. 

1.520 MD 25,00 38.000,00 

43 6696 ORQUIDEA – (ORQUIDEA PHALAENOPSIS)- 

VASO PLANTADO DE ORQUÍDEA TIPO PHALA-

ENOPSIS EMBALADO PARA PRESENTE COM 

PAPEL CELOFANE OU CREPOM E LAÇO COM-

BINANDO COM EMBALAGEM E FLORES OU 

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA.  

50 UN 118,90 5.945,00 

44 48423 PACOTE DE CASCA DE PINUS (TAM. DE CAS-

CA "G") (40 KG) - SUBSTRATO - CASCA DE 

PINUS POLIDA. COBERTURA E DECORAÇÃO DE 

VASOS, CANTEIROS E FLOREIRAS 

50 PCT 33,00 1.650,00 

45 48422 PACOTE DE CASCA DE PINUS (TAM. DE CAS-

CA "M") - SUBSTRATO - CASCA DE PINUS 

POLIDA. COBERTURA E DECORAÇÃO DE VA-

SOS, CANTEIROS E FLOREIRAS PACOTE DE 40 

KG. 

50 PCT 25,00 1.250,00 

46 48421 PACOTE DE CASCA DE PINUS (TAM. DE CAS-

CA P) - SUBSTRATO - CASCA DE PINUS POLIDA. 

COBERTURA E DECORAÇÃO DE VASOS, CAN-

TEIROS E FLOREIRAS PACOTE DE 40 KG 

50 PCT 33,00 1.650,00 

47 48416 PACOTE DE PEDRA CREME (30 KG) - PEDRA 

ARENITO CREME SACO 30 KG.  PEDRAS SUPER 

DECORATIVAS PARA ACABAMENTOS EM 

VASOS, JARDINS, FLOREIRAS E AQUÁRIOS. 

400 UN 25,00 10.000,00 

48 48417 PACOTE DE PEDRISCO (30 KG) - FORRAÇÃO 

JARDIM PEDRISCO SACO DE 30 KG COR CON-

FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA.  

400 UN 5,00 2.000,00 

49 48419 PACOTE DE TERRA VEGETAL ADUBADA (10  

KG) - TERRA VEGETAL, APLICAÇÃO PLANTAS 

ORNAMENTAIS, INGREDIENTES MATERIAL 

INERTE, DOSAGEM TERRA PRETA PACOTE DE 

10 KG. 

800 UN 12,00 9.600,00 

50 48418 PACOTE DE TERRA VEGETAL ADUBADA (20 

KG) TERRA VEGETAL, APLICAÇÃO PLANTAS 

ORNAMENTAIS, INGREDIENTES TERRA PRETA, 

DOSAGEM MATÉRIA ORGÂNICA PACOTE DE 20 

KG.  

800 UN 19,90 15.920,00 

51 6519 PALMEIRA - PALMEIRA ARECA DE LUCUBA 

(DYPSIS MADAGASCARIENSIS) - MUDA DE 2M. 

100 UN 130,00 13.000,00 
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52 48379 PALMEIRA ARECA (DYPSIS LUTES-

CENS)(1,80M) 

40 UN 77,90 3.116,00 

53 50007 PALMEIRA CARPENTARIA (CARPENTÁRIA 

CUMINATA) (MUDA) COM PORTE MÍNIMO DE 

2,0M ATÉ O PALMITO. 

200 UN 236,00 47.200,00 

54 50006 PALMEIRA CICA (CYCAS REVOLUTA) (MUDA) 

CICA TRONCO 20 CM. COPA 1,1M 

100 UN 175,90 17.590,00 

55 28255 PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEA OLERA-

CEA) (2M) - PALMEIRA IMPERIAL  4,0 M DE 

ALTURA, SENDO DA BASE DO SOLO AO INÍCIO 

DA FOLHAGEM. 

200 UN 300,00 60.000,00 

56 48383 PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA 

BIFURCATA) (2M)- MUDA DE PALMEIRA-RABO-

DE-RAPOSA (PALMEIRA); PORTE 1,8 (M) 

80 UN 240,00 19.200,00 

57 48384 PALMEIRA RÁFIA (RAPHIA FARINIFERA) 

(1,5M) - PALMEIRA DE ELEVADO VALOR OR-

NAMENTAL MUDA DE 1,50 CM.  

30 UN 18,00 540,00 

58 48386 PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA 'GOLD 

MOUND') (20 CM) -  MUDA DE PLANTA PINGO 

DE OURO, PARA ORNAMENTAÇÃO DE JAR-

DINS, PONTO IDEAL DE REPLANTIO, ACONDI-

CIONADO EM VASO OU SACO PLÁSTICO 

2.000 UN 2,79 5.580,00 

59 50017 POINSÉTTIA (EUPHORBIA PULCHERRIMA) - 

FLOR DE NATAL, ESTRELA DE NATAL OU 

BICO-DE-PAPAGAIO, MUDA COM 20 CM EM 

VASO SIMPLES DE PLÁSTICO.  

50 UN 27,90 1.395,00 

60 50245 
PRIMAVERA BOLA - CORES VARIADAS 

100 UN 72,66 7.266,00 

61 48390 RESEDÁ (LAGERSTROEMIA INDICA) - MUDAS 

DE 2M, CORES DAS FLORES A ESCOLHA DAS 

SECRETARIAS.  

210 UN 38,00 7.980,00 

62 44311 RODIZIO PARA VASOS - SUPORTE DE VASO - 

DE MADEIRA, NATURAL OU COLORIDO OU 

PINTADO COM RODÍZIOS.  

30 UN 140,00 4.200,00 

63 50206 SOMBRITE 60% - TELA AGRÍCOLA DE COR 

PRETA COM SOMBREAMENTO DE 60  FABRI-

CAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

MALEÁVEL RESISTENTE A TENSÃO COMPRES-

SÃO E TRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA 

RAIOS ULTRA VIOLETAS COM ADITIVOS ANTI 

RESSECAMENTO E TRAMAS QUE NÃO DESFI-

AM COM 6 MTS DE LARGURA 

400 M2 8,90 3.560,00 

64 50207 SOMBRITE 80% - TELA AGRÍCOLA DE COR 

PRETA COM SOMBREAMENTO DE 80  FABRI-

CAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

MALEÁVEL RESISTENTE A TENSÃO COMPRES-

SÃO E TRAÇÃO COM PROTEÇÃO CONTRA 

RAIOS ULTRA VIOLETAS COM ADITIVOS ANTI 

RESSECAMENTO E TRAMAS QUE NÃO DESFI-

AM COM 6 MTS DE LARGURA 

120 M2 12,60 1.512,00 

65 48394 TAMAREIRA DE JARDIM (PHOENIS ROEBE-

LENII) (1M) PALMEIRA ERETA, DE TRONCO 

SIMPLES, FINA E ELEGANTE, PLANTA DE 1M.  

300 UN 125,45 37.635,00 

66 50023 TUMBÉRGIA AZUL - (THUNBERGIA GRANDI-

FLORA) -  ARBUSTIVA, TREPADEIRA MUITO 

RÚSTICA E ORNAMENTAL, PLANTA DE APRO-

XIMADAMENTE 60 CM EM EMBALAGEM 

APROPRIADA PARA PLANTIO. 

30 UN 36,90 1.107,00 

68 10991 VASO - - ALTURA 76 CM COMPRIMENTO 47 CM 

FORMATO QUADRADO DESIGNER MODERNOS 

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COR A 

DEFINIR NO PEDIDO MATERIAL, POLIETILENO 

RESISTENTE TEXTURA ESTILO GRAFITO MA-

TERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE RESISTENTE 

20 UN 145,00 2.900,00 
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Cristian dos Santos Perius 

Pregoeiro 

 

  

AO SOL E CHUVA RESISTENTE A IMPACTOS 

EXTREMAMENTE DURÁVEIS SUPORTA UMI-

DADE POEIRAS NÃO PROLIFERA FUNGOS E 

BACTÉRIAS HIGIÊNICO LAVÁVEL E NÃO DES-

CASCA. 

69 50021 VASO BACIA G - VASO BACIA GRANDE, PARA 

PLANTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA 

AMBIENTES TANTO INTERNOS OU EXTERNOS. 

MATERIAL, CERÂMICA OU CONCRETO A PEDI-

DO DA SECRETARIA. DIMENSÃO 19 CM X 50 

CM. APROXIMADAMENTE 50 LITROS.  

20 UN 143,00 2.860,00 

70 50022 VASO BACIA GG- VASO BACIA/CUIA PARA 

PLANTAS DE MÉDIO A GRANDE PORTE, MATE-

RIAL DE CONCRETO OU  CERÂMICA. ALTURA: 

25 CM; LARGURA: 75 CM; BASE: 50 CM; PESO: 3 

KG / APROXIMADAMENTE 90 LITROS 

20 UN 227,90 4.558,00 

71 50020 VASO BACIA M - VASO BACIA MÉDIO (M) TEM 

17 CENTÍMETROS DE ALTURA X 52 CENTÍME-

TROS DE DIÂMETRO NA BOCA X 24 CENTÍME-

TROS DE DIÂMETRO NA BASE. ARTEFATO 

PLÁSTICO RESISTENTE OU CERÂMICA. CAPA-

CIDADE EM LITROS: 30 LITROS. 

20 UN 129,00 2.580,00 

72 50019 VASO BACIA P - VASO BACIA TAMANHO PE-

QUENO, ARTEFATO PLÁSTICO RESISTENTE OU 

CERÂMICA, VASO BACIA RÚSTICA PEQUENO 

(P) TEM 12 CENTÍMETROS DE ALTURA X 35 

CENTÍMETROS DE DIÂMETRO NA BOCA X 17 

CENTÍMETROS DE DIÂMETRO NA BASE.  

20 UN 79,90 1.598,00 

73 16770 VASO BARRO MEDIO - VASO DE BARRO, LISO 

PARA PLANTIO DE DIVERSAS PLANTAS OU 

PARA USO DECORATIVO.  DIMENSÕES ALTU-

RA: 12 CM 14 X 12 CM. 

20 UN 35,00 700,00 

TOTAL: R$ 662.309,20 
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DECRETO Nº 1.873 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 
“Dispõe sobre a Descrição dos Cargos Comissionados e Funções de Confiança da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT”. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe 

são conferidas,  
 

 

 
 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

 

 

Artigo 1º - Os Cargos Comissionados e Funções de Confiança da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste ficam descritos, no que dispuser os Anexos I a III 

deste Decreto. 

 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 1167 de 10 de novembro de 2010 e as disposições em contrário.     

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 20 de dezembro de 2019. 
 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
RQG/ELO. 

DECRETOS 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO COMUM A TODOS OS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

 Organizar, distribuir, controlar e responsabilizar-se pela execução dos trabalhos da sua unidade para assegurar a produtividade da unidade; 

 Exercer todos os atos de administração necessários ao desenvolvimento da unidade sob sua responsabilidade, obedecidos aos preceitos legais vigentes; 

 Supervisionar, distribuir horários e acompanhar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade; 

 Orientar os servidores sob sua responsabilidade sobre detalhes a serem observados referentes à qualidade dos serviços, dos materiais disponíveis para 

o trabalho e prazos estabelecidos para execução das funções;  

 Submeter à chefia imediata assuntos de interesse da sua unidade, comunicando quaisquer irregularidades ou deficiências que atrapalhem a sua execu-

ção;  

 Cumprir e fazer com que os servidores sob sua responsabilidade cumpram os cronogramas de trabalho, as normas, regulamentos, instruções de servi-

ço, emanadas de seus superiores para assegurar a consecução dos objetivos visados; 

 Operar equipamentos e sistemas de informática necessários ao exercício das suas atividades; 

 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; 

 Fornecer os elementos necessários para a elaboração das folhas salariais e outros documentos de despesas;  

 Elaborar um relatório mensal descrevendo os trabalhos executados, fazendo as observações que julgar necessárias;  

 Receber e encaminhar soluções para as queixas de usuários dos serviços;  

 Providenciar, solicitar e/ou requisitar ao chefe imediato providências quanto a recursos humanos, materiais e equipamentos necessários ao desenvol-
vimento das atividades e estruturação da unidade sob sua responsabilidade; 

 Realizar e participar de reuniões a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da unidade, visando à adoção de estratégias que 
qualifiquem o serviço público; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho; 

 Avaliar a produção tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo, considerando a eficiência de cada servidor e os recursos materiais disponíveis 
e, determinar novas medidas, se necessário; 

 Zelar pelo material de serviço, solicitando as providências necessárias à sua conservação ou substituição e estabelecendo responsabilidades pelos 
prejuízos, para conservá-lo em perfeitas condições de uso; 

 Registrar em livro próprio as faltas funcionais cometidas por servidores sob sua responsabilidade e demais ocorrências e, oficializar o superior imedia-

to, para providências cabíveis; 

 Oficializar o superior imediato os pedidos de saídas antecipadas, licenças e afastamentos dos servidores sob sua responsabilidade, opinando, quando 

couber, sobre os méritos do servidor em causa; 

 Indicar o possível substituto nos casos de impedimento dos servidores, para evitar interrupções de trabalho ou anomalias prejudiciais ao rendimento da 

unidade; 

 Emitir pareceres sobre assuntos que dependam de sua decisão; 

 Atender com presteza e resolutividade ao público em geral; 

 Organizar as escalas de trabalho, de férias e folgas dos servidores, orientando-se pelas regulamentações pertinentes e por decisões superiores; 

 Informar e instruir procedimentos e/ou processos para dar encaminhamento aos assuntos tratados;  

 Atender, prontamente, as requisições de documentos, informações, relatórios ou providências que lhe forem feitas pelo superior hierárquico, nos 

prazos determinados; 

 Organizar, coordenar e propor ações que vise o aprimoramento permanente dos servidores sob sua responsabilidade com vistas à melhor qualificação 

dos serviços; 

 Treinar os servidores sob sua responsabilidade, orientando-os e fazendo demonstrações das operações e tarefas a serem executadas, para obter o 

rendimento desejado na execução dos trabalhos; 

 Reunir periodicamente com a equipe de trabalho da sua unidade, a fim de discutir, assentar e adotar medidas que propiciem a eficiência e o bom 
funcionamento dos serviços administrativos da secretaria de atuação; 

 Promover o acompanhamento da execução física e financeira dos convênios da sua área de atuação; 

 Estabelecer prioridades e promover ações visando o bom funcionamento da sua unidade de trabalho; 

 Supervisionar os estagiários sob sua responsabilidade; 

 Despachar pessoalmente com o superior hierárquico da sua área de atuação; 

 Substituir o respectivo superior, quando designado; 

 Sugerir a designação ou dispensa de ocupantes de cargos comissionados sob sua responsabilidade; 

 Observar, cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, instruindo os servidores sob sua responsabilidade quanto às precau-

ções no sentido de evitar acidente de trabalho ou doenças ocupacionais; 

 Intervir nos conflitos e estimular a criatividade, para buscar melhor qualidade de vida no trabalho; 

 Desenvolver normatização e rotinas, mediante autorização e aprovação do chefe imediato; 

 Fazer avaliação funcional dos servidores sob sua responsabilidade, em conformidade com a legislação vigente; 

 Participar de programa de treinamento e cursos de aperfeiçoamento, quando convocado; 

 Manter uma postura ética e profissional frente à Administração Publica e a sociedade como um todo; 

 Manter limpa e organizada a unidade de trabalho sob sua responsabilidade; 

 Zelar pela guarda dos materiais e equipamento de trabalho sob sua responsabilidade, mantendo elevados padrões de conservação, de modo a garantir a 

vida útil prevista dos mesmos;  

 Desempenhar e cumprir as normas do Sistema de Controle Interno. 
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO COMUM A TODOS OS CARGOS DE SECRETARIO MUNICIPAL 

 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Articular-se aos demais Secretários municipais na sua área de atuação, com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados com vistas à ado-
ção de medidas que visem ao aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais; 

Avaliar e zelar pelos bens públicos municipais disponibilizados à Secretaria Municipal de Saúde; 

Gerir a logística de suprimentos e o sistema de transporte oficial disponibilizados à Secretaria; 

Assinar documentos, legislações e normas de competência de sua competência, em conjunto com o Prefeito ou com outros Secretários, conforme a legisla-
ção; 

Gerir o processo de programação e orçamento anual da Secretaria e os Planos de Aplicação Financeiras trimestrais e Anuais; 

Propor, aprovar e encaminhar melhorias da qualidade dos ambientes de trabalho dos servidores; 

Aprovar políticas, diretrizes e ações relacionadas à gestão estratégica da Secretaria;  

Aprovar programas e projetos para realização das atividades, de acordo com o planejamento estratégico e competências da Secretaria;  

Aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria;  

Solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente;  

Praticar os atos de gestão relativos aos profissionais e à administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade 

da Secretaria;  

Delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação;  

Praticar atos legais necessários à consecução das finalidades da Secretaria; 

Dirigir, coordenar, orientar e fiscalizar as atividades exercidas pelas unidades que lhe são subordinadas; 

Coordenar a elaboração dos planos de ação pertinentes à Secretaria; 

Baixar atos normativos, no limite de sua competência; 

Assegurar a mais estreita colaboração das unidades que lhe são subordinadas, entre si, e destas com as demais unidades integrantes da Administração Muni-
cipal; 

Determinar a realização de diligências e propor a abertura de sindicância ou processo administrativo e disciplinar, sempre que necessário; 

Cumprir e fazer cumprir os atos baixados pelo Prefeito, pertinentes à sua área de atuação ou de aplicação geral; 

Implementar as ações estabelecidas em convênios com outros órgãos ou entidades; 

Cumprir e fiscalizar o exercício de normas específicas e legais, relativas à área de sua competência; 

Indicar ao Prefeito os nomes dos servidores para provimento de cargos em Comissão, no âmbito da Secretaria; 

Indicar, dentre seus subordinados, aquele que deverá substituí-lo em seus impedimentos legais e eventuais;  

Praticar todos os demais atos que se fizerem necessários ao funcionamento das unidades que lhe são subordinadas, observados os preceitos legais vigentes; 

Garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissio-
nais e acidentes do trabalho; 

Expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, pertinentes a essa Secretaria; 

Efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho no estagio probatório e por merecimento de seus subordinados em conformidade com a legislação 

vigente; 

Estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e apresentando soluções; 

Controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso; 

Receber o contribuinte e prestar-lhe adequado atendimento; 

Representar o Município quando solicitado pelo Prefeito; 

Propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria; 

Solicitar convocação de candidatos aprovados em concurso público e/ou processo de seleção para vagas em aberto; 

Coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta; 

Apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria; 

Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito; 

Supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário; 

Solicitar a abertura de procedimentos licitatórios, ou sua dispensa, nos termos da legislação aplicável a matéria; 

Acompanhar a execução do orçamento da Secretaria e produzir dados para sua reformulação e aperfeiçoamento; 

Promover e acompanhar a implantação de mecanismos de controle no que tange aos projetos e atividades da Secretaria; 

Designar servidores para, em paralelo as suas atividades normais, atuarem como representantes de órgãos setoriais e do órgão central do Sistema de Contro-

le Interno, conforme disposto na legislação municipal que trata do assunto; 

Coordenar as atividades de divulgação dos trabalhos da Secretaria;  

Desempenhar e cumprir as normas do Sistema de Controle Interno. 
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ANEXO III 

 

DESCRIÇÃO TIPICA DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 

CARGO ADMINISTRADOR HOSPITALAR 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de administração da área médica, hospitalar e de enfermagem da Unidade de Pronto Atendi-

mento, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Nível Superior com Especialização em Administração Hospitalar 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Dirigir e coordenar atividades realizadas no ambiente da Unidade de Pronto Atendimento;  

 Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de administração na área médica, hospitalar e de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento; 

 Organizar a equipe médica e compor a escala de plantonistas;  

 Garantir o atendimento mais adequado para cada tipo de necessidade apresentada pelo público que procura o serviço; 

 Garantir a qualidade do atendimento dos casos de urgência e emergência;  

 Garantir a qualidade dos atendimentos dos casos que necessitem de internação ou avaliação hospitalar;  

 Avaliar os casos de urgência e emergência atendidos no serviço e orientar o médico plantonista responsável pelos pacientes em relação às condutas 

diagnósticas e terapêuticas indicadas nos Protocolos de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde;  

 Orientar a equipe médica e trabalhar em harmonia com a equipe de enfermagem em relação à classificação de risco dos pacientes que solicitam o 
serviço da Unidade de Pronto Atendimento; 

 Zelar pelo cumprimento das escalas de trabalho da equipe medica conforme estabelecido pelos instrumentos administrativos e pelo Código de Ética 
Médica;  

 Interferir junto à Central de Regulação de Vagas pela resolução das solicitações de internação ou avaliação hospitalar de pacientes atendidos pelo 
serviço; 

 Administrar os recursos humanos, cuidar da manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais da Unidade do Pronto Atendimento;  

 Responder pela integridade e adequação dos equipamentos e insumos do serviço da Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os da sala de 
urgência (para tanto poderá encaminhar propostas de aquisição, substituição, manutenção e reparo dos equipamentos e insumos);  

 Propor implantação de novas rotinas ou protocolos, ou a alteração dos já existentes;  

 Realizar reuniões mensais com a equipe medica com a finalidade de ouvir críticas e sugestões que permitam aprimorar o serviço;  

 Controlar quadro de servidores lotados na Unidade de Pronto Atendimento; 

 Estabelecer normas técnicas e padrões de qualidade, mais condizentes com o perfil desejável de atendimento médico-hospitalar; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ASSESSOR JURIDICO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Assessorar o Executivo Municipal nos assuntos de natureza jurídica submetidos à sua apreciação.  

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Emitir parecer em consulta formulada pelo Prefeito Municipal, por Secretário Municipal ou por dirigente de órgão autárquico, se não dotado de assesso-
ria jurídica própria; 

 Elaborar, redigir, estudar e examinar projetos de lei, decretos e regulamentos, assim como elaborar minutas de contratos, escrituras, convênios e de 

quaisquer outros atos jurídicos; 

 Elaborar minutas de pareceres jurídicos fundamentadas encaminhando-as ao seu chefe imediato para análise e aprovação; 

 Efetivar pesquisa de jurisprudência e doutrina, quando solicitado; 

 Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o Município a solucionar problemas administrativos ou judiciais; 

 Participar das reuniões gerenciais na qualidade de consultor para opinar acerca da juridicidade das ações que a Administração pretende tomar; 

 Atuar junto aos coordenadores ministrando palestras de atualização e inovações das legislações específicas; 

 Auxiliar o Procurador Geral nas demandas da gestão municipal; 

 Auxiliar o Prefeito nas decisões dos processos administrativos disciplinares; 

 Realizar levantamentos das principais demandas administrativas e apresentar ao Procurador Geral do Município; 

 Revisar as instruções normativas elaboradas pelos órgãos de controle do Município; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ASSESSOR ORÇAMENTARIO E DE CONTABILIDADE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Assessorar a execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da 

Administração Municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Gerir a execução orçamentária, financeira e contábil relativos a empenho, liquidação e pagamento da despesa no âmbito da Administração Municipal; 

Zelar pelo equilíbrio financeiro; 

Cumprir e fazer cumprir, na execução orçamentária e financeira, as disposições da legislação pertinente e demais normas de direito financeiro público;  

Promover o controle das contas a pagar; 

Administrar os haveres financeiros e mobiliários; 
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Manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a Secretaria junto a entidades ou organismos nacionais e internacionais;  

Fazer escriturar as operações contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, mantendo–as atualizadas; 

Articular–se com as unidades competentes visando obter os registros dos bens adquiridos pela prefeitura; 

Controlar os prazos de aplicação dos fundos e outros recursos, informando–se dos prazos legais e das obrigações contratuais assumidas pela prefeitura ante 

aos órgãos financiadores; 

Examinar, à luz das normas financeiras e dos contratos, comprovantes de despesas feitas com os fundos e adiantamentos recebidos pela prefeitura e apre-
sentar parecer de aprovação ou as exigências cabíveis; 

Examinar e conferir os processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades; 

Providenciar a conciliação dos extratos bancários dos estabelecimentos através dos quais forem feitos os pagamentos constantes das prestações de contas;  

Elaborar a prestação de contas de fundos e outros recursos transferidos à prefeitura, utilizando os elementos fornecidos pelos órgãos executores;  

Colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da Prefeitura; 

Aprovar, assinar e encaminhar ao chefe imediato, os balancetes e relatórios contábeis mensais da execução orçamentária e financeira e relatório de presta-

ção de contas anuais; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  ASSISTENTE JURIDICO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Prestar assistência jurídica nas diversas áreas do Direito para defender direitos e/ ou interesses da Administração 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Prestar assistência jurídica na Procuradoria Geral do Município; 

 Elaborar minutas de pareceres jurídicos fundamentadas encaminhando-as ao seu chefe imediato para análise e aprovação; 

 Efetivar pesquisa de jurisprudência e doutrina, quando solicitado; 

 Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o Município a solucionar problemas administrativos ou judiciais; 

 Elaborar peças jurídicas necessárias à defesa ou representação do Município judicial ou extrajudicialmente, subscrevendo-as conjuntamente com o 
Procurador Geral do Município e/ou Procuradores Municipais; 

 Promover juntamente com o Procurador Geral do Município Adjunto e Procuradores Municipais, a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos 
demais créditos do Município; 

 Exercer a representação judicial do Município através do instrumento de mandado, desde que conjuntamente com o Procurador Geral do Município e/ou 
os Procuradores Municipais; 

 Atender o público em geral emitindo relatórios ou documentos necessários; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia dos serviços de agricultura e meio ambiente. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Elaborar e executar projetos vinculados a tecnologias apropriadas ao desenvolvimento da agricultura em perfeita harmonia com o meio ambiente; 

Promover campanhas educacionais relativas aos problemas do saneamento básico, poluição das águas, do ar, do solo e combater as erosões e vetores, bem 

como proteção da flora e da fauna;  

Garantir o amplo acesso dos interessados às informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental, com o intuito de estimulá-los a 

participar das soluções; 

Defender a preservação do meio ambiente; 

Aplicar e fiscalizar a execução da política municipal atinente à agricultura e ao meio ambiente, visando ao desenvolvimento e a consolidação dos recursos 

econômicos do Município, de acordo com as políticas estaduais e nacionais; 

Promover estudos geográficos, mapeamento e zoneamento do Município, no sentido de obter subsídios técnicos para orientar a formulação de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento agropecuário e ambiental do Município; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE ALMOXARIFADO DA SAUDE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia dos serviços de almoxarifado da saúde forma a manter o estoque em condições de 

atender às unidades de saúde. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Receber, conferir, aceitar, estocar, armazenar os materiais confiados ao almoxarifado da saúde e solicitar quando necessário, o exame técnico do material;  

Organizar, orientar e dirigir as atividades de recebimento, conferência, registro, guarda e distribuição de material permanente e de consumo da Secretaria;  

Planejar e coordenar a armazenagem adequada dos materiais e medicamentos, mantendo controle dos estoques;  

Organizar e atualizar permanentemente os registros de entrada e saída de materiais e medicamentos;  

Comunicar ao Secretário da pasta quaisquer eventos relacionados à qualidade, quantidade dos materiais, medicamentos e itens recebidos, bem como quanto 
às necessidades de aquisição;  
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Orientar e acompanhar as solicitações de insumos, materiais e medicamentos feitas pelos setores da Secretaria visando a redefinição de estoques mínimos e 

organização dos mesmos;  

Estabelecer normas para as requisições e para a distribuição de material, instituindo controles sobre o consumo, por espécie e por unidade, para efeito de 
previsão e controle de custos;  

Organizar e manter os catálogos de fornecedores e de materiais;  

Manter informações e controles sobre o consumo das unidades para efeito de previsão e controle de custos;  

Verificar, no ato do recebimento, as ocorrências de possíveis descumprimentos de cláusulas contratuais e emitir termo de recusa, devidamente justificado, 
de material entregue em desacordo com o especificado;  

Enviar ao setor competente, a documentação comprobatória do material recebido para fins específicos;  

Manter o almoxarifado da saúde em perfeita ordem, seguindo roteiro de normas de armazenamento; 

Controlar os estoques de acordo com as entradas e saídas; 

Organizar o transporte para distribuição dos materiais nas unidades de saúde; 

Promover a distribuição de material de consumo nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde; 

Separar materiais em mau estado ou deteriorados, dando baixa nos estoques; 

Zelar pela limpeza, higiene, conservação, ventilação e ordem no ambiente do Almoxarifado;  

Analisar as requisições de material, de acordo com o cronograma estabelecido, para atendimento das demandas e interagir com as unidades solicitantes, 

quando verificar impropriedades nas requisições;  

Aperfeiçoar o sistema de identificação e disposição do material dentro do almoxarifado; 

Zelar pela segurança dos materiais e equipamento sob sua responsabilidade, mantendo elevados padrões de conservação, de modo a garantir a vida útil 
prevista; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizar, acompanhar e controlar a execução de atividades ou serviços relativos a materiais, no âmbito da 

Secretaria. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Manter atualizado o registro dos fornecedores de materiais de maior utilização para agilizar a cotação de preços; 

Coordenar, acompanhar e controlar a execução do serviço de protocolo da Secretaria; 

Proceder ao levantamento e controle dos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades das diversas unidades da Secretaria; 

Elaborar o pedido de aquisição de materiais e o pedido de prestação de serviços, solicitando abertura de processo; 

Acompanhar os procedimentos licitatórios de materiais e serviços de interesse da Secretaria; 

Receber e conferir os materiais, controlando a distribuição dos mesmos às unidades da Secretaria; 

Inspecionar, periodicamente, equipamentos e dispositivos de segurança contra incêndio e propor as medidas necessárias a sua instalação, manutenção e 

reparos no edifício-sede da Prefeitura Municipal; 

Estabelecer mecanismos para execução de levantamentos, identificação e atualização dos bens patrimoniais da Secretaria; 

Manter organizado o cadastro e termos de responsabilidade dos bens móveis de cada unidade da Secretaria; 

Estabelecer mecanismos para a manutenção e conservação das unidades da Secretaria; 

Organizar e controlar o arquivo corrente da documentação produzida em sua área de atuação; 

Articular-se com os demais grupos e núcleos, visando a uma atuação harmônica e integrada na consecução dos objetivos da Secretaria; 

Distribuir e executar serviços referentes à administração e ao desenvolvimento de recursos humanos, fornecendo informações e implantando as rotinas de 

trabalho, para assegurar a sua execução; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades de planejamento, organização e coordenação das ações e serviços de 
saúde de atenção básica executados nas unidades que integram a rede municipal de saúde. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica.  

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Organizar e monitorar os serviços e ações de saúde da Atenção Básica; 

Acompanhar a execução dos recursos do Pacto da Atenção Básica (PAB) fixo e variável; 

Gerenciar as bases de dados produzidas pela Rede Municipal de Saúde, buscando manter atualizado o cadastro de profissionais, serviços e unidades de 
saúde; 

Executar os programas de saúde e atividades afetos a atenção básica implantados no Município de acordo com as políticas estudais e federais, em todas as 
unidades de saúde; 

Supervisionar, orientar, chefiar e controlar os programas de atenção básica, adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 

Acolher os usuários e humanizar a atenção; 

Prestar assistência básica integral, contínua e organizada à população do município, em saúde na sua área de atuação; 

Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde– doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e 
na busca por qualidade de vida pelos usuários; 

Avaliar permanentemente o impacto das ações de atenção básica sobre as condições de saúde da população e seu ambiente;  

Executar e acompanhar as medidas necessárias à realização de campanhas e ações específicas programadas pela Secretaria no âmbito das unidades;  
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Produzir relatórios e informações requeridos para o planejamento, controle e avaliação das ações de saúde, procedendo à sua consolidação e análise e 

encaminhamento ao superior imediato;  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades de aquisição de bens e serviços, do sistema de registro de preços, de 

recebimento, conferência, armazenamento, inventário, distribuição e controle dos materiais utilizados na Prefeitura. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Planejar e promover a aquisição de material de consumo, de bens patrimoniais, e de execução de serviços, instruindo os respectivos processos de aquisição 

e de execução de serviço; 

Instruir os processos de aplicação de penalidades aos fornecedores referentes à não observância de cláusulas contratuais na entrega do material, do bem, e 
de prestação de serviços, em conformidade com a legislação vigente; 

Acompanhar o controle físico e financeiro sobre os estoques de materiais de consumo, opinando sobre a aquisição dos materiais; 

Organizar e manter atualizados os registros e os cadastros de fornecedores de materiais; 

Executar as atividades relacionadas a recebimento, conferência, classificação, controle, guarda e distribuição de material; 

Efetuar o controle físico sobre os estoques de materiais de consumo; 

Elaborar relação de material de consumo para reposição de estoque; 

Manter atualizada toda documentação relativa à aquisição, guarda e distribuição de materiais; 

Inventariar e controlar o material de consumo em estoque e registrar sua movimentação; 

Controlar o recebimento de materiais e propor a aplicação de penalidades aos fornecedores, referente à não observância dos prazos estabelecidos nas cláusu-
las contratuais; 

Efetuar a conciliação dos materiais de consumo e bens permanentes; 

Zelar pelo armazenamento, organização, fornecimento, segurança e preservação do estoque de material; 

Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, o sistema de registro de preços, o catálogo de materiais e demais serviços relacionados aos 
procedimentos licitatórios e de compras;  

Orientar os órgãos da prefeitura quanto à maneira de formular requisições de material;  

Promover a guarda e a conservação do estoque de material de consumo, estabelecendo normas e controles de classificação e registro;  

Promover a padronização e especificação de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes; 

Auxiliar nos serviços de recebimento, conferência, armazenamento, inventário, distribuição e controle dos materiais utilizados na prefeitura; 

Estabelecer procedimentos de estocagem garantindo a segurança dos materiais; 

Promover atualizada a escrituração referente ao movimento de entrada e saída dos materiais e do estoque existente no almoxarifado; 

Promover o levantamento das necessidades dos órgãos municipais, no que se relacione com material de consumo de uso comum, com vista à programação 
das compras; 

Receber solicitações de fornecimento de material e preparar a documentação necessária à abertura de processos de compra de material destinados ao almo-
xarifado;  

Acompanhar, supervisionar e controlar o consumo de materiais, registrando entradas, saídas e analisando requisições quanto à demanda e dos itens estoca-
dos; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades de apoio à infraestrutura escolar. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar a elaboração das bases licitatórias e a prática de demais atos necessários, até o final do procedimento, pertinente a obras, serviços, compras e 

locações afetos a Secretaria de Educação; 

 Coordenar a fiscalização e a prática de demais atos necessários, de obras, serviços, compras e locações afetos a Secretaria de Educação; 

 Assessorar a promoção de execução de convênios educacionais firmados pelo Município; 

 Promover estudos para reformas, ampliações e manutenção de unidades escolares, e próprios públicos usados para o desenvolvimento dos programas da 

Secretaria de Educação; 

 Gerenciar contratos e convênios firmados através da Secretaria de Educação; 

 Executar as atividades relativas à pessoal, material, patrimônio no âmbito da Secretaria; 

 Distribuir e executar serviços de apoio à infraestrutura das unidades escolares, fornecendo informações e implantando as rotinas de trabalho, para asse-

gurar a sua execução; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS ESPORTIVOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esportes 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades esportivas 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar a elaboração das bases licitatórias e a prática de demais atos necessários, até o final do procedimento, pertinente a obras, serviços, compras e 

locações afetos a Secretaria de Esportes; 

 Coordenar a fiscalização e a prática de demais atos necessários, de obras, serviços, compras e locações afetos a Secretaria de Esportes; 

 Assessorar a promoção de execução de convênios esportivos firmados pelo Município; 
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 Promover estudos para reformas, ampliações e manutenção de unidades esportivas usadas para o desenvolvimento dos programas da Secretaria de 

Esportes; 

 Gerenciar contratos e convênios firmados através da Secretaria de Esportes; 

 Executar as atividades relativas à pessoal, material, patrimônio no âmbito da Secretaria de Esportes; 

 Distribuir e executar serviços de apoio à infraestrutura das unidades esportivas, fornecendo informações e implantando as rotinas de trabalho, para 

assegurar a sua execução; 

 Coordenar as equipes esportivas dos mais diversos segmentos, nos projetos esportivos do Município; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE SAUDE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Compreende a executar trabalho de chefia das atividades de apoio à infraestrutura das unidades de saúde, para 
assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar a elaboração das bases licitatórias e a prática de demais atos necessários, até o final do procedimento, pertinente a obras, serviços, compras e 
locações afetos a Secretaria de Saúde; 

 Coordenar a fiscalização e a prática de demais atos necessários, de obras, serviços, compras e locações afetos a Secretaria de Saúde; 

 Assessorar a promoção de execução de convênios da saúde firmados pelo Município; 

 Promover estudos para reformas, ampliações e manutenção de unidades de saúde, e próprios públicos usados para o desenvolvimento dos programas da 
Secretaria de Saúde; 

 Gerenciar contratos e convênios firmados através da Secretaria de Saúde; 

 Executar as atividades relativas à pessoal, material, patrimônio no âmbito da Secretaria de Saúde; 

 Distribuir e executar serviços de apoio à infraestrutura das unidades de saúde, fornecendo informações e implantando as rotinas de trabalho, para assegu-
rar a sua execução; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial da Prefei-

tura. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Distribuir e executar serviços contábeis, de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, fornecendo informações e implantando as rotinas de traba-

lho, para assegurar a sua execução; 

 Proceder ao registro contábil dos atos da Administração Municipal em conformidade com a legislação vigente; 

 Promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua atuação; 

 Promover a inscrição de débitos no Cadastro da Dívida Ativa, de acordo com as Normas e procedimentos vigentes; 

 Organizar e manter atualizado o cadastro da Dívida Ativa do Município; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE EQUIPE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades relativas à construção, conservação e abertura de estradas municipais, 

pavimentação e conservação de vias e logradouros públicos do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Distribuir e executar serviços relacionados à construção, conservação e abertura de estradas municipais, pavimentação e conservação de vias e logradou-

ros públicos, fornecendo informações e implantando as rotinas de trabalho, para assegurar a sua execução; 

 Estabelecer metas de atuação e de organização dos serviços, de modo a manter as estradas sempre em perfeitas condições de trafegabilidade; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE GABINETE 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo nas suas relações com os munícipes e autoridades federais, 

estaduais e municipais. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Atender, orientar e encaminhar os munícipes, autoridades e visitantes que demandem ao gabinete, para a solução dos respectivos assuntos ou agendando 

audiências; 

 Atender e encaminhar aos órgãos competentes munícipes, autoridades e visitantes que solicitarem informações ou serviços municipais; 

 Promover os contatos necessários entre as partes, para esclarecimento e solução de assuntos de interesse da Administração; 

 Organizar a agenda de atividades e programas oficiais do Chefe do Poder Executivo e tomar as providências necessárias para a sua observância; 

 Acompanhar, nos diversos órgãos públicos, os encaminhamentos determinados pelo Chefe do Poder Executivo; 

 Organizar e manter o arquivo de documentos que sejam endereçados ao Chefe do Poder Executivo, relativos a assuntos pessoais ou políticos ou que por 
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natureza devam ser guardados de modo reservado; 

 Fazer registros relativos a audiências públicas, visitas, conferências e reuniões em que deva participar ou que tenham o interesse do Chefe do Poder 
Executivo, coordenando as providências com elas relacionadas; 

 Apreciar as relações existentes entre a administração e o público em geral, propondo medidas para melhorias; 

 Programar solenidades junto com Assessoria de Comunicação Social bem como coordenar a expedição de convites e anotar as providências que se 

tornem necessárias ao fiel cumprimento dos programas; 

 Dirigir o Cerimonial do Chefe do Poder Executivo; 

 Consolidar e dar redação final a pronunciamentos a serem feitos pelo Chefe do Poder Executivo em solenidades públicas e através dos meios de comu-
nicação; 

 Acompanhar o Chefe do Poder Executivo em suas viagens, quando solicitado; 

 Coordenar as recepções de autoridades em visita ao Município, bem como, se necessário, providenciar sua hospedagem; 

 Providenciar o encaminhamento de diárias ou de despesas de viagens do Chefe do Poder Executivo ao setor competente, bem como a devida prestação 
de contas; 

 Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes ao Gabinete do Prefeito; 

 Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo; 

 Estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete do Prefeito; 

 Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades do Gabinete do Prefeito, vinculados a prazo e políticas para a sua consecução; 

 Promover a integração com órgão e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

 Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis e esferas governamentais; 

 Orientar e coordenar a elaboração da agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito Municipal; 

 Promover e supervisionar a coordenação da implantação das políticas setoriais do Gabinete do Prefeito; 

 Participar das avaliações das ações governamentais; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia das atividades de administração patrimonial, apoio logístico e serviços gerais nas 

unidades da Secretaria. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Acompanhar e supervisionar a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação e vigilância das unidades da Secretaria; 

Executar a identificação das necessidades de aquisição de bens de consumo, bens permanentes e serviços contratados, inclusive os referentes a convênios e 
acordos firmados; 

 Acompanhar os estoques de materiais de consumo; 

 Propor a remoção do material inservível ou em desuso existente na Secretaria; 

 Promover o cadastro e o inventário do material em estoque e dos bens permanentes, conforme normas e instruções específicas; 

 Receber e conferir o material de consumo, e controlar a sua distribuição às unidades requisitantes; 

 Solicitar a manutenção das instalações elétricas hidráulicas, sanitárias, de ar condicionado e de segurança contra incêndios, bem como outros serviços de 
manutenção, reparo e recuperação dos bens permanentes e equipamentos alocados na Secretaria; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades da Farmácia Municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Planejar, programar, coordenar e avaliar os programas de assistência farmacêutica no âmbito da rede municipal de saúde;  

Programar e padronizar os medicamentos utilizados pela rede municipal de saúde;  

Estabelecer e fazer cumprir as normas de armazenamento dos produtos e medicamentos;  

Realizar o controle sistemático da qualidade dos medicamentos;  

Desenvolver atividades de farmacovigilância e de pesquisa;  

Orientar os profissionais da área de saúde quanto à utilização, similaridade, interações medicamentosas e legislação referente a medicamentos;  

Promover a integração e articulação do departamento com os demais serviços da rede municipal de saúde, profissionais, áreas de interfaces e de coordena-
ção de produtos, entre outros para todos os fins;  

Assegurar qualidade de produtos, processos e resultados;  

Elaborar e divulgar material técnico, informativo e educativo a respeito de medicamentos;  

Elaborar formulário terapêutico, validar protocolos de tratamento, fomentar investigações sobre utilização de medicamentos e utilizar seus resultados como 
subsídio para o desenvolvimento de outras funções; 

Fixar critérios para a obtenção de medicamentos /materiais que não tenham sido selecionados/padronizados para uso regular, estabelecendo seu fluxo; 

Assessorar atividades relacionadas com promoção do uso racional de medicamentos na instituição; 

Supervisionar a especificação e qualidade dos materiais médico-hospitalar e medicamento em conjunto com a Farmácia Municipal; 

Controlar medicamentos vencidos na rede com elaboração de relatórios e avaliando resultados a fim de subsidiar a seleção e programação de medicamentos 

e material médico-hospitalar; 

Realizar a programação de compras de materiais médico-hospitalares e medicamentos; 

Acompanhar, supervisar e avaliar tecnicamente os processos licitatórios de medicamentos, material médico-hospitalar e insumos; 

Elaborar especificação de medicamentos e materiais médico-hospitalares para cadastro no sistema; 

Criar e alimentar lista de marcas aprovadas e reprovadas para material médico-hospitalar, utilizadas no processo de aquisição; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  20 de Dezembro de 2019 • Edição 1606 • Ano XIII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 20 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Compreende a executar trabalho de chefia do atendimento medico nas unidades de saúde no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar e controlar a execução das atividades medicas nas unidades de saúde; 

 Supervisionar os casos que demandam internação hospitalar; 

 Elaborar protocolos e fazer cumprir as atribuições médicas; 

 Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas dos serviços realizados; 

 Elaborar e controlar as escalas de plantões médicos; 

 Supervisionar a priorização do atendimento aos casos de urgência e emergência, definindo junto à equipe de profissionais, o atendimento e/ou encami-

nhamentos ao usuário; 

 Implementar, coordenar e acompanhar o sistema de marcação de consultas nas unidade de saúde e junto à Central de Regulação conforme fluxo pré-
estabelecido; 

 Supervisionar e cobrar a utilização do sistema de informatização em saúde dentro das unidades de saúde; 

 Estabelecer prioridades de ações junto com a equipe medica; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE DANÇA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades referentes às ações que promovam e divulguem a dança como instrumento 
de cultura e de inclusão social. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Cooperar com o planejamento e a implementação de políticas de governo voltadas à dança, nas suas diversas linguagens; 

Realizar parcerias com instituições de dança públicas e privadas que visem ao desenvolvimento das ações do centro de dança; 

Realizar cursos, seminários, palestras e eventos que ressaltem a importância da dança para o bem-estar, condicionamento físico e convívio social; 

Promover e executar cursos gratuitos à comunidade nas diversas linguagens da dança; 

Organizar e manter atualizado um acervo da área da dança, propiciando o acesso, para fins de estudo e pesquisa, a alunos e profissionais da área; 

Estimular, por meio de projetos e ações específicas, a visitação ao centro de dança; 

Realizar exposições temporárias sobre assuntos de interesse da área de dança; 

Emitir pronunciamento no âmbito da sua competência;  

Planejar, orientar, coordenar e executar ações relacionadas qualificação na área de dança;  

Organizar e promover projetos culturais/sociais para crianças e adolescentes; 

Organizar e promover projetos de dança com profissionais sejam eles de grupos, coletivos, companhias ou de trabalhos solo.  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DO DESPORTO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades desportivas no Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Organizar e promover a difusão do esporte amador e profissional no Município; 

 Formular e executar políticas públicas de apoio a atletas e equipes; 

 Organizar atividades esportistas no Município e fomento das mais diversas modalidades com representação no Município; 

 Organizar ações e políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens aliados com a Educação; 

 Promover e fomentar o esporte dentro das comunidades escolares, jogos estudantis e projetos sócio-educacionais; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia dos trabalhos relacionados à recuperação e à pavimentação estradas municipais. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à construção e conservação e abertura de estradas municipais, pavimentação e conservação de vias e 
logradouros públicos; 

Executar os trabalhos relacionados à recuperação e à pavimentação de ruas e estradas municipais, bem como fiscalizá-los quando realizados em regime de 

execução indireta; 

Execução dos trabalhos de conservação, em revestimento primário, das ruas e estradas municipais, pontes e bueiros; 

Orientar e coordenar as atividades referentes à recuperação e à pavimentação estradas municipais; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 
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CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades de fiscalização de tributos para assegurar o desenvolvimento normal das 

rotinas de trabalho. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Promover o treinamento de fiscais no sentido de exercerem suas funções junto à população de forma eminentemente educativa;  

Orientar e dirigir as atividades de fiscalização permanente quanto ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas aos tributos municipais, 
elaborando e coordenando a execução e avaliação de planos de fiscalização;  

Dividir zonas de fiscalização, aprovar escalas de trabalho e rodízios de fiscais, inspecionando o seu cumprimento;  

Promover e supervisionar as ações de fiscalização tributária de rotina in loco;  

Promover e supervisionar sindicâncias e fiscalizações especiais sobre a situação econômico-financeira de contribuintes, em casos de suspeita de incorre-
ções, infrações, sonegação, evasão e fraude no pagamento dos tributos municipais;  

Apurar a produtividade fiscal periodicamente;  

Dar subsídios à Coordenadoria de Fiscalização de Tributos para a homologação de intimações, notificações, autuações e aplicação de multas e de outras 
penalidades aos devedores da fazenda municipal e infratores da legislação tributária, em conformidade com as normas legais em vigor;  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE INDÚSTRIA E COMERCIO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades referente a programação, orientação e execução da política de desenvol-
vimento industrial e comercial do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Promover e realizar pesquisas, estudos e análises dos setores industriais e comerciais do Município com o objetivo de identificar oportunidades de 
desenvolvimento; 

 Articular-se com organismos nos âmbitos federal e estadual que ofereçam programas de desenvolvimento, com vistas ao apoio e estímulo às empresas 
comerciais e industriais; 

 Elaborar programas de desenvolvimento, com vistas à compatibilização das suas ações com as atividades desenvolvidas pelos organismos que prestam 

assistência técnica financeira à indústria e ao comércio; 

 Promover e realizar estudos e pesquisas no âmbito interno e externo com a finalidade de identificar oportunidades potenciais de comércio para os produ-

tos manufaturados no Município, bem como promover a divulgação dos resultados nos respectivos setores industriais; 

 Orientar e controlar as atividades industriais e comerciais, no âmbito do Município, em articulação com os órgãos competentes; 

 Definir, implantar e administrar áreas para localização e instalação de unidades industriais, tendo em vista a legislação urbanística municipal; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades de conservação e recuperação das vias públicas para assegurar o desen-

volvimento normal das rotinas de trabalho. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Executar os serviços de conservação da arborização e ajardinamento das praças, jardins, ruas e demais logradouros públicos; 

Promover o plantio e replantio de árvores e arbustos nas ruas e logradouros públicos; 

Manter e organizar um canteiro de produção de mudas de plantas para uso nos logradouros públicos; 

Propor medidas adequadas de arborização das vias públicas; 

Orientar a execução dos serviços de reposição, conservação, construção e revestimento das vias integrantes do sistema viário do município;  

Inspecionar periodicamente as ruas municipais e bueiros, tomando as medidas necessárias para a sua conservação; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE MUSICA E ARTES PLASTICAS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades referentes às políticas públicas de música e artes plásticas/artes visuais do 

Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar a agenda de exposições individuais e coletivas, salões e concursos de artes e de literatura; 

Organizar exposições e providenciar convites e material de divulgação; 

Organizar oficinas de artes; 

Promover debates com pintores, desenhistas e escritores; 

Organizar e editar obras literárias; 

Apoiar a criação e manutenção do coral municipal; 

Coordenar apresentações de espetáculos artísticos e culturais no município; 

Promover resgate musical e apoiar grupos seresteiros da cidade; 

Desenvolver projetos culturais/sociais para crianças e adolescentes; 

Organizar shows, seminários, exposições, oficina, eventos em parceria com órgãos ou instituições afins;   
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Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO ORÇAMENTARIO E CONTABILIDADE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades orçamentárias e de contabilidade do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Elaboração as peças orçamentárias PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual); 

 Acompanhar a execução orçamentária, através das atividades de controle dos saldos de dotações orçamentárias, do acompanhamento das execuções dos 

contratos e convênios firmados com a Administração Municipal; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE PLANEJAMENTO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades de planejamento, sobretudo assessorando diretamente o Prefeito Munici-

pal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Formular diretrizes de programas e projetos relacionados ao planejamento e modernização da gestão pública no âmbito municipal em consonância com o 

planejamento e a agenda estratégica do governo; 

Planejar, coordenar e acompanhar as ações voltadas ao apoio à modernização da gestão e do planejamento do Município que venham a ser criados no 
âmbito de sua área de competência; 

Articular-se com órgãos governamentais e não governamentais que atuem na área de planejamento e modernização da gestão para subsidiar o estabeleci-
mento de acordos ou convênios de interesse do Município; 

Organizar e desenvolver as ações que contribuam para o aperfeiçoamento de mecanismos de coordenação e planejamento executados pelo Município; 

Definir diretrizes, planejar, coordenar e supervisionar ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança na área de planejamento; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades concernentes ao desenvolvimento tecnológico da Administração Munici-
pal 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Propor ao Secretário da pasta, a política de tecnologia da informação para a Prefeitura com base em seu Plano Diretor e coordenar seu desenvolvimento;  

Supervisionar a realização de diagnósticos, estudos e levantamentos visando a identificação de novas tecnologias e de viabilidade de informatização dos 

órgãos, enfatizando soluções compatíveis com as necessidades, recursos e o desenho organizacional da Administração Municipal;  

Apoiar a institucionalização de sistemas de informação para o planejamento e gerenciamento de serviços das diversas áreas de atuação da Administração 

Municipal em articulação com as respectivas Secretarias;  

Prestar apoio aos projetos de modernização dos processos de trabalho da Prefeitura, em coordenação com a Coordenadoria de Planejamento;  

Dirigir as atividades de análise, definição e documentação dos sistemas informatizados da Prefeitura;  

Suprir os meios necessários para manter a qualidade dos sistemas de informação, assim como os serviços de Internet providos;  

Planejar e conduzir a implantação da política de segurança de redes de dados e comunicação, zelando pela consistência, segurança e confiabilidade das 
bases de dados e das informações e conhecimento gerados a partir deles;  

Responsabilizar–se pela seleção de equipamentos, análise dos sistemas, programação, controle e operação de dados;  

Programar e supervisionar a implantação de serviços permanentes de manutenção de equipamentos e de atendimento e suporte aos órgãos municipais;  

Propor e realizar programas de aperfeiçoamento e capacitação em informática para o pessoal da Prefeitura;  

Participar de esforços visando integrar os órgãos municipais através do ambiente corporativo de comunicação interna e de consulta às bases de dados, 

centralizados ou não;  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das ações com crianças e adolescentes, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de 

situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar e supervisionar as atividades dos serviços de acolhimento de Alta Complexidade; 

Coordenar e supervisionar as atividades de requisição, manutenção, conservação e estoque de materiais e bens de consumo necessários à realização dos 

serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, observando a função de proteção integral desses serviços e a consequente oferta institucional de moradia, 
alimentação e higienização ao público acolhido; 

Coordenar e supervisionar o recebimento, o registro, tramitação, guarda e destinação final de documentos administrativos e papéis dos serviços de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade para Criança e Adolescente; 

Coordenar e supervisionar as atividades de copa e limpeza executadas nos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para com criança e o 
adolescente; 
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Organizar as atividades de acompanhamento integral a crianças e adolescentes acolhidos - visitas domiciliares, consultas médicas, acompanhamentos na 

saúde, transporte à escola, entre outras;  

Coordenar equipe de servidores responsáveis pelos cuidados às crianças e adolescentes institucionalizadas; 

Realizar o serviço de busca com as famílias, estabelecendo discussões reflexivas, atividades direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientação sobre 
os cuidados para com criança e o adolescente; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades de recursos humanos no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Elaborar quadro demonstrativo por secretaria de servidores efetivos, comissionados, controle de licenças, demonstrativos de pagamento, carteiras de convê-

nio, desenvolvimentos de programas de atribuição junto às unidades escolares; 

Diagnosticar necessidades, para aperfeiçoamento e atualização dos servidores; 

Acompanhar o processo de recrutamento e seleção de pessoal para atuarem nas Secretarias; 

Supervisionar os atos relativos à vida funcional dos servidores públicos; 

Supervisionar os serviços de elaboração de folha de pagamento e demais rotinas das secretarias;  

Supervisionar a montagem de processos de aposentadoria e pensão na forma da lei; 

Assessorar a comissão que executa o processo do estágio probatório dos servidores; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades de assistência odontológica no Centro Odontológico. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Elaborar, acompanhar e avaliar o atendimento odontológico realizado pelo Centro Odontológico. 

 Elaborar, acompanhar e executar as ações de atenção básica e média complexidade clínico-odontológicas prestadas às crianças na faixa escolar e pré-

escolar, às gestantes, aos idosos, aos excepcionais, aos bebês e à população em geral; 

 Promover e executar programas de prevenção e atendimento odontológico em locais onde não existe unidade de saúde, através de unidades móveis de 

atendimento; 

 Orientar e fiscalizar a execução de atividades preventivas odontológicas nas escolas municipais; 

 Elaborar e divulgar programas de odontologia preventiva; 

 Promover cursos de reciclagem aos cirurgiões dentistas, técnicos em higiene dental e auxiliares de consultório dentário; 

 Promover e executar programas de desinfecção e esterilização do instrumental e do ambiente de trabalho odontológico; 

 Controlar e fiscalizar a frequência da área odontológica; 

 Elaborar relatório das atividades odontológicas clínicas e preventivas realizadas pelas unidades de atendimento, encaminhando-o ao diretor de seu 
departamento; 

 Elaborar, distribuir e fiscalizar o pedido de materiais de consumo e permanente necessários ao funcionamento das unidades de atendimento odontológi-
co; 

 Coordenar e supervisionar os serviços da equipe de manutenção dos equipamentos odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Acompanhar processo de aquisição de aquisição de materiais e equipamentos; 

 Acompanhar o processo de manutenção de equipamentos; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia dos serviços de enfermagem nas unidades de saúde pública. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos da unidade de enfermagem e realizar planejamento dos serviços de enfermagem; 

 Executar rotinas e procedimentos pertinentes à unidade; 

 Atuar e coordenar atendimentos em situações de emergência; 

 Supervisionar e orientar o correto preenchimento dos serviços de enfermagem, utilizando formulário próprio da unidade; 

 Solicitar materiais e equipamentos necessários à área e emitir parecer técnico relacionado à compra de materiais; 

 Orientar, supervisionar e avaliar o uso adequado de materiais e equipamentos, garantindo a sua correta utilização; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas de controle da infecção hospitalar  a todos que ingressem no centro cirúrgico; 

 Participar de reuniões e comissões de integração com equipes multidisciplinares, tais como: almoxarifado, compras, farmácia e outros; 

 Verificar o agendamento de cirurgias em mapas específicos e orientar a montagem das salas; 

 Avaliar o desempenho da equipe de enfermagem;  

 Zelar pelas condições ambientais de segurança, visando ao bem estar do paciente e da equipe interdisciplinar;  

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 
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CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das dos serviços de saúde de média complexidade no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Estimar as necessidades de serviços de saúde da população primaverense e dos municípios pactuados com base na incidência/prevalência de agravos; 

 Atuar de forma articulada com o setor de Regulação, considerando a demanda de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade 

para orientar a programação dos serviços de saúde; 

 Emitir parecer para contratação de serviços assistenciais baseados nas necessidades de saúde e legislação específica; 

 Promover o acesso da população aos recursos ambulatoriais, de apoio diagnóstico - terapêutico e à assistência hospitalar, nos seus diferentes níveis de 
complexidade; 

 Promover a elaboração de protocolos de atenção em média complexidade e serviços especializados; 

 Gerenciar e controlar o sistema de autorização de procedimentos de média complexidade ambulatorial a serem realizados através das unidades de saúde, 

de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde;  

 Atender e cadastrar as solicitações dos pacientes em situações em que não fora possível o atendimento nas unidades assistenciais, procedendo à análise e 
à autorização dos procedimentos de média complexidade, por meio de equipe técnica especializada; 

 Definir a área de abrangência para as autorizações dos procedimentos de média complexidade; 

 Manter permanente monitoramento do fluxo de demanda e oferta de serviços de média complexidade e dos recursos disponíveis, emitindo relatórios 

gerenciais, visando a atuar preventivamente e a avaliar sistematicamente o quantitativo de pacientes na lista de espera, verificando os pontos de estrangula-

mento, as alternativas de atendimento e as necessidades de ampliação do serviço; 

 Dar suporte técnico aos profissionais que atuam na área de emissão de exames de média complexidade nas unidades de saúde federais, estaduais e 
filantrópicas; 

 Orientar as unidades de saúde conveniadas para atendimento de média complexidade quanto aos fluxos de atendimento; 

 Responsabilizar-se pelo funcionamento do sistema de autorização de procedimentos ambulatoriais de média complexidade, procedendo às orientações e 

às medidas necessárias ao regular o andamento do serviço;  

 Definir modelos e emitir periodicamente relatórios estatísticos e gerenciais relativos de controle de autorizações de procedimentos ambulatoriais de 
média complexidade; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE TEATRO, PERFOMANCE E AUDIVISUAL. 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades artísticas no Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Organizar e executar projetos culturais/sociais para crianças e adolescentes; 

 Organizar e executar projetos com profissionais sejam eles de grupos, coletivos, companhias ou de trabalhos solo; 

 Coordenar, controlar e distribuir as atividades de cenografia, maquinaria, som e iluminação cênica, camarins, ar condicionado e figurinos; 

 Proceder a análise de plantas de cenário, iluminação cênica e som dos espetáculos, emitindo parecer quanto às suas adequações aos espaços das apresen-
tações 

 Recepcionar os técnicos das produções externas; 

 Controlar a entrada e saída de cenários e equipamentos; 

 Dirigir e executar as atividades de montagem e operação dos sistemas de som, iluminação e maquinaria; 

 Executar os planos de som, iluminação, maquinaria e cenografia; 

 Organizar mostras, festivais, oficinas e projetos teatrais; 

 Coordenar a ação de equipes de teatro locais; 

 Produzir espetáculos e seminários de interpretação e construção de atores; 

 Apresentar espetáculos nos bairros carentes; 

 Coordenar festivais de teatro amador; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DE TRANSITO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades de gerenciamento e fiscalização do trânsito na circunscrição do Municí-
pio. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar as atividades desenvolvidas e executadas pelos agentes de trânsito; 

 Administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamento dos autos de infração de trânsito e cobrança das respectivas multas; 

 Administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos; 

 Promover a educação de trânsito junto à rede de ensino do Município; 

 Promover campanhas educativas junto à população através dos meios de comunicação social; 

 Promover cursos, eventos e atividades sobre temas específicos e outros que mantiverem relação com sua área de atuação; 

 Proceder a estudos de viabilidade técnica para implantação de projetos de trânsito; 

 Integrar-se com diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos projetos; 

 Coordenar e supervisionar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus resultados; 

 Coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas; 

 Controlar os dados estatísticos da frota circulante do município, os veículos registrados e licenciados no município; 

 Elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário; 
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 Estabelecer a colocação e uso da sinalização, conforme as normas editadas pelo CONTRAN; 

 Verificar a manutenção das faixas e passagens de pedestres para que estejam em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização;  

 Retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus 
para quem o tenha colocado; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DO PROCON 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das ações referentes ao gerenciamento e orientação permanentemente dos cidadãos 

consumidores sobre seus direitos, formas de defesa e periculosidade dos bens e serviços na circunscrição do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Divulgar o Código do Consumidor; 

 Defender, proteger judicialmente e extrajudicial os interesses individuais e coletivos dos consumidores, nos termos da legislação em vigor;  

 Fiscalizar a qualidade dos bens e serviços ofertados no mercado de consumo, bem como manifestar-se nos processos relacionados com a proteção e 

promoção do consumidor; 

 Coordenar a ação do poder de polícia, bem como promover diretamente ou isoladamente ou em conjunto com os órgãos municipais, estaduais e federais; 

 Preparar e divulgar publicações específicas sobre a defesa do consumidor, em áreas ou setores de maior relevância para o Município; 

 Promover e implementar as ações direcionadas à formulação da política do Sistema Municipal de Proteção, Orientação, Defesa e Educação do Consumi-

dor; 

 Assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; 

 Planejar, elaborar, propor e executar a Política do Sistema Municipal de Defesa dos Direitos e Interesses dos Consumidores; 

 Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídi-

cas de direito público ou privado; 

 Orientar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e garantias; 

 Fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária e/ou, ao Ministério Público, as situações não resolvidas administrativamente; 

 Incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e associações comunitárias de defesa do consumidor e apoiar as já existentes; 

 Atuar junto a Rede Municipal de Ensino, visando incluir o Tema Educação para o Consumo no currículo das disciplinas já existentes, de forma a possi-
bilitar a informação e formação de uma nova mentalidade nas relações de consumo; 

 Colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos; 

 Manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente e registrando 

as soluções; 

 Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores; 

 Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor; 

 Funcionar, no que se refere ao processo administrativo, como instância de julgamento; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  CHEFE DE SEÇÃO DO SAMU 192 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho chefia das atividades coordenação, supervisão e avaliação das ações das equipes médica, de 
enfermagem e administrativa de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência - Suporte Básico e Avançado. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: nível superior específico em Medicina/Enfermagem, com registro no órgão de classe e 
habilitação para atendimento Pré-Hospitalar Móvel. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar, supervisionar e avaliar as ações das equipes médica, de enfermagem e administrativa de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência - 
Suporte Básico e Avançado; 

Promover e participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação 
continuada; 

Fazer o controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; 

Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe; 

Obedecer a Lei do Exercício Profissional e dos Códigos de Ética profissionais; 

Fazer o gerenciamento de Recursos Humanos; 

Realizar educação permanente de equipes; 

Estabelecer e controlar o cronograma de manutenções preventivas dos equipamentos das ambulâncias; 

Receber e encaminhar os materiais para manutenção preventiva e corretiva; 

Avaliar a necessidade, orçamento e solicitação de compra de materiais para reparo e reposição das ambulâncias; 

Desenvolver normatização e rotinas, mediante autorização e aprovação do Secretario da pasta; 

Elaborar o Regimento Interno de Serviço; 

Propor, elaborar e organizar escala de trabalho e para troca de plantão das equipes, de férias e folgas dos servidores sob sua responsabilidade; 

Propor e organizar e elabora rotina de limpeza, rotina de abastecimento e ferramentas de regulação; 

Elaborar mapa da área de atuação, grade de referencia de serviço, mapa de risco do município/região, protocolo de regulação médica, protocolos assisten-

ciais; 

Prestar informação referente aos trabalhos de sua área; 

Responsabilizar-se e responder pela execução dos trabalhos de sua área; 

Propor ao superior imediato à programação de trabalhos da respectiva unidade; 

Opinar sobre os assuntos relativos à sua área de atuação que depende de decisão de autoridade superior; 

Distribuir, acompanhar e avaliar as atividades dos servidores que lhe são subordinados; 

Elaborar relatório mensal dos serviços em execução e dados estatísticos e encaminhar ao chefe imediato; 
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Fazer o gerenciamento de manutenção, abastecimento de veículos e apresentar relatório mensal de gastos ao Secretario da pasta; 

Exercer todos os atos de administração necessários ao desenvolvimento do Atendimento Pré-Hospitalar Móvel obedecido os preceitos legais e vigentes; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE AGRICULTURA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar programas, projetos e atividades relacionadas à agricul-

tura e sua extração, abastecimento e armazenamento, bem como adotar e promover a adoção aos princípios do desenvolvimento sustentável do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Definir e elaborar políticas voltadas à agricultura, em conformidade com as diretrizes estratégicas da Secretaria;  

 Coordenar e implantar programas e projetos especiais e ações relacionadas à agricultura;  

 Propor metas e planos para o desenvolvimento de programas que lhe forem designados; 

 Propor parcerias e convênios com entidades públicas ou privadas, com o fim de qualificar as ações da Secretaria; 

 Coordenar as políticas setoriais no âmbito agroindustrial para pequenos produtores e produção familiar;  

 Coordenar as ações de âmbito agroindustrial dos programas e políticas setoriais em conjunto com os departamentos afins,  

 Coordenar e propor políticas setoriais de agroindústrias, com vista ao processamento e comercialização; 

 Coordenar as ações de certificação de produtos da agricultura familiar; 

 Realizar estudos visando à expansão do cooperativismo e apoio a novas formas de associativismo,  

 Propor políticas de apoio à comercialização de produtos provenientes de agricultura familiares; 

 Executar atividades de formação e profissionalização de pequenos produtores beneficiados por ações da própria Secretaria; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar as atividades de recebimento, estocagem e 

distribuição de materiais aos diversos órgãos da Prefeitura. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Organizar o Almoxarifado Central e armazenar, em condições de perfeita ordem e conservação e registro, distribuir e controlar os materiais de cada 

órgão da prefeitura;  

 Solicitar informações, especificações ou pronunciamentos de órgãos técnicos da Prefeitura no caso de aquisições de materiais e equipamentos especiali-

zados;  

 Receber e conferir as especificações, frente aos contratos ou ordens de fornecimento e em conjunto com os órgãos interessados, de todos os materiais 
adquiridos, mesmo quando destinados ao armazenamento em almoxarifados próprios e ali recebidos diretamente;  

 Formalizar a declaração de recebimento e aceitação do material, depois de verificados e considerados satisfatórios;  

 Estabelecer e controlar estoques dos materiais do Almoxarifado Central;  

 Manter os materiais do almoxarifado em adequadas condições ambientais, observando as normas de organização e segurança dos estoques;  

 Efetuar a distribuição dos bens adquiridos aos diversos órgãos da Administração Municipal, de acordo com as normas para requisição; 

 Realizar inventários periódicos de estoques do almoxarifado para organizar e controlar o estoque e sua movimentação de entrada e saída de materiais; 

 Receber notas de entrega e as faturas dos fornecedores, encaminhando-as à Secretaria Municipal de Fazenda, com as declarações de recebimento e 
aceitação do material; 

 Revisar todas as requisições no que concerne à nomenclatura e as especificações, solicitando aos órgãos requisitantes quaisquer dados julgados necessá-
rios a melhor caracterização do material pedido, segundo padrões adotados pela administração municipal e constante do catálogo de materiais; 

 Efetuar o recebimento do material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; 

 Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do almoxarifado Central. 

 Solicitar, sempre que necessário, o pronunciamento de órgãos técnicos no caso de recebimento de materiais especializados; 

 Manter atualizada da escrituração referente ao movimento de entrada e saída dos materiais e dos estoques existentes no Almoxarifado Central, bem 

como elaboração dos demonstrativos e relatórios pertinentes;  

 Suprir órgãos da Prefeitura com os materiais armazenados no Almoxarifado Central e registrar o seu consumo por espécie e por repartição, para previsão 
e controle dos custos; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar as ações relativas a licitações públicas, ao 
setor de patrimônio imobiliário e mobiliário no Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Estabelecer normas, em conjunto com órgão competente, para o uso, a guarda e a conservação dos bens móveis e imóveis do Município;  

 Proceder à incorporação de bens patrimoniais no cadastro de bens da Prefeitura; 

 Providenciar a classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros dos bens patrimoniais do Município; 

 Coordenar a fiscalização da observância das obrigações contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da Administração Municipal; 

 Coordenar o cadastramento dos bens imóveis edificados ou não, providenciando sua regularização junto aos cartórios competentes e promovendo, em 
conjunto com os demais órgãos da Prefeitura, sua guarda e seu cercamento; 

 Coordenar os serviços de manutenção predial em sua área de atuação, solicitando apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

 Coordenar as atividades de segurança patrimonial; 
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 Controlar as baixas de bens patrimoniais, bem como a saída e a entrada daqueles que se destinam a serviços de manutenção externos; 

 Planejar e executar, o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura;  

 Providenciar arquivo de plantas de situação e localização, fotos e outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imóveis de propriedade do 
Município; 

 Realizar inventários dos bens patrimoniais de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Municipal, identificando aqueles que estão fal-

tando ou foram danificados, comunicando o fato ao Secretário Municipal de Administração, a fim de apurar responsabilidades; 

 Manter o registro dos leilões, doações, desapropriações, cessões e aforamento dos bens patrimoniais;  

 Controlar fisicamente os bens patrimoniais; 

 Efetuar verificações nos órgãos municipais para conferir se os bens patrimoniais existentes conferem com aqueles relacionados nos respectivos termos 

de responsabilidade; 

 Atualizar sistematicamente o cadastro de bens patrimoniais, controlando as movimentações realizadas e emitindo novos termos de responsabilidade; 

 Relacionar os materiais e bens patrimoniais considerados obsoletos ou inservíveis, comunicando o fato ao Secretário Municipal de Administração, para 
que seja dada uma destinação conveniente; 

 Efetuar o registro patrimonial dos bens móveis adquiridos pelas diversas unidades administrativas da Administração Municipal; 

 Classificar, codificar e manter atualizados os registros dos bens móveis; 

 Efetuar o controle físico dos bens móveis; 

 Controlar transferências e alterações ocorridas nos bens móveis; 

 Providenciar realização de leilões dos bens móveis do Município; 

 Executar atividade de conservação de bens móveis, solicitando consertos e reparos que se fizerem necessários; 

 Providenciar a baixa, quanto da alienação do bem móvel inservível; 

 Elaborar periodicamente o inventário dos bens móveis da Administração Municipal; 

 Demarcar terrenos a serem liberados para alienação ou cessão;  

 Efetuar vistorias em bens próprios municipais, em conjunto com a área afim, observando a necessidade de reformas e conservação; 

 Controlar os bens imóveis municipais, ocupados a título de concessão, permissão e aforamento, mantendo o controle permanente do cumprimento de 

suas obrigações contratuais; 

 Fiscalizar a concessão, resgate, transferência de aforamento, recebimento de foros e laudêmios, celebração de escrituras e registros da documentação dos 

bens imóveis do Município; 

 Fiscalizar a observância das obrigações contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da Municipalidade; 

 Emitir guia de recolhimento de foros, laudêmios, permissões e concessões de uso; 

 Manter em seus arquivos plantas de situação e localização, fotos e outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imóveis de propriedade do 

Município; 

 Providenciar a realização de concorrência pública para alienação dos bens imóveis do Município; 

 Manter o registro das alienações, doações, desapropriações, cessões e aforamentos dos bens patrimoniais; 

 Promover o acompanhamento da execução física e financeira dos convênios da sua área de atuação; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE CULTURA E JUVENTUDE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar as atividades culturais, artísticas no âmbito 
municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar as ações relacionadas às manifestações culturais municipais, em articulação com o governo do Estado, Federal e organizações internacionais; 

Propor medidas que fortaleçam as ações artísticas do Município; 

Promover reuniões e organizar seminários para discussões sobre o fortalecimento dos segmentos; 

Cumprir o Plano Municipal de Cultura; 

Promover eventos e campanhas de incentivo à cultura, à arte, e a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural; 

Desenvolver ações para a captação de projetos culturais e artísticos para o Município; 

Desenvolver ações para a revitalização do patrimônio histórico-cultural; 

Montar um sistema de informações culturais, artísticas e do patrimônio histórico; 

Promover o desenvolvimento da cultura e da arte; 

Promover eventos de criação de ambiência cultural do Município; 

Promover concursos de prêmios para atividades artísticas e culturais; 

Incentivar a criação e manutenção de museus, teatros e equipamentos culturais; 

Incentivar a criação de grupos folclóricos, teatros, cinema, música e artes plásticas;  

Promover a participação do Município em eventos artísticos e culturais de caráter popular; 

Pesquisar, promover e divulgar a cultura em todas as suas formas de manifestações;  

Zelar pela preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico no âmbito do Município;  

Promover atividades de incentivo ao folclore, apoio as artes em todas as formas de cultura popular; 

Incentivar atividades de pesquisa e documentação de história, da arte, e das atividades culturais e administrativas do Município;  

Estimular atividades de qualificação e preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho através das artes e da cultura;  

Promover campanhas de incentivo à cultura para as comunidades; 

Colaborar com os demais órgãos municipais em todas as campanhas de desenvolvimento intelectual, que mereçam o apoio da Administração Municipal; 

Desenvolver ações para a captação de projetos culturais e artísticos, para o Município, com base na lei de incentivos à cultura; 

Montar um sistema de informações culturais; 

Promover a criação e o desenvolvimento de teatro, dança da literatura das artes plásticas, do artesanato e da música, por meio de cursos e oficinas, em nível 

de associações comunitárias e de estabelecimentos de ensino; 

Promover, organizar e supervisionar eventos, tais como, festivais, carnaval, aniversario da cidade, shows, concursos, encontros, seminários, conferências e 

demais promoções educativas e culturais; 

Promover concursos de artes e literaturas no Município, de acordo com a legislação vigente;  
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Regulamentar, implantar, administrar e fiscalizar exposições e feiras de artes, artesanatos, curiosidades e objetos de valor estético como flores, plantas 

ornamentais e antiguidade; 

Organizar, anualmente, o calendário cultural e cívico do Município; 

Programar, coordenar e controlar a produção de eventos culturais no Município; 

Estabelecer contratos com entidades culturais e artísticas para sua participação nos eventos promovidos pela Secretaria; 

Estimular, na comunidade, a participação em eventos culturais de música, dança e teatro e valorizar a arte produzida pelos primaverenses; 

Integrar os jovens às atividades culturais, democratizando tais práticas com o direito do cidadão; 

Fazer estimativa dos custos dos eventos culturais e artísticos; 

Estudar e propor estratégia de captação de recursos para os eventos da Secretaria; 

Promover atividades artísticas e culturais, através de programas próprios ou em colaboração com terceiros; 

Elaborar mapeamento cultural e artístico do Município; 

Organizar eventos que divulguem e incentivem as artes; 

Contratar entidades e empresas para viabilizar patrocínios de eventos; 

Programar, organizar, supervisionar e executar eventos relacionados à juventude; 

Coordenar e supervisionar programas, projetos e políticas públicas de apoio  relacionadas à juventude do Município;  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE ESTRADAS DE RODAGEM 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de abertura, conservação, manu-

tenção e recuperação das vias públicas urbanas e rurais no Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Promover dentro de prioridades estabelecidas à abertura, conservação e recuperação das estradas vicinais, ramais, rurais e secundárias, incluindo ruas e 
avenidas não pavimentadas em todo o Município; 

 Gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios, permitindo, a um custo compatível, 
sua disponibilidade e usabilidade; 

 Efetuar o controle de abastecimento da frota de veículos sob sua responsabilidade; 

 Fiscalizar o abastecimento de combustível e lubrificante no campo, permitindo um menor tempo de paralisação do equipamento; 

 Promover a construção, manutenção de pequenas pontes, mata-burros e bueiros; 

 Executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concorrentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos, construção, reconstrução 
e melhoramento das rodovias municipais; 

 Levantar e mapear todas as estradas vicinais, ramais, rurais e secundárias não pavimentadas do Município, incluindo ruas e avenidas que precisam de 

manutenção periódica, identificando os pontos críticos e frágeis das mesmas; 

 Estabelecer estratégia de manutenção periódica das estradas, procurando corrigir os pontos críticos, através de solução de caráter mais duradouro como o 
cascalhamento, compactação e canalização de águas pluviais; 

 Monitorar através de contatos com lideranças comunitárias rurais e visitas locais, o estado de conservação de cada estrada não pavimentada mapeando-as 
com o objetivo de manter um alto grau de satisfação dos usuários; 

 Criar condições para estocagem de cascalho em pontos estratégicos do Município, visando uma maior eficiência e um menor custo na manutenção das 
estradas; 

 Manter uma equipe permanente para reparos e construção de pequenas pontes, bueiros e mata-burros nas estradas vicinais, ramais rurais e secundárias do 
Município; 

 Elaborar relatórios e estatísticas relacionadas à conservação e manutenção das estradas, ruas e avenidas não pavimentadas; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar o serviço de fiscalização de tributos imobiliá-
rios e tributos diversos do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Assessorar ao Secretário da pasta na proposição das políticas tributárias do Município; 

 Realizar o planejamento operacional e a execução das políticas tributária e financeira do Município bem como as relações com os contribuintes, caben-

do-lhe promover a fiscalização dos tributos devidos ao Município; 

 Tomar conhecimento da denúncia de fraudes e infrações fiscais, fazer apurá-las, reprimi-las e promover as providências para a defesa da fazenda muni-

cipal; 

 Programar ações fiscalizadoras, aprovando o plano de deslocamento da fiscalização pelos setores fiscais; 

 Avaliar os resultados da fiscalização realizada; 

 Proceder às diligências para detectar empresas de outros Municípios que estão prestando serviços neste Município; 

 Proceder às diligências para verificar a existência de atividades contrárias à legislação municipal; 

 Preparar autos de infração, lavrar notificações, intimações, bem como providenciar a aplicação de multas regulamentares; 

 Organizar e desenvolver planos semanais de fiscalização rotineira ou dirigida; 

 Controlar e distribuir processos aos fiscais; 

 Distribuir aos fiscais os contribuintes que serão fiscalizados; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 
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CARGO  COORDENADOR DE INDÚSTRIA E COMERCIO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar a política de desenvolvimento industrial e 

econômico do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Elaborar estudos e propor medidas para apoiar, facilitar, incentivar e aprimorar a produção industrial, comercial e de serviços do Município, especial-
mente quando a cargo de empresas de micro e pequeno portes; 

 Promover a articulação com diversos órgãos, público ou privados, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do Município; 

 Realizar estudos e pesquisas para identificação, cadastramento e divulgação de fontes de financiamento da produção municipal; 

 Promover estudos para implementação de ações de microcrédito para o fomento das micros e pequenas empresas de produção industrial, comercial e de 

serviços, especialmente as baseadas no trabalho por conta própria ou familiar; 

 Propor, coordenar e supervisionar a implantação de centros e distritos industriais no Município, em articulação com outros órgãos públicos e privados, 

inclusive emitindo parecer sobre as áreas a serem escolhidas para tanto; 

 Articular-se com outros Municípios da microrregião para a concepção e desenvolvimento de ações conjuntas para o desenvolvimento industrial, comer-
cial e dos serviços, inclusive através da formação de consórcios e associações microrregionais, em conjunto com outros órgãos, no que couber; 

 Articular-se com o empresariado local para conceber, discutir e implantar iniciativas de organização e integração, cooperativismo e associação, de modo 
a otimizar esforços e recursos e obter ganhos de escala em empreendimentos; 

 Organizar levantamentos para identificar as demandas do mercado local e a mão de obra disponível, bem como promover a articulação entre as duas; 

 Identificar as necessidades de treinamento e especialização da mão de obra, em função das necessidades do mercado, vocações e potencialidades do 
Município; 

 Organizar e manter cadastro relativo aos estabelecimentos comerciais e industriais do município; 

 Organizar mostras, feiras e exposições sobre o desenvolvimento econômico local; 

 Colaborar com a produção urbana quanto a mercados, formas de comercialização, tecnologia e melhoria da qualidade; 

 Preparar material informativo e divulgá-lo por meio de encontros, seminários, palestras e outros meios de comunicação; 

 Organizar reuniões e/ou propor a realização congressos, debates, seminários, palestras, encontros e outros eventos de integração e desenvolvimento do 
setor industrial, comercial e de serviços no Município;                               

 Manter-se informado sobre a legislação de incentivos fiscais às empresas, através de estudo das legislações federal, estadual e municipal pertinentes; 

 Dirigir e orientar a execução de projetos, programas e atividades de apoio aos pequenos comerciantes de abastecimento; 

 Realizar levantamentos estatísticos e cadastrais quanto às atividades pertinentes, assim como respectivo licenciamento e fiscalização, objetivando por 
um lado, o fomento nas áreas e por outro sua adequação e observância de regulamentos administrativos; 

 Agilizar e desburocratizar os processos de instalação dos estabelecimentos comerciais e industriais; 

 Elaborar estudos e propostas prioritárias para a atração de novas indústrias e empresas para o Município, fomentando a atração e implantação das mes-
mas; 

 Estabelecer e manter mecanismos de comunicação com o sistema “s” (SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI, SESI); 

 Criar mecanismos de apoio à implantação e ao desenvolvimento de projetos e investimentos na área comercial e industrial; 

 Exercer a fiscalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos comerciais e industriais, no que for pertinente; 

 Montar um sistema de informações gerenciais para os pequenos empreendedores; 

 Montar um sistema de qualificação profissional e gerencial; 

 Desenvolver, em conjunto com as Secretarias afins, a metodologia do orçamento participativo; 

 Fornecer subsídios para a promoção e divulgação do Município;  

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE LICITAÇÃO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar as ações relativas a licitações públicas da 

Administração. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar, planejar, controlar e monitorar as atividades relativas às atividades relativas às licitações, pesquisa de mercado, compras e contratos da 

Administração; 

 Administrar os contratos de fornecimento e de registro de preços; 

 Receber, registrar e classificar os pedidos de compras de todos os órgãos da Prefeitura bem como abertura do processo formal de despesa com fornece-

dores; 

 Informar os processos relativos às compras efetuadas e fiscalizar a fase de liquidação da despesa;  

 Acompanhar os trabalhos da comissão permanente de licitação; 

 Receber os processos de compras de bens e serviços, dispensados de licitação, com as despesas devidamente autorizadas pela autoridade competente; 

 Selecionar fornecedores consultando o cadastro do departamento de licitações; 

 Planejar e emitir pedido de compra dos materiais e serviços; 

 Promover junto aos órgãos responsáveis, o recebimento dos materiais adquiridos e as medidas necessárias à verificação das condições técnicas fixadas 

nas ordens ou contratos de compras; 
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 Realizar coleta de preços e/ou licitação visando à aquisição de materiais e equipamentos em obediência a legislação vigente; 

 Controlar os prazos de entrega das mercadorias providenciando as cobranças aos fornecedores, quando for o caso; 

 Receber faturas e notas fiscais, para anexação ao processo original e posterior encaminhamento à unidade competente para providências;  

 Acompanhar os processos de licitação junto a fornecedores de materiais e de serviços; 

 Receber os processos das unidades administrativa, contendo especificações sobre compra de materiais ou contratação de serviços a serem licitados; 

 Manter arquivo de processos licitatórios, dispensa de licitação e processo de pagamento não concluído, aplicando o prazo estabelecido na tabela de 
temporalidade; 

 Promover a realização dos procedimentos licitatórios em suas diversas modalidades para obras, compra de materiais e equipamentos, e execução de 
serviços necessários às atividades da Administração Municipal, em obediência à legislação vigente; 

 Acompanhar e analisar o desempenho dos fornecedores, em conjunto com a área afim, registrando os fatos ocorridos nas operações comerciais; 

 Preparar e publicar os editais de tomada de preço e concorrência pública e todos os demais documentos sujeitos a publicação;  

 Elaborar e submeter à aprovação os editais de licitação e expedientes sobre dispensa e inexigibilidade de licitação; 

 Promover as negociações técnicas e comerciais pertinentes em todos os processos de compras de bens e serviços, tendo como referencial as previsões 

orçamentárias e aprovação do relatório final de negociação; 

 Gerenciar o processo de notificação a fornecedores infratores em relação às condições contratuais estabelecidas, sugerindo através de pareceres o tipo de 
penalidade; 

 Efetuar o envio dos convites aos interessados; 

 Verificar documentação para habilitação de concorrentes; 

 Realizar sessões públicas para abertura das propostas; 

 Submeter ao Prefeito os resultados das licitações; 

 Acompanhar as atividades de licitações, pesquisa de mercado, compras, contratos e cadastro de fornecedor da Administração Municipal;  

 Elaborar as minutas de contratos das licitações a serem realizadas; 

 Organizar o cadastro de fornecedores de materiais de consumo, permanente e de serviços;                                                                                                                                                                                         

 Efetuar inscrição, avaliação, habilitação, registro e divulgação dos fornecedores de bens e serviços; 

 Manter atualizados os dados cadastrais dos fornecedores;  

 Fornecer certificados de registro cadastral das firmas fornecedoras;  

 Manter contatos formais permanentes com os fornecedores cadastrados;  

 Selecionar fornecedores de acordo com solicitação da área competente; 

 Receber, conferir e inspecionar a documentação dos fornecedores para cadastro; 

 Atender aos fornecedores instruindo quanto às normas estabelecidas pela Administração Municipal para cadastramento; 

 Planejar e manter o sistema de informações e controle de contratos; 

 Redigir os contratos para aquisição de bens e serviços e seus respectivos aditivos, dentro dos padrões jurídicos, administrativos, orçamentários, financei-
ros e operacionais;  

 Acompanhar e fiscalizar, em conjunto com a área requisitante, a execução dos contratos e seus respectivos aditivos; 

 Registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos e seus aditivos; 

 Avaliar e propor modificações nos contratos, introduzindo as correções que se fizerem necessárias para melhorar a qualidade e produtividade da contra-

tação; 

 Redigir o texto final de contratos, acordos, convênios e ajustes em que a Administração Municipal seja parte, relativos à negociação de financiamentos e 
repasses para obras, serviços e bens; 

 Elaborar o ato de encerramento dos contratos e convênios, no menor prazo possível, após o encerramento dos mesmos; 

 Elaborar e enviar para publicação os resumos de contratos e convênios de acordo com a lei vigente; 

 Acompanhar nos diários oficiais a legislações e publicações relativas aos contratos e convênios; 

 Controlar a numeração dos contratos e fiscalizar formalmente os prazos e valores, em conjunto com a área requisitada à execução dos contratos e de seus 
respectivos aditivos; 

 Denunciar a extinção de prazo, caso fortuito ou força maior para prorrogação de contrato; 

 Manter a atualização no sistema dos dados dos contratos e licitações, para cumprimento das exigências do Tribunal de Contas; 

 Prover a área de almoxarifado das informações necessárias ao recebimento de material;  

 Elaborar o calendário periódico de compras; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar ações relativas à preservação e conservação 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado no Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Aplicar o Código Municipal de Meio Ambiente; 

 Desenvolver atividades direcionadas à formulação de políticas públicas de sustentabilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Determinar diretrizes destinadas à melhoria das condições ambientais do Município e a gestão integrada dos resíduos sólidos;  

 Determinar diretrizes ambientais para a elaboração de projetos e parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendi-
mentos relacionados à coleta e disposição de resíduos; 
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 Promover a educação ambiental; 

 Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a integridade do patrimônio genético; 

 Implantar e gerenciar unidades de conservação representativas dos ecossistemas originais do espaço territorial do Município, implementando os planos 

de manejo; 

 Propor a criação e gerenciar os parques municipais, implementando seus planos diretores; 

 Recomendar ao COVAPÉ, normas, critérios, parâmetros, limites e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município; 

 Exercer o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente poluidoras ou degrada-
doras do meio ambiente, exigindo, sempre que necessário, na forma da lei, os estudos prévios de impacto ambiental – EPIA’s e respectivos relatórios de 

impacto ambiental – RIMA’s e Declaração de Impacto Ambiental – DIA, para as atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras; 

 Licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras 
do meio ambiente; 

 Fiscalizar as atividades produtivas, comerciais e de prestações de serviços e o uso de recursos ambientais pelo poder público e pelo particular; 

 Promover as medidas administrativas e requerer as judiciais, cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio 

ambiente; 

 Determinar auditorias ambientais, periódicas ou ocasionais, aos responsáveis por atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras, 
estabelecendo diretrizes e prazos específicos; 

 Exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município; 

 Programar ações para a redução da quantidade de resíduos produzidos pela população; 

 Dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público, nas suas ações institucionais em defesa do meio ambiente; 

 Articular-se com organizações governamentais, da sociedade civil e do setor privado, para a execução integrada e a obtenção de recursos para a imple-
mentação de ações relativas à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais naturais, ou criados; 

 Estudar e propor áreas de proteção ambiental e de recomposição de vegetação ciliar no âmbito do Município;  

 Avaliar as políticas públicas com influência no Município, em especial quanto ao impacto ambiental;  

 Sugerir, no planejamento do uso do solo municipal, instrumentos de melhoria da qualidade ambiental;  

 Promover a articulação e a integração dos diversos órgãos da administração nos três níveis de governo, no que concerne às ações de defesa do meio 
ambiente;  

 Promover estudos, normas e padrões de planejamento ambiental e urbano. 

 Desenvolver os planos locais de Gestão Urbana, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do Município;  

 Sistematizar as informações da Prefeitura Municipal na área de sua atuação; formular e propor alterações e normas quanto a Estudos de Impacto Ambi-

ental - EIA, Relatórios de Impactos Ambiental - RIMA e Estudos de Impacto de Vizinhança - RIVE;  

 Estabelecer os termos de referência dos aspectos ambientais para os planos, programas e projetos de outras áreas da administração municipal; 

 Elaborar planos, programas e projetos, tendo em vista a definição global de desenvolvimento urbano do Município e acompanhar sua implantação. 

 Exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conser-
vação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente e dos resíduos sólidos e gerenciar a imposição de penalidades; 

 Propor e fazer cumprir normas e padrões pertinentes à qualidade ambiental do ar, solo, água, ruídos e vibrações;  

 Elaborar e manter atualizados os cadastros e registros relativos a controle ambiental;  

 Propor, executar e participar de planos e projetos que visem à monitoração e o controle da qualidade ambiental;  

 Coordenar a fiscalização ambiental para o controle e monitorização das potenciais fontes de poluição existentes no Município, em conjunto com outros 
serviços de fiscalização municipal e/ou de outros órgãos estaduais e/ou federais; 

 Participar juntamente com o Estado e a União no controle, vigilância e fiscalização da produção, armazenamento, transporte, comercialização, uso e 
destino final de substâncias que comportem risco, efetivo ou potencial, para a qualidade de vida e meio ambiente;  

 Promover o desenvolvimento de normas e padrões de controle da poluição em todas as suas formas;  

 Executar o licenciamento ambiental de empreendimentos em geral a serem instalados ou existentes no Município, no âmbito de competência da Secreta-
ria;  

 Propor planos e projetos de recuperação de áreas degradadas em conjunto com outros órgãos municipais e estaduais;  

 Orientar e supervisionar outros órgãos do Município a respeito das questões ambientais;  

 Estudar e propor áreas de proteção ambiental e de recomposição ciliar no âmbito do Município;  

 Promover estudos, normas e padrões de planejamento ambiental;  

 Coordenar a definição das diretrizes ambientais para projetos de parcelamentos de solo;  

 Coordenar e executar programas de educação ambiental. 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Coordenar as ações orçamentárias e contábeis destinados a compor a prestação de contas anual da Administração 

Publica Municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar a edição e manutenção de manuais e instruções de procedimentos contábeis e de responsabilidade fiscal e do processo de registro padroniza-

do dos atos e fatos da Administração Publica Municipal; 

 Divulgar normas e procedimentos contábeis para o adequado registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e 

entidades da Administração Publica, promovendo o acompanhamento, a sistemati ação e a padroni ação da e ecução contábil; 

 Normati ar, supervisionar e prestar assist ncia t cnica referente   contabili ação dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial o 
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Município; 

 Dar cumprimento às normas contábeis pertinentes   e ecução orçamentária, financeira e patrimonial; 

 Definir, coordenar e acompanhar os procedimentos relacionados com a disponibilização de informações do Município para fins de responsabilidade, 

transparência, controle da gestão fiscal; 

 Elaborar e divulgar as demonstrações contábeis consolidadas do Município e demais relatórios destinados a compor a prestação de contas anual do 

Prefeito; 

 Elaborar e divulgar relatórios de Execução Orçamentária, financeira e patrimonial; 

 Acompanhar a elaboração e divulgação dos balanços, balancetes, demonstrações e demais informações contábeis destinados a compor a prestação de 
contas anual do Prefeito; 

 Consolidar e divulgar os Balanços Gerais do Município e os Relatórios Execução Orçamentária, financeira e patrimonial; 

 Elaborar informações gerenciais contábeis com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e desenvolver, direta ou indiretamente, as 

ações relativas ao processo de planejamento do Município.  

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Promover a modernização administrativa; 

 Elaborar, coordenar e acompanhar a execução de Projetos, Programas e Planos do Governo Municipal, especialmente os voltados ao comércio externo; 

 Planejar o desenvolvimento físico-territorial do Município. 

 Prestar informações ao Prefeito sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para possibilitar a 

avaliação das políticas de governo; 

 Expedir alvará de construção, depois de comprovada a aprovação de plantas; 

 Fornecer habite-se a toda construção realizada e que tenha obedecido às exigências do Código de Obras do Município; 

 Guardar e atualizar o Cadastro Municipal dos Imóveis Urbanos, construídos ou não;  

 Promover a execução de projetos, em colaboração com outras Secretarias, bem como, projetos de interesse do Município;  

 Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares, zoneamento e loteamento e as posturas municipais; 

 Planejar, coordenar, executar e definir prioridades políticas e administrativas no âmbito de sua área de atuação e de acordo com a legislação; 

 Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os resultados 

dos métodos utilizados, para ampliar o próprio campo de conhecimento; 

 Analisar e aprovar projetos através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das diretrizes do programa de gover-

no; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: coordenar, planejar, orientar, apoiar e supervisionar a elaboração e implantação dos planos, programas e projetos 

da área de saúde no Município, consolidando-os e propondo as alterações necessárias em consonância com as políticas de saúde no âmbito da Secretaria. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Orientar e coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria; 

Acompanhar a execução orçamentária e financeira; 

Registrar e controlar as dotações orçamentárias e os créditos adicionais; 

Propor alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa; 

Instruir documentos e processos relativos à Tomada de Contas do Ordenador de Despesas; 

Acompanhar o registro de decisões judiciais; 

Coordenar as conciliações das contas contábeis; 

Instruir documentos e processos relativos às solicitações de auditorias; 

Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento e de orçamento, de administração finan-

ceira e de contabilidade, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; 

Coordenar o processo de elaboração, revisão, execução e avaliação do orçamento anual e plurianual da Secretaria;  

Consolidar a proposta orçamentária da Secretaria e compatibilizar a programação dos recursos com as diretrizes do SUS;  

Promover ações de reconhecimento e incentivo relacionadas à execução da gestão estratégica da Secretaria; 

Coordenar a elaboração e a consolidação do relatório anual de atividades relativas à saúde;  

Cadastrar as ações orçamentárias da LOA da Secretaria e sua execução física nos sistemas corporativos do Governo do Distrito Federal e do Ministério da 

Saúde;  

Prestar informações referentes às despesas dos instrumentos de planejamento, orçamento e finanças da Secretaria;  

Analisar e acompanhar os dados referentes aos custos das unidades de saúde;  

Atualizar os dados no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde e participar das ações afins;  

Orientar as unidades da Secretaria sobre os conceitos de economia em saúde, aplicados nas atividades da sua área de atuação; e  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E ASSUNTOS COMUNITARIOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e desenvolver as ações relativas a assuntos 
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comunitários do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Apoiar e manter relações com a comunidade urbana e rural, associação de moradores, produtores rurais, de profissões e entidades afins; 

Auxiliar no cadastramento de representantes das associações e entidades afins;  

Apoiar os programas realizados pela Prefeitura junto às comunidades;  

Transmitir ao prefeito as reivindicações solicitadas pelos cidadãos; 

Solicitar as secretarias específicas à realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva; 

Representar o Prefeito nas reuniões das comunidades, nas feiras, mostras e exposições realizadas no Município, quando solicitado para tal;  

Colaborar com as comunidades na criação de novas associações; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e desenvolver os serviços relativos à política 
de desenvolvimento, atendimento e qualificação do trabalhador no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar diretamente o Secretário da Pasta definindo diretrizes, planejando e orientando as políticas públicas de geração de renda e disponibilidade de 
empregos no Município; 

Traçar um perfil estatístico da força de trabalho do Município e suas necessidades;  

Cadastrar a população de força de trabalho do Município, visando a sua inclusão social, através do pleno emprego;  

Providenciar para os trabalhadores em geral, principalmente aos desempregados do Município, cursos de capacitação e atualização, visando a sua inserção 
no mercado de trabalho; 

Informar a população do Município as oportunidades de empregos criados na sua área territorial; 

Oferecer serviços gratuitos de intermediação de mão de obra, de captação de vagas junto às empresas; 

Orientar trabalhadores sobre encaminhamento do seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho; 

Informar trabalhadores sobre inscrições para os programas de qualificação profissional; 

Incentivar iniciativas de associativismo e/ou cooperativismo para aquisição de moradias e/ou como fomento a ações de geração de emprego e renda; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações relativas a recursos humanos e administração de pesso-

al; Administração Municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Zelar pelo acompanhamento dos concursos públicos, em todas suas etapas desde a sua abertura até a sua nomeação ou contratação dos candidatos; 

 Coordenar as atividades de capacitação, recrutamento, seleção, pagamento, controle funcional e financeiro segurança e medicina do trabalho, saúde 
ocupacional do pessoal da Prefeitura; 

 Elaborar e encaminhar a prestação de contas ao Tribunal de Contas, referente a concursos públicos, testes seletivos e demais atos de pessoal dos servido-
res municipais, e outras exigências que se façam necessárias;  

 Recrutar candidatos aprovados em concursos ou seleções públicas atendendo a ordem de classificação;  

 Controlar a frequência, licenças e afastamento, mantendo atualizados os registros funcionais dos servidores; 

 Planejar, coordenar e disciplinar os procedimentos para pagamentos, rescisões e outros relacionados à pessoal;  

 Coordenar e controlar as atividades relativas movimentação e direitos e vantagens dos servidores; 

 Efetuar via internet, ao sistema de informações municipais, dos atos de pessoal; 

 Coordenar, controlar e monitorar as atividades relativas ao processo de avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório e avaliação de 

despenho por merecimento; 

 Promover estudos e pesquisas das necessidades de treinamento e/ou capacitação dos servidores objetivando a qualificação dos serviços; 

 Executar programas de treinamento de recursos humanos no âmbito da Administração Municipal; 

 Promover a avaliação dos resultados de treinamento e de desempenho dos servidores; 

 Coordenar a implementação do Estatuto dos Servidores e Plano de Cargos e Salários; 

 Desenvolver programas de reabilitação profissional dos servidores, segurança e medicina do trabalho; 

 Promover exames de sanidade física e mental dos servidores; 

 Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente sobre segurança e medicina no trabalho; 

 Zelar pela aplicação do estatuto do Servidor Público Municipal e do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Executivo 
Municipal; 

 Exercer todos os atos de administração necessários ao desenvolvimento dos recursos humanos, obedecidos aos preceitos legais e vigentes; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE RECURSOS MATERIAIS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações relativas à administração de patrimônio, manutenção, 

conservação de bens móveis e imóveis e segurança patrimonial da Administração Municipal.  

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Estabelecer normas, em conjunto com órgão competente, para o uso, a guarda e a conservação dos bens móveis e imóveis do Município;  

 Proceder à incorporação de bens patrimoniais no cadastro de bens da Prefeitura; 

 Providenciar a classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros dos bens patrimoniais do Município; 

 Coordenar a fiscalização da observância das obrigações contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da Administração Municipal; 

 Coordenar o cadastramento dos bens imóveis edificados ou não, providenciando sua regularização junto aos cartórios competentes e promovendo, em 
conjunto com os demais órgãos da Prefeitura, sua guarda e seu cercamento; 

 Coordenar os serviços de manutenção predial em sua área de atuação, solicitando apoio da Secretaria Infraestrutura; 

 Coordenar as atividades de segurança patrimonial; 

 Controlar as baixas de bens patrimoniais, bem como a saída e a entrada daqueles que se destinam a serviços de manutenção externos; 

 Planejar e executar, o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura;  

 Providenciar arquivo de plantas de situação e localização, fotos e outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imóveis de propriedade do 
Município; 

 Realizar inventários dos bens patrimoniais de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Municipal, identificando aqueles que estão fal-
tando ou foram danificados, comunicando o fato ao Secretário da pasta, a fim de apurar responsabilidades; 

 Manter o registro dos leilões, doações, desapropriações, cessões e aforamento dos bens patrimoniais;  

 Efetuar verificações nos órgãos municipais para conferir se os bens patrimoniais existentes conferem com aqueles relacionados nos respectivos termos 
de responsabilidade; 

 Atualizar sistematicamente o cadastro de bens patrimoniais, controlando as movimentações realizadas e emitindo novos termos de responsabilidade; 

 Relacionar os materiais e bens patrimoniais considerados obsoletos ou inservíveis, comunicando o fato ao Secretário da pasta, para que seja dada uma 

destinação conveniente; 

 Efetuar o registro patrimonial dos bens móveis adquiridos pelos diversos órgãos municipais; 

 Classificar, codificar e manter atualizados os registros dos bens móveis; 

 Efetuar o controle físico dos bens móveis; 

 Controlar transferências e alterações ocorridas nos bens móveis; 

 Providenciar realização de leilões dos bens móveis do Município; 

 Executar atividade de conservação de bens móveis, solicitando consertos e reparos que se fizerem necessários; 

 Providenciar a baixa, quanto da alienação do bem móvel inservível; 

 Elaborar periodicamente o inventário dos bens móveis da Administração Municipal; 

 Demarcar terrenos a serem liberados para alienação ou cessão;  

 Efetuar vistorias em bens próprios municipais, em conjunto com a área afim, observando a necessidade de reformas e conservação; 

 Controlar os bens imóveis municipais, ocupados a título de concessão, permissão e aforamento, mantendo o controle permanente do cumprimento de 
suas obrigações contratuais; 

 Fiscalizar a concessão, resgate, transferência de aforamento, recebimento de foros e laudêmios, celebração de escrituras e registros da documentação dos 

bens imóveis do Município; 

 Fiscalizar a observância das obrigações contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da Municipalidade; 

 Emitir guia de recolhimento de foros, laudêmios, permissões e concessões de uso; 

 Manter em seus arquivos plantas de situação e localização, fotos e outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imóveis de propriedade do 
Município; 

 Providenciar a realização de concorrência pública para alienação dos bens imóveis do Município; 

 Manter o registro das alienações, doações, desapropriações, cessões e aforamentos dos bens patrimoniais; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações de controle paisagístico e urbanístico relativas à con-

servação das praças, parques, jardins e avenidas públicas, plantio de mudas e flores nos espaços públicos e limpeza pública do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Elaborar e implementar projetos de arborização e coordenar os trabalhos de remodelação e conservação de parques, praças e jardins públicos; 

 Desenvolver estudos e realizar pesquisas relativas ao comportamento, tolerância e taxas de crescimento das espécies vegetais a serem utilizadas; 

 Orientar, organizar e supervisionar as turmas de poda, roçadeira e plantio das espécies vegetais; 

 Preservar as áreas verdes, mantendo vigilância contra a depredação, com vista ao embelezamento e defesa da paisagem e do meio ambiente; 

 Fiscalizar os cortes e podas de árvores realizadas, em áreas públicas, sem o consentimento da Secretaria; 

 Sugerir a ampliação das áreas verdes do Município, visando o embelezamento urbano; 

 Supervisionar, junto ao Viveiro Municipal, preparação de mudas destinadas ao plantio de árvores e serviços de jardinagem; 

 Manutenção do Viveiro Municipal, com produção de mudas de plantas ornamentais e espécies florestais, destinadas à arborização e embelezamento dos 

logradouros públicos; 

 Supervisionar e fiscalizar a administração do Viveiro Municipal; 

 Doação de mudas de árvores para os munícipes; 

 Fiscalização dos serviços realizados pela empresa particulares; 

 Promover o desenvolvimento técnico e controle de qualidade de obras e serviços de engenharia sob a responsabilidade da Secretaria, em conformidade 
com as normas da ABNT; 

 Verificar e observar as normas técnicas na execução de obras e serviços de engenharia; 
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 Sugerir a emissão de pareceres quanto aos procedimentos técnicos de engenharia e arquitetura; 

 Elaborar e encaminhar ao Secretário da pasta sobre o andamento das obras e dos serviços de engenharia; 

 Providenciar levantamentos e informações relativas ao cadastro de obras públicas; 

 Manter registros atualizados das obras em andamento, fazendo o acompanhamento e o controle das mesmas; 

 Encaminhar ao Secretário da pasta para as devidas providências, os casos de condições contratuais, por empreiteiros de obras de infra-estrutura contrata-
das pela Municipalidade; 

 Supervisionar a utilização de máquinas e equipamentos alocados, assegurando sua conservação e manutenção; 

 Executar serviços de abertura e conservação de vias públicas municipais; 

 Executar o programa de obras públicas municipais de construção, pavimentação, drenagem, conservação e reparos de prédios públicos e outros próprios 
municipais; 

 Orientar na elaboração de medições e responsabilizar-se pela qualidade técnica e recebimento final das obras; 

 Supervisionar as atividades de recebimento, controle e distribuição de materiais destinados às obras executadas; 

 Analisar a necessidade de locação de veículos, máquinas e equipamentos para a execução das obras, solicitando providências ao Secretário da pasta, para 

proceder à contratação dos mesmos junto aos órgãos competentes; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações relativas à regulamentação, o gerenciamento e a fiscali-

zação do trânsito no Município, nos termos e condições da legislação aplicável à matéria. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

 Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança 
de ciclistas; 

 Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

 Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

 Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

 Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas 

no código de trânsito brasileiro; 

 Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas no código de trânsito brasilei-

ro; 

 Notificar os infratores das multas aplicadas; 

 Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos; 

 Fiscalizar o cumprimento da norma contida no CTB e aplicar as penalidades e multas nele previstas; 

 Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 

 Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 

 Credenciar os serviços de escolta; 

 Fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos escolta e transporte de carga indivisível; 

 Integrar-se aos outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma 

para outra unidade da federação; 

 Implantar as medidas de política nacional de trânsito e do programa nacional de trânsito; 

 Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

 Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluen-

tes; 

 Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando 

penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações; 

 Atendimento de solicitação de munícipes; 

 Promover a adoção de conteúdos curriculares relativos à Educação para o Trânsito, nas escolas e a capacitação de professores multiplicadores;  

 Promover a capacitação e o aperfeiçoamento técnico dos profissionais da área de trânsito;  

 Elaborar, coordenar e executar projetos voltados para a Educação de Trânsito;  

 Promover campanhas temáticas e pontuais de Educação para o Trânsito; 

 Confeccionar material de campanhas educativas de trânsito;  

 Subsidiar as Instituições de Ensino Municipais com material e apoio pedagógico referente ao tema Trânsito; 

 Recebimento de processos, vistoria em campo, análise do pleito, deferimento ou indeferimento dos processos, encaminhamento de resposta para o 
usuário, e, no caso de deferimento, encaminhamento de projeto para a divisão de sinalização;  

 Realizar o levantamento das necessidades de organização da infraestrutura de apoio técnico e administrativo para a execução das atividades da CMTU;  

 Contribuir para a realização das atividades administrativas, técnicas e operacionais nos setores ou áreas de atuação da CMTU, bem como supervisionar 
atividades administrativas desempenhadas por equipes auxiliares; 

 Fechamento de canteiro central, baias para estacionamentos, correção de geometria, acessibilidade para travessia de pedestres;  

 Análise de circulação e acessibilidade urbana;  

 Estudos de circulações existentes e de alternativas que venham a contribuir para a fluidez e segurança nos deslocamentos;  

 Análise e locação das lombadas eletrônicas, radares e fotossensores;  

 Desenvolvimento de alternativas para travessias;  
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 Acessibilidade, baseada no desenho universal, realizando projetos tipos para deslocamentos dos pedestres junto às linhas de desejo de travessias, através 

do rebaixamento de guias das calçadas e canteiro central, assim como tratamento diferenciado para o pavimento de calçadas e das acessibilidades; 

 Análise de viabilidade de implantação de semáforos; 

 Zelar pelo bom desempenho dos Agentes de Transito cobrando funções e realizando treinamentos; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações relativas às demandas e a programação do transporte 

escolar no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar o abastecimento, conservação, manutenção, distribuição e controle de veículos do transporte escolar; 

Gerenciar a autorização e o controle dos gastos de combustíveis e óleo lubrificante, assim como de outras despesas com manutenção e conservação de 
veículos do transporte escolar;  

Efetuar o levantamento mensal do quadro demonstrativo, por veículo do transporte escolar, dos gastos de combustíveis, lubrificantes e peças utilizadas; 

Inspecionar periodicamente os veículos do transporte escolar, verificando seu estado de conservação e providenciando os reparos que se fizerem necessá-

rios; 

Elaborar as escalas de manutenção dos veículos do transporte escolar; 

Efetuar proposição para recolhimento à sucata de veículos ou peças consideradas inaproveitáveis, em articulação com a Secretaria Municipal de Infraestru-

tura; 

Acompanhar o serviço de transporte oferecido aos alunos, realizando os cálculos de quilometragem rodada;  

Zelar pelo bom relacionamento dos motoristas com os alunos transportados, seus familiares e escolas de destino, bem como com situações ligadas ao cotidi-
ano destes alunos; 

 Ordenar os itinerários das zonas urbanas e rurais, visando facilitar o acesso do corpo docente e discente das escolas; 

 Supervisionar as tarefas realizadas pelos motoristas, escalas de serviço e relatórios; 

 Emitir a carteirinha para uso do transporte escolar; 

 Realizar licitações e contratos para locação de veículos terceirizados; 

 Fiscalizar o transporte escolar; 

 Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos e solicitando o seu conserto e manutenção, para assegurar-lhe perfeitas condições de funcionamento; 

 Planejar as atividades e necessidades do transporte escolar; 

 Coordenar as demandas e a programação do transporte escolar; 

 Acompanhar, e controlar o desempenho funcional do transporte escolar; 

 Avaliar a qualidade dos meios de transporte escolar; 

 Realizar a manutenção do transporte escolar, fazendo revisões periódicas e obrigatórias; 

 Zelar pela boa conservação dos veículos, promovendo a sua lavagem exterior e limpeza interior sempre que necessárias; 

 Propor medidas para que os veículos do transporte escolar sejam utilizados somente em serviço, ficando vedada a sua utilização para outros fins; 

 Elaborar planilhas para controle do itinerário do motorista através de Folha de Tráfego Diário, devidamente preenchido, com o nome legível do condu-

tor, identificação do veículo, matrícula e número de frota, quilômetros ou horas efetuadas e horário de entrada e saída; 

 Zelar pela qualidade do transporte escolar para que esteja em perfeita ordem, verificando se o veículo possui documentação, acessórios necessários para 
circular, equipamentos de segurança, bem como o nível da água, do óleo e a pressão dos pneus; 

 Identificar os veículos do transporte escolar com o número de frota e logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste; 

 Avaliar a qualidade do transporte escolar, diagnosticar e classificar a qualidade do transporte escolar urbano e rural; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações relativas a cadastro, lançamento, cobrança e arrecada-

ção dos impostos, contribuições e das taxas do Município; 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Assessorar ao Secretário da pasta na proposição das políticas tributárias do Município; 

 Manter o Secretário da pasta informado acerca da evolução e comportamento das receitas municipais; 

 Participar na elaboração de estudos para atualização da planta de valores dos terrenos, das edificações para efeito de tributação; 

 Estabelecer os parâmetros da tributação municipal; 

 Coordenar e atualizar os cadastros do IPTU e do ISSQN, com os seus registros; 

 Implantar a sala do contribuinte com todas as informações e orientações tributária necessárias ao cidadão; 

 Supervisionar o lançamento, arrecadação e cobrança dos impostos, taxas e preços públicos; 

 Divulgar o Código Tributário e demais leis complementares;  

 Atualização do cadastro imobiliário; 

 Lançar o imposto predial e territorial e as taxas a eles vinculadas; 

 Orientar os contribuintes ao cumprimento de suas obrigações; 

 Fixar os vencimentos do IPTU, fazendo a sua divulgação através dos meios de comunicação de massa, as datas e prazos para recolhimento dos impostos 
municipais; 
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 Promover campanhas para aumentar a arrecadação; 

 Proceder à cobrança amigável da dívida ativa; 

 Informar os processos referentes à situação fiscal dos contribuintes; 

 Inscrever na dívida ativa e manter atualizados os registros individualizados dos devedores da Prefeitura, encaminhando as informações para contabiliza-

ção pelo órgão competente; 

 Proceder à entrega dos carnês de IPTU; 

 Providenciar os cálculos para o parcelamento da dívida ativa; 

 Promover a cobrança do parcelamento da dívida ativa em atraso; 

 Promover a expedição das certidões da dívida ativa para cobrança executiva; 

 Assinar as certidões da dívida ativa proveniente do IPTU; 

 Analisar os pedidos de suspensão ou cancelamento de débitos relativos ao IPTU; 

 Prestar informações à Procuradoria Geral, sempre que solicitado, a fim de auxiliar nos processos de execuções fiscais ou quaisquer outros em que o 

Município esteja envolvido; 

 Elaborar relatórios mensais sobre o quantitativo de débitos pagos em dívida ativa; 

 Manter registros dos créditos e tomar providências no sentido de corrigir eventuais distorções no lançamento da dívida ativa; 

 Efetuar o recadastramento de contribuintes; 

 Emitir certidões de tempo do Cadastro Imobiliário; 

 Averbar imóveis no Cadastro Imobiliário; 

 Articular-se com os cartórios de registro de imóveis no sentido de assegurar que não sejam lavrados instrumentos, escrituras, contratos ou termos judici-

ais referentes à transmissão de bens imóveis de competência do Município, 

 Efetuar os cálculos de áreas, valores venais e outros elementos relativos aos imóveis a serem tributados; 

 Proceder à baixa dos impostos que tenham sido isentos; 

 Executar a transferência de propriedades imóveis; 

 Articular-se com os órgãos afins para atualização de informações sobre cadastro de terreno e edificações, sujeitos aos impostos e taxas de serviços 
públicos, lançados com base na propriedade ou ocupação de imóveis;  

 Efetuar levantamentos no local, para efeito de lançamentos de tributos imobiliários; 

 Elaborar planta de valores e tabela para lançamento de tributos imobiliários, submetendo-a a aprovação superior;  

 Confeccionar plantas de quadras e plantas de referência cadastral;  

 Gerar mapas temáticos com informações do Cadastro Imobiliário que venham subsidiar a Administração Municipal em suas atividades de planejamento 

e gestão;  

 Coordenar e controlar as atividades da arrecadação e fiscalização do ISSQN e das rendas municipais;  

 Organizar, orientar e supervisionar as atividades relativas ao cadastro, lançamento e arrecadação do ISSQN; 

 Executar a atualização e manutenção do cadastro mobiliário; 

 Emitir os carnês de ISSQN e enviá-los aos seus respectivos destinatários;  

 Fazer lançamento de alvarás de licença e demais taxas municipais; 

 Inscrever na dívida ativa e manter atualizados os registros individuais dos devedores da Prefeitura, encaminhando as informações para contabilização 
pelo órgão competente; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  COORDENADOR DE TURISMO E LAZER 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Coordenar as ações e políticas públicas direcionadas à área cultural e artística, bem como ao incremento e desen-

volvimento do setor turístico do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Promover reuniões e organizar seminários para discussões políticas a serem adotadas para difusão do turismo; 

Articular-se com órgãos e entidades federais e estaduais na construção de um projeto de turismo e lazer para o Município; 

Buscar uma melhor utilização dos equipamentos públicos de lazer; 

Programar, coordenar, orientar e controlar a execução de estudos e projetos de desenvolvimento das atividades turísticas e de lazer; 

Promover e realizar estudos, pesquisas e projetos para o setor turístico do Município; 

Organizar e manter coletânea de leis, decretos, normas e outros instrumentos relativos à capacitação e utilização de incentivos fiscais na área do turismo; 

Elaborar o calendário turístico no âmbito municipal; 

Implantar e manter o Conselho e Fundo Municipal de Turismo; 

Articular-se com órgãos e entidades federais e estaduais encarregados da determinação e execução da política de turismo, com vistas ao incremento de 
eventos e atividades turísticas no Município; 

Fomentar as ações de turismo no Município, compatibilizando-as com as ações do setor cultural e com o setor de incentivo ao artesanato; 

Promover a realização de eventos turísticos, em articulação com organismos afins; 

Cadastrar os espaços turísticos e de lazer existentes no Município e região abrangida pelo mesmo; 

Manter o cadastro atualizado da rede hoteleira do Município; 

Providenciar a perfeita exploração do patrimônio turístico do Município; 

Executar programas que visem à exploração do potencial turístico do Município, em articulação com órgãos do de turismo Estadual e/ou Federal; 

Coordenar projetos de proteção, defesa e valorização dos elementos da natureza, as tradições e costumes e o estímulo às manifestações que possam constitu-

ir-se em atrações turísticas; 

Executar acordos e convênios firmados com os Governos Estadual, Federal e outros, voltados para as atividades turísticas do Município; 

Organizar a publicidade destinada a despertar o interesse pelas belezas naturais, folclóricas e festejos tradicionais do Município em articulação com orga-
nismos afins; 

Organizar de feiras gastronômicas, de artesanato e de produtos rurais, promovendo um maior intercâmbio entre produtores e consumidores, em articulação 

com organismos afins; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 
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CARGO  DIRETOR ESCOLA MUNICIPAL 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Dirigir, supervisionar e acompanhar as ações educacionais das unidades escolares do Ensino Fundamental e de 

Educação Infantil de forma a possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Específico LDB 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;  

 Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista atingir seus objetivos pedagógicos;  

 Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos;  

 Velar pelo cumprimento do plano de aula de cada docente;  

 Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;  

 Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a escola;  

 Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;  

 Coordenar no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;  

 Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias;  

 Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da escola;  

 Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da escola, em relação a aspectos pedagógicos, adminis-
trativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;  

 Planejar, organizar e coordenar a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, como a elaboração de currículo, calendário escolar e a 
organização das atividades administrativas, para assegurar bons índices de rendimento escolar; 

 Analisar o plano de organização das atividades dos professores como distribuição de turnos, horas/aula, disciplinas e turmas sob sua responsabilidade, 
examinando todas as suas implicações, para verificar sua adequação às necessidades do ensino; 

 Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando a admissão de alunos, previsão de materiais e equipamentos, providenciando alimentos e 
transporte para os alunos, a fim de assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige; 

 Comunicar às autoridades de ensino os trabalhos pedagógico-administrativos da escola, enviando relatórios ou prestando pessoalmente os esclarecimen-
tos solicitados, para possibilitar o controle do processo educativo; 

 Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto Político Pedagógico, da Unidade Escolar;  

 Implantar e implementar o processo de organi ação de APP’s, e/ou Conselho de Escola, Gr mio Estudantil e outros; 

 Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras ativi-
dades da Unidade Escolar; 

 Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Escolar;  

 Zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade 
Escolar; 

 Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade: APP’s, Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros;  

 Administrar o cotidiano Escolar;  

 Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene;  

 Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor;  

 Acompanhar o processo ensino aprendizagem, através dos índices de aprovação, evasão e repetência;  

 Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação, dificuldades no gerenciamento da Unidade Escolar, bem como solicitar providências no 
sentido de supri-las;  

 Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua conservação;  

 Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às necessidades dos alunos;  

 Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas referentes à aprendizagem dos alunos;  

 Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar 

prioridades;  

 Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Educação; 

 Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico; 

 Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de disciplinas de alunos, professores e funcionários;  

 Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em relação à convivência humana, espaço físico, segurança, 
evasão, repetência, etc.;  

 Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento de sua função;  

 Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua Unidade Escolar; 

 Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar de forma planejada, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político Peda-
gógico; 

 Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências;  

 Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de 
Educação; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, comunicar à Secretaria Municipal de Educação, as 
irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras; 

 Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Educativa e a Secretaria Municipal de Educação; 

 Propor e discutir alternativas, objetivando a redução dos índices de evasão e repetência, consolidando a função social da escola;  

 Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional; 
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 Estabelecer o regulamento da escola, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, 

mental e intelectual dos alunos; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DA CASA DO ARTESANATO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Administrar posto de comercialização de artesanato, em articulação com órgãos responsáveis por atividades afins. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Programar, orientar e controlar a execução da política de desenvolvimento das atividades artesanais do Município; 

 Promover e realizar pesquisas, estudos e análises dos setores artesanais do Município, com o objetivo de identificar as oportunidades de desenvolvimen-
to; 

 Articular-se com os organismos nos âmbitos federal e estadual que ofereçam programas de desenvolvimento, com vistas ao apoio e estímulo ao artesana-

to; 

 Promover e realizar estudos e pesquisas no âmbito interno e externo com a finalidade de identificar oportunidades potenciais de comércio para os produ-

tos artesanais produzidos no Município; 

 Orientar e controlar as atividades artesanais, no âmbito municipal, em articulação com órgãos competentes; 

 Promover o cadastramento dos artesões  e tipos de artesanato; 

 Manter estreito intercâmbio com as entidades representativas dos artesões; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DA COZINHA COMUNITARIA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado dos serviços da Cozinha Comunitária do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar a preparação e ofertar uma alimentação saudável, nutritiva e balanceada às pessoas de baixa renda; 

 Manter a ordem e a limpeza do ambiente e dos equipamentos; 

 Observar e orientar seus subordinados quanto às regras de conservação dos alimentos de acordo com o cardápio previamente estabelecido; 

 Selecionar gêneros alimentícios observando a qualidade dos mesmos; 

 Orientar e supervisionar a equipe de trabalho quanto à seleção de verduras, carnes, peixes e cereais para preparação do alimento; 

 Orientar e supervisionar a equipe de trabalho quanto a esterilização dos instrumentos e equipamentos utilizados na preparação dos alimentos; 

 Organizar o ambiente onde são manipulados os alimentos; 

 Atender as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária; 

 Atender pessoas em situação de risco alimentar esporadicamente, proporcionando-lhes o acesso a refeições em quantidade e qualidade adequada; 

 Atender transeuntes; Pequenos Produtores Rurais que vendem seu produto na feira, em dia de feira; Usuários e acompanhantes da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) que residam na zona rural; Pessoas em tratamento de saúde que comprovem impossibilidade, via atestado médico; Beneficiários do 
INSS - Aposentados e Pensionistas, que possuam uma renda individual de 01 (um) salário mínimo e residam sozinhos, ou renda familiar de até 02 (dois) 

salários mínimos; Participantes de Projetos conveniados a Secretaria de Assistência Social; Deficientes Físicos, com renda de 01 (um) salário mínimo, e que 

residam sozinhos; Moradores dos assentamentos e dos bairros: Primavera III e Vila Popular, que comprovarem trabalhar perto da Cozinha Comunitária, ser 
de baixa renda e não possuir meio de locomoção; 

 Fazer a carteira da Cozinha Comunitária para os usuários, visando controle interno; 

 Produzir lanches diariamente destinados aos projetos sociais, incluindo cursos e eventos municipais; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado das atividades que dão suporte às tarefas previstas na Lei do Serviço Militar.  

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Dar atendimento aos Munícipes na regularização da documentação militar; 

 Cumprir todas as prescrições estabelecidas na legislação militar que dispõe sobre a organização e o funcionamento da mesma;  

 Orientar o público e prestar informações quanto aos prazos e os documentos necessários para que seja efetivado o alistamento militar; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DA MINI USINA DE LEITE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado dos serviços de produção de leite de soja para distribuição sem custo algum a qualquer cidadão 
devidamente cadastrado na unidade, sem distinção de renda, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Produzir leite de soja e iogurte, de acordo com as normas de segurança e de higiene; 

Produzir leite de soja e iogurte, para as escolas de educação infantil e projetos mantidos pela Prefeitura Municipal e/ou conveniado; 

Fazer o cadastramento dos consumidores públicos, Unidades Escolares para distribuição da produção, além de encaminhamentos para Bolsa Família e 
atendimento com Assistência Social; 
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Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado das atividades de apoio aos programas sociais desenvolvidos no Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e 
famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família;  

 Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos 
usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 

intergeracionais;  

 Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;  

 Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;  

 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;  

 Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;  

 Apoiar e participar no planejamento das ações;  

 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;  

 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  

 Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;  

 Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social 

e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das unidades socioassistenciais;  

 Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;  

 Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;  

 Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e 

para o preenchimento do plano de acompanhamento individual e, ou, familiar;  

 Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho 

por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;  

 Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;  

 Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;  

 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;  

 Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações 
de fragilidade social vivenciadas;  

 Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  

 Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissi-

onal, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 

 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de 

oportunidades e demandas; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalho de chefia do serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de 

seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Realizar orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o 
fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e 

social;  

 Fazer o atendimento imediato e tomar providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em pro-

gramas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito; 

 Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE AÇÕES INTEGRADAS E PROTEÇÃO A CIDADANIA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Desenvolver ações direcionados ao resgate de direitos da população em maior grau de exclusão e vulnerabilidade 

social, com vínculo familiar prejudicado ou interrompido, ou vitimada por ocorrências pessoais, sociais ou de calamidade pública que lhe interrompam o 
acesso ao atendimento das necessidades básicas, visando assegurar-lhe proteção inclusão social. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Manter atualizado cadastramento dos recursos da comunidade para fins de atendimentos/encaminhamentos; 

Coordenar e supervisionar as atividades de preparação e execução das ações integradas voltados para o atendimento à população de vulnerabilidade social; 

Manter contatos e negociações com entidades públicas e privadas que posam contribuir para viabilizar soluções alternativas no atendimento da população; 

Promover por meio de publicação de manuais, cartilhas e outros veículos, divulgação dos benefícios assistenciais proporcionados pelos programas; 

Organizar Banco de informações sociais da população usuária com cadastramento e levantamento socioeconômico; 
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Promover estudos, programas e projetos para melhorar as condições e os recursos para o atendimento da demanda de população de baixa renda; 

Decidir de acordo com os critérios estabelecidos, a sistemática de cadastros da demanda potencial a ser beneficiada nos programas e projetos; 

Formular e discutir esquemas de organização capazes de viabilizar social e financeiramente os programas assistenciais do município; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Exercer atividades gerenciais dos serviços de comunicação social no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Reunir, redigir, relatar e comentar notícias e informações de atos e fatos da Prefeitura para publicações em jornais ou revistas ou para a difusão pelo 
rádio ou televisão; 

 Conceituar, formular e executar a política de comunicação do Município, compreendendo a articulação das campanhas de divulgação institucional da 

Prefeitura Municipal e demais Órgãos municipais; 

 Divulgar as atividades da Prefeitura Municipal e Órgãos Municipais por meio de material informativo a ser disponibilizado no Portal oficial, em emisso-

ras de rádio, em jornal impresso, dentre outros, com o objetivo de aproximar a sociedade das ações institucionais desenvolvidas pelo Município de Primavera 

do Leste; 

 Apoiar iniciativas que promovam o conhecimento, a cultura e a cidadania; 

 Gerenciar os veículos de comunicação interna; 

 Fiscalizar e garantir a identidade visual e a qualidade dos elementos de comunicação utilizados pelo Município de Primavera do Leste em suas campa-
nhas oficiais; 

 Promover a avaliação periódica da imagem da Administração junto à população através de pesquisas de opinião; 

 Selecionar, revisar, preparar e distribuir matérias para publicação; 

 Executar a revisão e preparação do material publicitário, garantindo clareza, estilo adequado e correção; 

 Produzir programas de rádio, vídeos e documentários de interesse da Administração;  

 Cobrir eventos de interesse, fotografar e elaborar matérias, fazer clipagem de jornais e cópias das notícias sobre a organização; 

 Pesquisar, colher e redigir notícias e informações de interesse da administração; 

 Elaborar notas e entrevistas para serem gravadas e disponibilizadas para a mídia; 

 Adaptar à linguagem jornalística e às normas linguísticas as notícias e informações colhidas; 

 Reunir e preparar material de informação sobre a Prefeitura, para difusão em órgãos publicitários. 

 Executar serviços de divulgação, sistematização, redação final, registro e publicação jornalística dos atos do Governo Municipal;  

 Assessorar ao Prefeito em suas relações públicas, funções sociais e representação em solenidades e atos oficiais;  

 Manter e atualizar o arquivo de informações jornalísticas e institucionais;  

 Planejar e executar as ações de marketing governamental; 

 Subsidiar o Poder Executivo com os dados relativos às expectativas e nível de satisfação da comunidade com a prestação dos serviços públicos, 

 Assessorar ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos; 

 Selecionar, diariamente, notícias de interesse da Prefeitura veiculadas através da mídia impressa (jornais e internet), agrupando-as posteriormente em 
uma sinopse;  

 Gravar os principais telejornais, informando ao Prefeito qualquer ocorrência de interesse da Prefeitura. 

 Divulgar informações institucionais ou referentes à atuação da Prefeitura, enviando informativos, por e-mail ou fax, para os profissionais da imprensa;  

 Atender às solicitações encaminhadas pelos jornalistas, levantando o material necessário para a elaboração de respostas que satisfaçam às indagações 
formuladas;  

 Supervisionar a elaboração de Boletins Informativos ou outras publicações da Prefeitura; 

 Coletar assuntos junto aos órgãos municipais para organizar e redigir as notícias; 

 Fornecer ao Prefeito e Secretários dados e informações de sua competência, a fim de subsidiar em processo decisório; 

 Acompanhar a agenda do Prefeito Municipal para verificar a necessidade para cobertura de eventos; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE FOMENTO A INDÚSTRIA E COMERCIO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de exercer atividades do fomento industrial, comercial, no âmbito de sua competência. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Fomentar a livre iniciativa com vistas ao desenvolvimento do Município, privilegiando a criação e geração de empregos, rendas e atividades econômicas; 

Prestar serviços de orientação, controle e licenciamento de instalações industriais, comerciais, comércio transitório e serviços; 

Realizar estudos e pesquisas para o desenvolvimento de atividades produtivas no municipio;  

Desenvolver a ação direta ou reivindicatória junto a outras esferas de governo, de modo a que sejam efetivadas assistência, parcerias, convênios e contratos; 

Incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, sejam diretamente ou mediante colaboração com órgãos e entidades federais e estaduais; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE GABINETE 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de prestar serviços de assistência direta ao Prefeito, auxiliando-o no exercício de suas atribuições. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 
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 Assistir ao Chefe do Poder Executivo nas suas relações com os munícipes e autoridades federais, estaduais e municipais; 

 Atender, orientar e encaminhar os munícipes, autoridades e visitantes que demandem ao gabinete, para a solução dos respectivos assuntos ou agendando 
audiências; 

 Atender e encaminhar aos órgãos competentes munícipes, autoridades e visitantes que solicitarem informações ou serviços municipais; 

 Promover os contatos necessários entre as partes, para esclarecimento e solução de assuntos de interesse da Administração; 

 Organizar a agenda de atividades e programas oficiais do Chefe do Poder Executivo e tomar as providências necessárias para a sua observância; 

 Acompanhar, nos diversos órgãos públicos, os encaminhamentos determinados pelo Chefe do Poder Executivo; 

 Organizar e manter o arquivo de documentos que sejam endereçados ao Chefe do Poder Executivo, relativos a assuntos pessoais ou políticos ou que por 

natureza devam ser guardados de modo reservado; 

 Fazer registros relativos a audiências públicas, visitas, conferências e reuniões em que deva participar ou que tenham o interesse do Chefe do Poder 
Executivo, coordenando as providências com elas relacionadas; 

 Apreciar as relações existentes entre a administração e o público em geral, propondo medidas para melhorias; 

 Programar solenidades, bem como coordenar a expedição de convites e anotar as providências que se tornem necessárias ao fiel cumprimento dos pro-

gramas; 

 Dirigir o Cerimonial do Chefe do Poder Executivo; 

 Consolidar e dar redação final a pronunciamentos a serem feitos pelo Chefe do Poder Executivo em solenidades públicas e através dos meios de comu-
nicação; 

 Acompanhar o Chefe do Poder Executivo em suas viagens, quando solicitado; 

 Coordenar as recepções de autoridades em visita ao Município, bem como, se necessário, providenciar sua hospedagem; 

 Providenciar o encaminhamento de diárias ou de despesas de viagens do Chefe do Poder Executivo ao setor competente, bem como a devida prestação 
de contas; 

 Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes ao Gabinete do Prefeito; 

 Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo; 

 Estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete do Prefeito; 

 Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades do Gabinete do Prefeito, vinculados a prazo e políticas para a sua consecução; 

 Promover a integração com órgão e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

 Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis e esferas governamentais; 

 Orientar e coordenar a elaboração da agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito Municipal; 

 Promover e supervisionar a coordenação da implantação das políticas setoriais do Gabinete do Prefeito; 

 Participar das avaliações das ações governamentais; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de prestar serviços referentes à padronização e compatibilização dos equipamentos, sistemas e 
serviços de informática da Prefeitura. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Programar e dirigir os serviços de manutenção periódica dos equipamentos dos órgãos da Prefeitura;  

Coordenar os serviços de suporte e atendimento, definindo equipes, escalas de visitas e meios para o levantamento prévio das demandas dos usuários;  

Executar medidas necessárias à adequação do hardware e softwares utilizados;  

Programar e orientar os serviços de instalação e manutenção de pontos de rede dos prédios da Prefeitura;  

Participar da elaboração e atualização de diagnósticos sobre os sistemas e equipamentos existentes;  

Estruturar, desenvolver e programar os sistemas informatizados; 

Propor a substituição e aquisição de equipamentos e programas, conforme as diretrizes estabelecidas e as prioridades para informatização das atividades e 
serviços; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE RECURSOS HUMANOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de executar serviços referentes gestão de recursos humanos 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 
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Organizar, controlar e manter atualizados os registros, arquivos de documentos e dados cadastrais de servidores ativos da Secretaria; 

Organizar e gerenciar a movimentação funcional de pessoal, procedendo aos registros competentes e mantendo informações atualizadas;  

Participar da elaboração e atualização periódica do plano de lotação dos servidores;  

Coordenar a elaboração e publicação de atos administrativos relativos à situação funcional dos servidores;  

Gerenciar, controlar e prestar informações sobre a situação funcional dos servidores;  

Instruir e fazer instruir processos para a concessão de licenças, na forma da legislação em vigor e encaminhar ao setor competente; 

Instruir processos referentes à concessão de gratificações, hora extras, descontos legais e obrigatórios e encaminhar ao setor competente; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE RECURSOS MATERIAIS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de executar serviços relativos a aquisição, fornecimento, guarda de bens e armazenamento de mate-

riais no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Planejar, orientar, coordenar, controlar, fiscalizar e executar as atividades relativas à aquisição, fornecimento, guarda de bens e armazenagem de materiais, 

registro e gestão patrimonial de bens móveis e imóveis;  

Receber e consolidar os contratos de serviços e as previsões de compra de materiais das Secretarias; 

Comunicar o setor de Licitações os descumprimentos contratuais dos fornecedores e/ou prestadores de serviços, para o controle e/ou as aplicações de pena-
lidades; 

Elaborar o plano de compras; 

Organizar e manter atualizado o banco de preços e o cadastro de fornecedores de materiais e serviços;  

Providenciar as pesquisas de preços e elaboração de Termo de Referência e/ou Projeto Básico das aquisições dos materiais e das contratações de serviços 
solicitados, após as especificações dos materiais pelas áreas técnicas; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE SEÇÃO TÉCNICA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de executar trabalho de chefia das atividades de obras e serviços de engenharia do Município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Orientar e coordenar as atividades referentes à construção de novas obras municipais; 

 Acompanhar e fiscalizar o andamento de obras contratadas em regime de empreitada e semi-empreitada; 

 Levantamento de serviços referente aos consertos e/ou reformas solicitados; 

 Elaboração de orçamentos quantitativos relativos aos serviços de reparos e/ou consertos; 

 Elaboração de projetos de ampliações ou reformas; 

 Emissão de pareceres e relatórios sobre ocorrências em edificações existentes; 

 Encaminhamento para licitação de projetos e orçamentos de obras;  

 Corrigir projetos para aprovação e obtenção de alvará; 

 Levantamento das coordenadas geográficas das obras; 

 Verificação de locais e condições para implantação de obras e serviços de engenharia de interesse do Município; 

 Elaboração de orçamentos quantitativos relativos às obras e serviços de engenharia, solicitados pelas demais secretarias; 

 Emissão de atestados de visita técnica de obras em licitação; 

 Acompanhamento e levantamento dos serviços executados pelas empresas contratadas nas obras licitadas e elaboração da medição dos serviços constan-
tes no objeto contratual para pagamento de fatura; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE SERVIÇOS CULTURAIS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e 

execução de programas, relativas à área de programação cultural. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Responsável por resolver assuntos burocráticos ligados à Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude.  

 Contribuir com as ações e eventos culturais de turismo e de Lazer. 

 Elaborar, planejar, executar e avaliar eventos e projetos de formação e fruição relacionados às áreas artísticas e demais manifestações culturais, tais 

como: artes visuais, artes cênicas, música, artesanato e manifestações da cultura popular; 

 Fomentar e difundir ações das diversas áreas da cultura de forma descentralizada atendendo as diversas regiões do município; 

 Pesquisar e levantar dados relacionados às artes com o intuito de obter subsídios para definição de programações culturais e conhecimento do panorama 
cultural do município; 

 Elaborar e manter atualizado um banco de dados de produtores culturais a fim de favorecer o acesso dessas informações à comunidade interna e externa 
ao município; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 
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CARGO  ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente a elaboração, coordenação e análise das características econômicas, sociais, 

culturais e geográficas do Município, objetivando a proteção, conservação e preservação do meio ambiente, para a melhoria da qualidade de vida no Municí-

pio. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Providenciar os trabalhos de mapeamento e cadastro das áreas verdes e de unidades de conservação, incluindo o inventário das respectivas fauna e flora;  

Desenvolver parcerias para a manutenção das áreas naturais e de conservação do Município;  

Promover a manutenção e conservação das áreas verdes do Município, prevendo medidas para sua proteção e preservação, em articulação com os órgãos 

municipais afins. 

Propor e acompanhar a implantação de projetos de arborização e de planos de manejo de parques, áreas verdes, bem como de praças e jardins públicos do 

Município e propor medidas para sua ampliação e proteção;  

Coordenar trabalhos de análise de projetos públicos ou privados envolvendo a utilização ou exploração de recursos naturais;  

Acompanhar a aplicação da legislação estadual e federal no Município, realizando inspeções e vistorias, recebendo e comunicando ao órgão estadual as 
denúncias e ocorrências;  

Providenciar junto ao órgão estadual de meio ambiente as solicitações de licenciamento para projetos e empreendimentos do Poder Executivo Municipal;  

Articular com o Secretário, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e as áreas competentes da Prefeitura as medidas necessárias para a instalação dos 

processos e sistemas de fiscalização e licenciamento ambiental a cargo do Município, mediante o cumprimento das condições estabelecidas; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE SAUDE 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente e execução de programas de saúde que atendam aos diversos segmentos da 

população. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Executar a identificação das necessidades de aquisição de bens de consumo, bens permanentes e serviços contratados, inclusive os referentes a convênios e 
acordos firmados;  

Consolidar as demandas de materiais e serviços das unidades de saúde;  

Acompanhar controle físico e financeiro sobre os estoques de materiais de consumo; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 
e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente trabalho técnico e administrativo de ações educacionais no âmbito da Rede 
Municipal de Ensino. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Realizar a lotação de pessoal, conforme as necessidades das Unidades Municipais de Ensino; 

Controlar a frequência mensal dos servidores das Unidades Municipais de Ensino; 

Estabelecer e controlar o fluxo diário de documentação relacionada ao pessoal; 

Supervisionar a frequência mensal dos estagiários; 

Fazer os protocolos: licenças paternidade, maternidade, saúde e outros; 

Acompanhar a Avaliação de Desempenho no Estagio Probatório e por Merecimento; 

Encaminhar documentos relativos à perícia médica, acidente de trabalho e outros, Processo Administrativo e Disciplinar ao setor competente para providen-
cias cabíveis; 

Participar no processo de atribuição de aulas e promover os encaminhamentos, conforme as necessidades de cada Unidade de Ensino; 

Estabelecer e controlar o fluxo diário da documentação relacionada ao pessoal, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração/Coordenadoria de 

Recursos Humanos; 

Preencher ordens de serviço, quando necessário; 

Solicitar à Secretaria Municipal de Administração/Coordenadoria de Recursos Humanos as ampliações de jornadas de serviços de pedagogos e professores 
para suprir vagas devidamente justificadas; 

Promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área de sua atuação; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esportes 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente ao trabalho técnico e administrativo de ações esportivas no município. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar as equipes representativas nas diversas modalidades esportivas, de elevado nível técnico, para as competições municipais, intermunicipais, 
estaduais e nacionais;  

Organizar as escolinhas de iniciação esportiva nas diversas modalidades;  

Coordenar a realização de eventos de caráter estudantil abrangendo várias faixas etárias; 

 Elaborar o calendário anual das programações esportivas no município;  
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Levantar as necessidades de recursos físicos, materiais e humanos para a realização de cada programação;  

Informar e estimular os adolescentes e jovens do Município a participarem das escolinhas de iniciação esportiva;  

Promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua atuação;  

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Fazenda 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado da execução das atividades referente aos tributos municipais. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Verificar os serviços de fiscalização de cobrança dos créditos tributários e fiscais do Município; 

 Orientar membros da equipe sobre atividades relativas a lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atuali-

zado o cadastro respectivo; 

 Organizar a legislação tributária municipal, para orientação aos contribuintes sobre sua correta aplicação; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente viação e obras publicas no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar, planejar, dirigir e controlar projetos e programas de gestão e modernização dos serviços de pavimentação, de materiais para obras públicas, 
de desenvolvimento da infraestrutura urbana, estabelecendo parcerias, realizando ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas 

atividades; 

 Coordenar e fiscalizar os trabalhos de viação e obras publica conforme determinações administrativas superiores;  

 Inteirar-se de todas as necessidades de serviços e providenciar no sentido de serem atendidas as deficiências apresentadas;  

 Manter um registro apropriado das atividades desenvolvidas, com o andamento, cronograma e descrição de eventuais problemas para a consecução dos 

mesmos, com horários, datas e rubricas;  

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DE VIGILANCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente coordenação, elaboração, implementação e avaliação de programas na área 

de Saúde do Trabalhador, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Executar e promover ações dos programas de saúde do trabalhador da indústria, comércio, transporte, agronegócio, construção civil e trabalhador rural; 

 Coordenar a elaboração, implementação e avaliação de programas na área de Saúde do Trabalhador;  

 Promover a articulação com outras áreas e/ou setores afins, com o objetivo de assegurar a execução das ações propostas;  

 Consolidar e analisar as informações provenientes das notificações para o planejamento das ações; 

 Realizar o acolhimento e classificação dos usuários e/ou trabalhadores vítimas de agravos relacionados ao trabalho ou com suspeita de doença relaciona-

da ao trabalho;  

 Orientar, encaminhar para atendimento e acompanhar os usuários vítimas de agravos relacionados ao trabalho;  

 Executar ações de investigação, diagnóstico e tratamento de doenças e agravos relacionados ao trabalho; 

 Promover a notificação dos agravos relacionados ao trabalhador;  

 Mapear a concentração de trabalhadores e/ou riscos ocupacionais da indústria, comércio e transporte no Município;  

 Identificar necessidades de capacitação dos usuários e prestadores de serviços da indústria, comércio, transporte, agronegócio, construção civil e traba-

lhador rural, quanto à prevenção e notificações de agravos; 

 Receber, organizar, condensar, criticar, analisar e divulgar dados, notificações e informações relacionadas a ocorrências de doenças e agravos sob vigi-

lância à saúde do trabalhador;  

 Contribuir para a implantação e execução das políticas de Saúde do Trabalhador;  

 Subsidiar procedimentos técnicos para notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador, em rede de serviços sentinela; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades do centro de recuperação do município de Primavera do Leste. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de inclusão social, destinados aos segmentos menos favorecidos da sociedade, desenvolvendo 
ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades; 

 Definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e acolhimento das famílias, dos serviços ofertados pelo 
centro de recuperação;  

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 
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CARGO  ENCARREGADO DO CRAS MABILA DOS SANTOS FURTADO 

LOTAÇÃO: Secretaria de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS “Mabila dos Santos Furtado”. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação de programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas junto ao 
CRAS;  

 Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro das informações e a avaliação das ações dos programas, projetos, serviços e benefí-
cios;  

 Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra-referência;  

 Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços 

ofertados pelos CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;  

 Definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no 

CRAS;  

 Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial do CRAS;  

 Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;  

 Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços socioeducativos de 

convivência;  

 Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 

 Efetuar as ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no território de abrangência do 
CRAS;  

 Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioas-
sistenciais referenciados;  

 Articular as ações junto à política de Assistência Social e a outras políticas públicas visando o fortalecimento da rede de serviços de Proteção Social 
Básica;  

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DO CRAS SENADOR JONAS PINHEIRO 

LOTAÇÃO: Secretaria de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades do Centro de Referência da Assistência Social  CRAS “Senador Jonas Pinheiro”. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação de programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas junto ao 

CRAS;  

 Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro das informações e a avaliação das ações dos programas, projetos, serviços e benefí-
cios;  

 Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra-referência;  

 Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços 
ofertados pelos CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;  

 Definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no 

CRAS;  

 Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial do CRAS;  

 Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;  

 Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços socioeducativos de 
convivência;  

 Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 

 Efetuar as ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no território de abrangência do 

CRAS;  

 Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioas-

sistenciais referenciados;  

 Articular as ações junto à política de Assistência Social e a outras políticas públicas visando o fortalecimento da rede de serviços de Proteção Social 
Básica;  

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 

LOTAÇÃO: Secretaria de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de promover as ações para o desenvolvimento dos trabalhos de regularização fundiária no municí-
pio. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Encaminhar todas as propostas normativas, instruções, programas, projetos e planos correlacionados com a regularização fundiária; 

Desenvolver os estudos e pesquisas para a elaboração e atualização das normas relativas à regularização;  

Coordenar os trabalhos de orientação e apoio técnico nas ações municipais de regularização;  

Organizar e manter todos os documentos dos empreendimentos em arquivos adequados; 

Receber, examinar e emitir orientações e diretrizes para propostas de regularização fundiária de empreendimentos de interesse especifico encaminhada por 
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seus representantes legalmente constituídos; 

Acolher e responder a questões, dúvidas e consultas técnicas que lhes sejam dirigidas, referentes aos empreendimentos existentes e sua regularização;  

Estudar e propor alterações na legislação relativas à regularização fundiária e criar normas para aperfeiçoamento do processo em termos de eficiência, 

qualidade e resultados benéficos para a comunidade;  

Analisar os pedidos de regularização fundiária de interesse específico e estabelecer os procedimentos necessários à sua conclusão, sempre com a garantia da 

proteção ao interesse público;  

Aprovar os processos de regularização fundiária de interesse específico que se enquadrarem nas exigências e normas e legislações vigentes; 

Identificar a necessidade de ações de urbanização e regularização de áreas ocupadas ou em vias pela população de baixa renda; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DO PROGRAMA HABITACIONAL 

LOTAÇÃO: Secretaria de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente a estudo e implementação de programas municipais de habitação popular e 

qualificação profissional, visando a melhoria das condições habitacionais e renda da população usuária no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Desenvolver projetos de habitação de interesse social nas modalidades de núcleos habitacionais, fornecimento de materiais de construção, reassentamento 

de famílias localizadas em áreas de risco e outras modalidades que impliquem em melhoria de habitabilidade da população de baixa renda; 

Promover reuniões com a Comissão Municipal de Habitação e o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação para discutir medidas necessárias 
referente ao atendimento e seleção das famílias beneficiárias; 

Desenvolver projetos de Habitação de Interesse Social mediante planejamento podendo envolver outras secretarias; 

Manter atualizado o cadastro das famílias candidatas a benefício habitacional; 

Acompanhar e fiscalizar a ocupação dos imóveis pelas famílias selecionadas e sorteadas, com visitas periódicas, mediante elaboração de relatórios de visita, 
inclusive relatando a possível desobediência dos critérios de seleção contidos em normas especificas; 

Divulgar o lançamento de projetos, assim como seus critérios de seleção para inscrição. 

Promover as ações para o estabelecimento da política habitacional local, que privilegie a melhoria das condições de moradia da população beneficiária da 

assistência social; 

Estabelecer ações visando o reassentamento da população desalojada, devido a desapropriação da área habitacional, decorrente de obra pública ou desocu-

pação de área de risco; 

Promover o exame da situação socioeconômica dos beneficiários, bem como selecionar pessoas consideradas aptas a integrar o programa habitacional; 

Promover estudos para melhorar as condições habitacionais da população de baixa renda do Município; 

Orientar, acompanhar e executar as atividades relativas a estudos e implantação de programas municipais de habitação popular, por meio de remanejamen-

to, regularização, construção e outras formas de melhoria das condições habitacionais da população de baixa renda; 

Realizar entrevista inicial com preenchimento de cadastros; 

Realizar relatórios mensais, anuais referentes às atividades desenvolvidas pela unidade; 

Realizar estudos, diagnósticos e levantamento e sócio econômico das famílias cadastradas;  

Realizar visitas domiciliares e institucionais; 

Reunir documentação pessoal e de titularidade dos terrenos dos beneficiários para fins habitacionais juntos órgãos financeiros; 

Decidir de acordo com os critérios estabelecidos, a sistemática de cadastros da demanda potencial a ser beneficiada nos projetos de habitação popular; 

Promover estudos voltados para os aspectos jurídicos dos programas habitacionais, visando o estabelecimento de programas municipais direcionados à 
população de baixa renda; 

Formular e discutir esquemas de organização capazes de viabilizar social e financeiramente os programas de habitação popular do Município; 

Conduzir, sob a orientação do Secretário da pasta, os entendimentos e negociações dos programas e projetos municipais de habitação com as entidades 
públicas e as comunidades interessadas; 

Coordenar e supervisionar as atividades de preparação e execução dos programas municipais de habitação voltados para o atendimento à população de 
baixa renda; 

Coordenar o estudo e a experimentação de tecnologias alternativas que se adeqüem às condições do Município e propiciem o barateamento do custo de 
construção; 

Manter contatos e negociações com entidades que posam contribuir para viabilizar soluções alternativas de construção; 

Promover por meio de publicação de manuais, cartilhas e outros veículos, a divulgação de conhecimentos sobre a construção popular; 

Acompanhar a execução das obras e os serviços relativos à construção de casas populares; 

Viabilizar o estabelecimento de parcerias técnicas nos assuntos específicos de cunho jurídico, engenharia e áreas afins, subsidiando técnica e legalmente as 

propostas de ação; 

Criar uma estrutura de respaldo legal com conselho e fundo municipal de habitação; 

Identificar, cadastrar e viabilizar cursos de qualificação profissional para os cidadãos a fim de habilitá-los para o mercado de trabalho; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  ENCARREGADO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO SAMU 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Encarregado de atividades referente  a coordenação, supervisão e avaliação das ações da equipe de enfermagem 

de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência, Suporte Básico e Avançado, sob sua responsabilidade técnica. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: nível superior específico em Enfermagem com registro no órgão de classe e habilitação 

para atendimento Pré-Hospitalar Móvel. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Coordenar, supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel - Suporte Básico e Avançado; 

Chefiar em primeira instância a Equipe de Enfermagem do serviço, cumprindo e fazendo cumprir o Regimento Interno do serviço; 

Supervisionar a Assistência de Enfermagem prestada pela Equipe de Enfermagem, bem como, os registros específicos, de acordo com as normas e regula-
mentos do serviço; 

Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e 
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capacidade de tomar decisões imediatas; 

Prever as necessidades qualitativas e quantitativas de profissionais de enfermagem, necessárias a prestação da Assistência de Enfermagem, de acordo com 
os critérios técnico-operacionais requeridos pelo serviço; 

Promover a educação continuada dos profissionais de enfermagem, com treinamentos específicos ao exercício de atividades de enfermagem no atendimento 
pré-hospitalar; 

Realizar, juntamente com o Coordenador Regional a avaliação técnica do atendimento prestado pelas equipes; 

Avaliar a qualidade dos materiais e propor substituições, supressões ou acréscimos de itens; 

Zelar pelo cumprimento das leis e resoluções que regulamentam o exercício profissional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 

Organizar Manual de Normas e Rotinas do Setor de Enfermagem, bem como zelar pelo cumprimento das mesmas; 

Participar dos processos de seleção de candidatos a eventuais vagas no quadro de enfermagem do serviço; 

Participar na elaboração de normas envolvendo a enfermagem e outros profissionais do serviço; 

Auxiliar no controle das escalas e hora-plantão de enfermeiros e socorristas; 

Realizar planilha geral dos pedidos do estado e posterior envio ao almoxarifado; 

Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém-nato; 

Realizar partos sem distócia; 

Fazer o controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; 

Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe de enfermagem; 

Obedecer a Lei do Exercício Profissional e do Código de Ética de Enfermagem; 

Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vitimas; 

Desenvolver normatização e rotinas, mediante autorização e aprovação do Secretario da pasta; 

Propor, elaborar e organizar escala de trabalho e para troca de plantão das equipes, de férias e folgas dos servidores sob sua responsabilidade; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, éticos 

e morais. 

 

CARGO  PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Compreende a dirigir a Procuradoria do Município e, com o auxílio do Procurador Geral do Município Adjunto, 

superintender e coordenar as atividades e assuntos administrativos internos de natureza jurídica. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil há pelo menos 05 

anos, com notório saber jurídico e reputação ilibada. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar diretamente o Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica que envolva interesse público municipal; 

Apreciar os processos de licitação, as minutas de contratos, convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da administra-

ção direta do poder executivo, emitindo pareceres sobre as matérias relacionadas; 

Propor ao prefeito municipal a anulação de atos administrativos da administração pública municipal; 

Representar a fazenda municipal perante os tribunais de contas; 

Propor ao prefeito municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informações ou defesas que lhe 

caiba prestar; 

Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o município seja parte; 

Firmar diretamente ou autorizar aos procuradores municipais transações em ações judiciais, desde que demonstrada previamente vantagem financeira da 
transação para o ente municipal; 

Exercer a representação judicial do município através de instrumento de mandado; 

Coordenar o pagamento de precatórios juntamente com a secretaria municipal de fazenda municipal; 

Exarar atos e estabelecer normas para a organização da procuradoria geral do município; 

Requerer ao prefeito a convocação de novos servidores ou a remoção ou disposição de servidores de outros órgãos da administração municipal para presta-

rem serviços junto à procuradoria geral; 

Definir as áreas de atuação prioritárias de cada um dos servidores da procuradoria geral do município; 

Promover a distribuição dos trabalhos de forma isonômica, atendendo às atribuições, competências e especificidades dos cargos; 

Recomendar ações ou procedimentos internos com o escopo de manter as atividades da administração em conformidade com os princípios que regem a 

administração pública; 

Organizar a escala de férias, conciliando as exigências do serviço com as necessidades dos interessados; 

Fixar a interpretação da CRFB, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração 
direta e autárquica; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 

 

CARGO  PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ADJUNTO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Compreende a auxiliar o Procurador do Município nos assuntos administrativos internos de natureza jurídica. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil há pelo menos 05 

anos, com notório saber jurídico e reputação ilibada. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Auxiliar o Procurador Geral do Município nas tarefas de superintendência da Procuradoria, coordenação das atividades e orientação dos demais servido-

res; 

 Assessorar o Procurador Geral do Município nos assuntos de natureza técnico-jurídica; 

 Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas ou delegadas pelo Procurador Geral do Município; 

 Delegar aos Assistentes Jurídicos tarefas necessárias ao bom desempenho de suas atividades; 

 Exercer a representação judicial do Município através do instrumento de mandado; 

 Observar as normas de organização expedidas pelo Procurador Geral do Município; 

 Substituir o Procurador Geral do Município em suas ausências ou impedimentos. 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 
éticos e morais. 
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CARGO  REPRESENTANTE DE ESCRITORIO EM BRASILIA 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Representar o Prefeito Municipal e Secretários na Capital Federal 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Representar, por delegação do Executivo Municipal, em todos os níveis, os interesses da Prefeitura de Primavera do Leste;  

 Planejar os programas de apresentação à comunidade dos objetivos e realizações do Governo Municipal, baseando-se na disponibilidade de recursos, 
para definir prioridades, sistemas e rotinas referentes às atividades a serem desenvolvidas; 

 Manter-se informado sobre a opinião pública em relação à Prefeitura de Primavera do Leste, promovendo pesquisas pertinentes, para criar ou modificar 

programas no sentido de assegurar confiabilidade ao conceito do Governo Municipal ou contestar opiniões errôneas sobre o mesmo; e 

 Articular ações que objetivem a obtenção de recursos financeiros para o Município, junto ao governo federal; 

 Executar tarefas determinadas pelo Prefeito junto aos órgãos públicos e entidades privadas na Capital Federal; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  REPRESENTANTE DE ESCRITÓRIO EM CUIABA 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Representar o Prefeito e Secretários na Capital do Estado. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Representar, por delegação do Executivo Municipal, em todos os níveis, os interesses da Prefeitura de Primavera do Leste; 

 Planejar os programas de apresentação à comunidade dos objetivos e realizações do Governo Municipal, baseando-se na disponibilidade de recursos, 

para definir prioridades, sistemas e rotinas referentes às atividades a serem desenvolvidas; 

 Manter-se informado sobre a opinião pública em relação à Prefeitura de Primavera do Leste, promovendo pesquisas pertinentes, para criar ou modificar 

programas no sentido de assegurar confiabilidade ao conceito do Governo Municipal ou contestar opiniões errôneas sobre o mesmo; e 

 Articular ações que objetivem a obtenção de recursos financeiros para o Município, junto ao governo estadual; 

 Executar tarefas determinadas pelo Prefeito junto aos órgãos públicos e entidades privadas na Capital do Estado; 

 Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo chefe imediato, observando sempre os princípios legais, 

éticos e morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-

to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades relativas ao Sistema de Administração e de Recur-

sos Humanos, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Formular, coordenar e implementar as diretrizes e políticas de desenvolvimento de recursos humanos do Poder Executivo; 

Planejar, coordenar e executar, diretamente ou em parceria, as atividades de treinamento e capacitação dos servidores públicos municipais e usuários dos 
serviços prestados pela Prefeitura Municipal; 

Ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua 

competência; 

Coordenar e executar, diretamente ou em parceria com terceiros, as atividades de recrutamento e seleção de candidatos a cargos e funções do serviço públi-

co municipal; 

Coordenar, controlar, orientar e gerenciar a prestação dos serviços-meio necessária ao funcionamento dos órgãos e de entidades da Administração Munici-

pal; 

Coordenar e executar os procedimentos de admissão, posse, lotação, exoneração, dispensa, remoção e distribuição de pessoal para os órgãos e entidades do 

Poder Executivo;  

Coordenar e acompanhar os procedimentos de avaliação de desempenho dos servidores, para fim de promoção funcional, capacitação, aplicação de medidas 
disciplinares, disponibilidade ou demissão; 

Coordenar, supervisionar, controlar e executar os procedimentos de elaboração da folha de pagamento, de consignações dos servidores municipais e de 
execução das despesas de pessoal; 

Coordenar os processos de licitações em todas as suas modalidades observando-se a legislação vigente, para atender aos serviços dos órgãos e entidades 
municipais, bem como a organização e manutenção do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal; 

Coordenar as atividades referentes à padronização, guarda, distribuição e controle de materiais;  

Coordenar a entrada, manutenção, conservação, estoque e saída de materiais e equipamentos em almoxarifado; 

Administrar, acompanhar e controlar os serviços de reprografia, arquivo e protocolo, as atividades de portaria, limpeza, conservação das dependências de 
repartições públicas municipais e gerenciar os serviços de almoxarifado, transporte oficial e de conservação e manutenção de veículos; 

Planejar, supervisionar e coordenar a execução das atividades de proteção patrimonial de bens móveis e imóveis, serviços e instalações do Município; 

Avaliar condições e instalações disponíveis visando reunir vários serviços da Administração Municipal em um só local para facilitar o acesso da população 

e melhorar o atendimento ao público; 

Analisar e indicar os serviços prestados à população que devam ser disponibilizados em caráter contínuo e avaliar as necessidades de fixação de horários 

especiais dos serviços de atendimento ao público; 

Propor normas, e elaborar manuais e formulários para orientar e informar a população sobre os procedimentos necessários para o acesso aos serviços muni-

cipais disponíveis; 

Acompanhar, controlar e coordenar o processo de editoração e publicação oficial dos atos da Administração Municipal, estabelecendo padrões e normas de 
elaboração de atos; 

Coordenar a execução das atividades de modernização institucional, no que se refere à organização de órgãos e entidades municipais e ao controle de cargos 
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e funções dos quadros de pessoal da Prefeitura, propondo o estabelecimento de normas e diretrizes de organização e estruturação; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades relativas à Agricultura e ao Meio Ambiente, no 

âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Coordenar, em articulação com órgãos federais e estaduais, a concessão de crédito rural, especialmente recursos do PRONAF, criando mecanismos para 

direcionamento do crédito ao Município; 

Articular-se com organismos governamentais e não governamentais para a promoção do desenvolvimento rural sustentável do Município; 

Viabilizar e incentivar a fixação do homem do campo na área rural; 

Administrar máquinas e equipamentos agrícolas, cedendo-os aos pequenos e médios produtores rurais, na forma de regulamento a ser aprovado por decreto; 

Fiscalizar a comercialização e a utilização de defensivos agrícolas; 

Criar e manter serviços e programas que visem o aumento da produção, o abastecimento alimentar, a geração de empregos, a melhoria das condições de 
infraestrutura econômica e social e a elevação do bem-estar da população da área rural; 

Organizar e manter cadastro atualizado relativo aos estabelecimentos industriais e comerciais na área agropecuária do Município; 

Articular-se com organismos, tanto de âmbito governamental como da iniciativa privada, visando o  aproveitamento  de  incentivos  e  recursos  para  o 
desenvolvimento e comercialização de produtos agropecuários produzidos no Município; 

Incentivar e orientar a formação de associações e outras modalidades de organização voltadas para as atividades econômicas do Município; 

Propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades de industrialização e comercialização da produção agropecuária no Município; 

Apoiar as iniciativas populares na área de abastecimento; 

Executar programas de extensão rural, em integração com outros órgãos municipais e demais entidades públicas ou privadas que atuam no setor agrícola; 

Desenvolver estudos, programas e projetos com vistas ao desenvolvimento agroindustrial do Município; 

Desenvolver programas de assistência técnica e difundir a tecnologia apropriada às atividades agropecuárias do Município; 

Incentivar ações que possibilitem a capacitação e treinamento de pessoal para o setor; 

Promover a realização de estudos e a execução de medidas visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias no Município e sua integração à eco-
nomia local e regional; 

Supervisionar a execução de todos os programas, projetos, planos e ações práticas relativas ao desenvolvimento sustentável, através de ações próprias ou 
por meio de convênios e parcerias com órgãos governamentais, associações, sindicatos e organizações não governamentais; 

Coordenar o processo de formulação, aprovação, avaliação e atualização da Política Municipal do Meio Ambiente; 

Estabelecer diretrizes para o planejamento ambiental em conjunto com a sociedade civil; 

Coordenar e executar, fiscalizar planos, programas e atividades de proteção ambiental, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da popula-
ção mediante a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, considerando o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida; 

Propor normas, critérios e padrões municipais relativos ao controle, ao monitoramento, à preservação, à melhoria e à recuperação da qualidade do meio 
ambiente; 

Outorgar licença ambiental, cadastrar e fiscalizar a implantação e a operação de empreendimentos, potencial ou efetivamente degradadores do meio ambi-
ente; 

Elaborar planos de utilização e ocupação de áreas de micro bacias hidrográficas, bem como, de uso e ocupação do solo urbano, inclusive por sugestões de 
outros órgãos e entidades municipais; 

Autorizar a exploração de recursos hídricos e minerais, efetivando seu cadastramento, na forma de convênios com órgãos competentes do Estado e da 
União; 

Fixar critérios de monitoramento e automonitoramento das condições de lançamento e padrões de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza 
em parceria com as demais secretarias municipais, bem como exercer a fiscalização para de seu cumprimento; 

Promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, criando os instrumentos adequados para a educação ambiental como processo 

permanente, integrado e multidisciplinar; 

Exigir a recuperação do ambiente degradado;  

Propor a criação de unidades de conservação ambiental; 

Promover a captação de recursos financeiros através do Fundo Pró Meio Ambiente, administrando, fiscalizando e assessorando tecnicamente a aplicação 

dos seus recursos; 

Incentivar, promover e realizar estudos técnicos científicos sobre o meio ambiente e difundir seus resultados; 

Exercer a vigilância e o poder de polícia ambiental; 

Elaborar parecer técnico sobre os Estudos de Impacto Ambiental/Relatórios de Impacto Ambiental - EIA/RIMA para subsidiar a deliberação do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA); 

Planejar e coordenar a implantação de urbanização de praças, áreas verdes e a arborização de vias públicas; 

Examinar e emitir despacho interlocutório em processos relativos à implantação de loteamentos, parcelamento de glebas e uso e ocupação do solo; 

Propor a normatização, através de legislação própria, do zoneamento e ocupação do solo, do parcelamento de solo, do plano viário, do meio ambiente, do 

código de obras e demais atividades correlatas ao espaço físico e territorial do Município, bem como de seus instrumentos complementares. 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 

morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-

to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades relativas à assistência social no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 
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SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Dirigir e supervisionar a elaboração dos programas da Secretaria, fixando os objetivos de ação dentro das disponibilidades de recursos e da realidade social 
do município; 

Orientar, acompanhar, e coordenar a execução dos programas de assistência social aprovados no Plano Plurianual pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social; 

Orientar estudos e pesquisas para a identificação de indicadores sociais do município; 

Articular o entrosamento da rede de proteção e inclusão social do Município; 

Coordenar o assessoramento a movimentos comunitários, associações de bairros, entidades profissionalizantes e outras organizações sociais; 

Programar a divulgação de trabalhos sócio-educativos, objetivando conscientizar a comunidade de seus deveres e direitos sociais; 

Promover a atualização do diagnóstico sobre a problemática social de crianças e adolescentes, deficientes, idosos e desamparados, bem como apresentar 
alternativas de solução e ajuda, ao alcance do Município; 

Promover a execução de ações voltadas para o atendimento social de crianças e adolescentes; 

Organizar e coordenar a realização de seminários, fóruns e conferências, visando formular e avaliar a política municipal de assistência social em seu âmbito 

de atuação; 

Providenciar, periodicamente, o monitoramento e a avaliação dos projetos de assistência social a cargo da Secretaria e sugerir medidas de correção para os 

desvios ocorridos; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 

morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE CULTURA TURISMO, LAZER E JUVENTUDE 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades culturais, turísticas, de lazer e juventude no âmbito 

municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Organizar, orientar, difundir e fomentar a cultura, o lazer e o turismo no Município, favorecendo condições de inserção da comunidade local, promovendo 
intercâmbio cultural, festivais, mostras e encontros; 

Apoiar e incentivar a produção, a valorização e a difusão das manifestações artísticas e culturais; 

Fiscalizar as atividades, bem como os serviços públicos que se relacionarem diretamente com as manifestações culturais, de lazer e turismo; 

Incentivar a ampliação e consolidação do desenvolvimento das atividades culturais, de lazer e turismo no Município, fomentando a ampliação, moderniza-
ção e conservação dos serviços destinados à cultura, ao lazer e ao turismo; 

Consolidar relações com organizações governamentais, não governamentais, comerciais, industriais e profissionais, cujas atividades sejam inerentes ao 
desenvolvimento cultural, de lazer e turismo, e de interesse com o poder público municipal; 

Promover ações culturais e de juventude que integrem as Secretarias de Educação e Assistência Social e setores ligados ao Meio Ambiente fortalecendo as 
ações inter-setoriais potencializando ações e democratizando o acesso a cultura, ao lazer e ao turismo; 

Promover a realização de atividades destinadas ao lazer, a animação e a integração popular, assim como a criação, ampliação e coordenação dos espaços de 

lazer do Município; 

Promover o cadastro do patrimônio histórico e do acervo cultural público e privado, fornecendo orientação técnica necessária; 

Promover o desenvolvimento do processo cultural no plano técnico-didático-pedagógico; 

Participar de atividades de planejamento, monitoramento e acompanhamento de ações de implementação nas áreas de interesse, visando o desenvolvimento 

cultural, de lazer e turismo; 

Firmar intercâmbio cultural com áreas afins de outros entes da Federação, visando a proporcionar um maior relacionamento das áreas de cultura; 

Estímulo, cooperação e intercâmbio com entidades ligadas ao turismo, inclusive organismos regionais e estaduais; 

Promover o Turismo no Município; 

Prover o Conselho de Cultura, Conselho de Turismo e o Conselho da Juventude; 

Trabalhar em sintonia com as demais Secretarias medidas que visem a melhoria da qualidade do turismo no Município; 

Coordenar eventos comunitários, procurando sua inserção no calendário Municipal de eventos; 

Divulgar o Município em Eventos promovidos por organismos Federais, Estaduais e/ou particulares; 

A formulação de políticas, proposições de diretrizes e coordenação da implementação de ações públicas de programas, projetos e atividades voltados ao 

lazer da população do Município; 

A deliberação, a normatização e a implementação de assuntos voltados à política municipal de lazer e recreação; 

A valorização do lazer como forma de promoção social; 

Formulação de políticas públicas e a coordenação da implementação de ações, diretamente ou em parcerias, com entidades públicas e privadas, de progra-

mas, projetos e atividades voltadas para o atendimento aos jovens; 

Fomentar a elaboração de políticas públicas para segmento juvenil municipal; 

Interagir com os Poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas amplas para a juventude; 

Criar trânsito para produção e promoção de eventos e projetos que atinjam a juventude e fomente seu protagonismo na comunidade; 

Democratizar o acesso à cultura e aos bens culturais; 

Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, programas, convê-

nios, acordos e parcerias assemelhadas, necessários e/ou oportunos, para a execução de projetos inerentes a Secretaria. 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades industriais, comerciais e de serviços no âmbito 

municipal. 
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REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e de serviços no Município; 

Articular-se com órgãos municipais afins visando a compatibilização das políticas de atração de investimentos com a manutenção e preservação das condi-

ções ambientais e urbanísticas do Município; 

Incentivar e orientar a instalação e localização de indústrias que utilizem os insumos disponíveis no Município, sem prejuízos ao meio ambiente; 

Promover a execução de programas de fomento às atividades industriais e comerciais, compatíveis com a vocação da economia local; 

Incentivar e orientar a formação de associações e outras modalidades de organização, voltadas para as atividades econômicas do Município; 

Incentivar e orientar empresas que mobilizem capital e propiciem a ampliação e diversificação do mercado local de empregos; 

Articular-se com organismos, tanto de âmbito governamental como da iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos de recursos para o de-

senvolvimento da indústria e do comércio do Município; 

Manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, visando o desenvolvimento econômico e tecnológico das atividades industriais e comerciais; 

Dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou mercantil, às microempresas e às empresas locais; 

Articular-se com o empresariado, entidades e associações locais e regionais para a promoção de feiras, congressos, exposições e outros eventos, visando à 

divulgação do Município e as oportunidades locais de investimento; 

Organizar e implementar o calendário de eventos e atividades industriais e comerciais no Município; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE ESPORTES 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades esportivas no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Promover ações sócio-esportivas para crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Desenvolver mecanismos de fomento para o esporte amador e profissional; 

Planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades, da Secretaria, organizando, orientando e promovendo o desenvolvimento de programas e 

projetos voltados para a prática esportiva, em seus diversos níveis, no âmbito municipal. 

Realizar as diretrizes esportivas, com vistas propiciar a melhor qualidade de vida à população do Município; 

Incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e de lazer, dando-lhes dimensão educativa; 

Desenvolver a prática de ginástica e outros exercícios físicos, de jogos em geral, de atletas ou equipes, conforme exigências técnicas; 

Zelar pela manutenção e limpeza das praças esportivas administradas pelo Município; 

Zelar pela manutenção e expansão dos equipamentos públicos esportivos; 

Incentivar a prática do esporte, integradas a outras formas de atendimento pessoal e social de crianças e adolescentes em estado de carência, em parceria 
com outros órgãos, entidades, instituições públicas e privadas; 

Desenvolver atividades esportivas, sob supervisão de profissionais da área, que atenda idosos e portadores de deficiência; 

Estimular a participação da população do Município em eventos desportivos, promovendo competições, cursos e seminários; 

Assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados à prática desportiva; 

Promover a integração com os demais órgãos da Administração Municipal, na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desporti-

vas; 

Manter os equipamentos e recursos esportivos dos bairros, promovendo e incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades esportivas; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE FAZENDA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades da fazenda publica, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Coordenar todos os programas financeiros da proposta orçamentária, do processo de receita e despesa previsto, do controle do orçamento, do processo 

contábil da receita e da despesa, balanços e balancetes, dos controles de aplicações de percentuais constitucionais em diversas áreas, da aplicação das Leis 
Fiscais e todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadação de rendas municipais, da fiscalização dos contribuintes, do recebimento, guar-

da e movimentação de bens e valores, da publicação de atos e relatórios exigidos pela legislação e envio de documentos, sob qualquer forma, aos órgãos 

fiscalizadores, das prestações de contas de verbas que se fizerem necessárias, do controle da Dívida Ativa, da execução de processos de fiscalização tributá-
ria, bem como a coordenação  de projetos que visem à melhora na receita pública e a diminuição nos gastos; 

Coordenar a execução das atividades pertinentes à apuração do índice de retorno do ICMS, tais como o controle dos talões da produção primária e outras 
atividades afins;  

Conduzir veículos de propriedade do Município, na execução dos serviços inerentes ao cargo ou à Secretaria que está vinculado. 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades da infraestrutura, no âmbito municipal. 
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REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

Síntese das atribuições típicas 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Executar a coordenação da elaboração e implantação de normas sobre a guarda, distribuição, conservação e abastecimento da frota de veículos de transporte 
da Prefeitura, bem como seu efetivo controle; 

Aconselhar tecnicamente obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos urbanos compatíveis com a situação do Município;  

Coordenar a elaboração de projetos de obras públicas e dos respectivos orçamentos;  

Coordenar o acompanhamento e a fiscalização das obras públicas contratadas de terceiros;  

Coordenar a execução, o acompanhamento, a supervisão, o recebimento e entrega de obras públicas;  

Coordenar os serviços de ampliação, aquisição de novas áreas, divisão de lotes, demarcação, construção de gavetas e demais serviços relativos ao cemitério 
municipal;  

Coordenar a proposição de projetos referentes a estrutura viária do Município;  

Executar a coordenação da conservação e manutenção das obras municipais de qualquer espécie, conservar e manter ruas, estradas e logradouros públicos, 

serviços de esgoto e saneamento e asfaltamento de estradas vicinais; 

Controlar o sistema de transportes e o complexo da oficina da municipalidade;  

Controlar o parque de máquinas e caminhões;  

Proceder a condução de veículos de propriedade do Município, na execução dos serviços inerentes ao cargo ou à Secretaria que está vinculado. 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE SAUDE 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-
to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial dos serviços de saúde, no âmbito municipal 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de gestão e promoção à saúde pública do Município, bem como os programas do Ministério 

da Saúde e da Secretaria do Estado de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde; 

Encaminhar às unidades de saúde, hospitais e outros estabelecimentos especializados, pessoas que necessitem de atendimento odontológico, médico e 
hospitalares; 

Suprir e distribuir medicação básica à população vinculada aos serviços de saúde do Município de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde; 

Prestar serviços de Urgência e Emergência, no nível de competência do Município; 

Planejar, desenvolver e executar ações em vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador afeto às suas competências, em conformi-
dade com a legislação específica vigente; 

Gerir o Sistema Único de Saúde no âmbito municipal; 

Gerir o Fundo Municipal de Saúde; 

Promover o acesso universal da população às ações e serviços de Atenção e Vigilância em Saúde, observando os princípios estruturantes do SUS. 

Estabelecer, em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores, a agenda para a realização das audiências públicas previstas em lei; 

Articular-se e participar dos órgãos de controle social; 

Articular-se com órgãos e entidades integrantes e complementares do Sistema Único de Saúde, com vistas à melhor realização dos seus objetivos; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 

morais. 

 

CARGO  SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 

LOTAÇÃO: Executivo Municipal  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar as atribuições de caráter político vinculadas à Secretaria, bem como, responsabilizar-se pelo planejamen-

to, supervisão técnica, controle, execução das políticas municipais e coordenação gerencial das atividades educacionais, no âmbito municipal. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Promover a gestão, organização e manutenção do sistema municipal de ensino de forma integrada aos sistemas educacionais do Estado e da União; 

Promover políticas publicas de democratização do acesso a educação básica, gestão pedagógica e capacitação dos profissionais das unidades de ensino e 
zelar pela conservação e melhoria das instalações dessas unidades; 

Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados à sua área de competência; 

Coordenar a elaboração dos Planos de Ação pertinentes à Secretaria; 

Baixar ato normativo referente à Atribuição de Aulas, Calendário Escolar, Direção, Coordenação Pedagógica, Matriz Curricular, Transporte Escolar, Ali-
mentação Escolar e organização e funcionamento das unidades escolares de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, no limite de sua competência; 

Assegurar o cumprimento dos 200 dias letivos das unidades escolares; 

Assegurar a mais estreita colaboração das unidades que lhe são subordinadas, entre si, e destas com as demais unidades integrantes da Administração Muni-

cipal; 

Determinar a realização de diligencias e propor a abertura de inquérito administrativo, sempre que necessário, 

Cumprir e fazer cumprir os atos baixados pelo Prefeito, pertinentes à sua área de atuação ou de aplicação geral; 

Implementar as ações estabelecidas em convênios com outros órgãos ou Instituições; 

Cumprir e fiscalizar o exercício de normas específicas e legais, relativas à área de sua competência; 

Indicar ao Prefeito os nomes dos servidores para provimento de cargos em Comissão, no âmbito da Secretaria; 

Solicitar a abertura de procedimentos licitatórios, ou sua dispensa, nos termos da legislação aplicável a matéria; 

Acompanhar a execução do orçamento da secretaria e produzir dados para sua reformulação e aperfeiçoamento; 

Promover e acompanhar a implantação de mecanismos de controle de projetos e atividades no âmbito da Secretaria; 

Coordenar as atividades de divulgação dos trabalhos da Secretaria; 

Realizar o Planejamento da execução da Política Educacional, bem como a Avaliação do Sistema Educacional do Município; 
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Proporcionar aos Profissionais da Educação capacitação permanente; 

Proporcionar educação de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

Proporcionar atendimento educacional especializado, aos alunos com necessidades especiais na área mental, visual, da surdez e condutas típicas, com 
profissionais especializados; 

Administrar as verbas destinadas à Educação, atendimento dos dispositivos legais; 

Acompanhar o funcionamento das unidades Municipais de Ensino, observando os preceitos legais vigentes; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

CARGO  SUPERINTENDENTE DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar atividades de planejamento operacional e execução de viação e obras públicas, por administração direta 

ou através de terceiros. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Experiência Específica 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Planejar, orientar, coordenar, fiscalizar e executar os trabalhos referentes a viação e obras municipais; 

Propor e realizar programas de melhoria e conservação de estradas integrantes do sistema rodoviário municipal; 

Coordenar e avaliar o desenvolvimento de serviços de manutenção e conservação de vias urbanas e estradas da zona rural e outros de sua responsabilidade; 

Exercer outras atividades correlatas às suas competências e que lhe forem determinadas pelo Prefeito, observando sempre os princípios legais, éticos e 
morais. 

 

RQG 
 

 

 
DECRETO Nº 1.870 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

“Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna de 2020, nos termos da Lei nº 1.020/2007 e Decreto nº 1.006/2008”. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL e a equipe da Unidade Central de Controle Interno – UCCI - do Município de Primavera do Leste no uso de 

suas atribuições legais e com fundamento no que determina a Lei n° 1.020/2007 e o Decreto n° 1.006/2008, e; 

 

CONSIDERANDO que a UCCI é o órgão central do Sistema de Controle Interno, responsável por editar normas e avaliar sua aplicação, nos termos da lei; 

CONSIDERANDO competir à UCCI exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal, nos termos do que dispõe o Decreto n° 1.006/2008; 

CONSIDERANDO o artigo 8º da Resolução Normativa nº 33/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e modificações feitas pela Resolução Normativa 

26/2014; 
CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 

adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades executoras, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o 

aprimoramento de tais controles; 

CONSIDERANDO que o PAAI/2020 é o documento que orienta as normas para as Auditorias Internas, especificando os procedimentos e metodologia de trabalho a serem 

observados pelo Controle Interno. 

 

D E C R E T A 
 

Artigo 1° - Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2020, nos termos da Lei nº 1.020/2007 e Decreto nº 1.006/2008. 

 

Artigo 2º – O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2020 consiste na análise e verificação sistemática dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operaci-

onais e patrimoniais, e da existência e adequação dos controles internos, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

 

Parágrafo Único - A auditoria interna é executada por servidores da Unidade Central de Controle Interno - UCCI e, se necessário, servidores requisitados de outros Depar-
tamentos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.  

 

Artigo 3º – O Plano Anual de Auditoria Interna obedecerá aos procedimentos previstos nos seguintes documentos: 

I.             Plano de Ação do Controle Interno; 

II.            Lei Municipal 1.020/2007; 

III.           Instruções Normativas; 

IV.           Manual de Auditoria Interna e de Inspeção; 

V.            Recomendação do TCE/MT; 
VI.           Programa APRIMORA do TCE/MT. 

 

Artigo 4º – O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2020, será realizado de 20 de janeiro a 02 de outubro de 2020, conforme Anexo I. 

 

Parágrafo Único – As datas estabelecidas poderão sofrer modificações, bem como poderá ser suprimido ou acrescido sistemas de acordo com as averiguações da UCCI e das 

equipes de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado, bem como do Programa APRIMORA do TCE/MT. 

Artigo 5º – Faz parte do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2020, o cronograma de Atividades da Unidade Central de Controle Interno, conforme Anexo II. 

 
Artigo 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de dezembro de 2019 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
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ANEXO I - PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PAAI/2020 

 

 

 

 

Nº Sistema/Unidade Prazo Data Inicial Data final 

1 Sistema de Saúde Publica – Logística de Medicamentos (APRIMORA)   23 dias úteis 20/01/2020 19/02/2020 

2 Sistema de Educação – Merenda Escolar (APRIMORA) 20 dias úteis 12/02/2020 13/03/2020 

3 Sistema de Transporte e Frota (APRIMORA) 20 dias úteis 09/03/2020 03/04/2020 

4 
Sistema de Compras, Licitações e Contratos – Contratações Públicas (APRIMO-

RA) 
23 dias úteis 23/03/2020 24/04/2020 

5 Sistema de Recursos Humanos 21 dias úteis 13/04/2020 15/05/2020 

6 Sistema de Transporte Escolar 24 dias úteis 04/05/2020 05/06/2020 

7 Sistema de Convênios e Contratos (Cedidos) 20 dias úteis 01/06/2020 30/06/2020 

8 Sistema de Controle Patrimonial 25 dias úteis 22/06/2020 24/07/2020 

9 Sistema Financeiro/Contábil – Gestão Financeira (APRIMORA) 30 dias úteis 27/07/2020 04/09/2020 

10 Nível de Entidade (APRIMORA) 34 dias úteis 17/08/2020 02/10/2020 
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ANEXO II - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - 2020 
 

 

Nº Sistema/Unidade Prazo Horas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 Relatório de Admissões 
60 dias 

úteis 
480 

13 a 

17/01 

10 a 

14/02 

09 a 

13/03 

13 a 

17/04 

08 a 

15/05 

08 a 

16/06 

13 a 

17/07 

10 a 

14/08 

08 a 

14/09 

09 a 

16/10 

09 a 

13/11 
07 a 11/12 

2 

Monitoramento dos Planos de Ações 

dos Sistemas de Controles do Pro-

grama APRIMORA 

15 dias 

úteis 
120 

20 a 

24/01 
   

18 a 

22/05 
   

17 a 

23/09 
   

3 
Sistema de Saúde Publica – Logísti-

ca de Medicamentos (APRIMORA)   

23 dias 

úteis 
184 20/01 a 19/02           

4 
Sistema de Educação – Merenda 

Escolar (APRIMORA) 

20 dias 

úteis 
160  12/02 a 13/03          

5 
Contas Anuais de Gestão 2019 - 
IMPREV e Prefeitura 

04 dias 
úteis 

32  
20 a 

28/02 
          

6 
Sistema de Transporte e Frota 

(APRIMORA) 

20 dias 

úteis 
160   09/03 a 03/04         

7 

Sistema de Compras, Licitações e 

Contratos – Contratações Públicas 
(APRIMORA) 

23 dias 

úteis 
184   23/03 a 24/04         

8 
Contas Anuais de Governo 2019 -
Prefeitura 

05 dias 
úteis 

40    
06 a 

10/04 
        

9 Sistema de Recursos Humanos 
21 dias 

úteis 
168    13/04 a 15/05        

10 Sistema de Transporte Escolar 
24 dias 

úteis 
192     04/05 a 05/06       

11 
Relatório do 1º Quadrimestre Contas 
de Gestão 2020 - IMPREV e Prefei-

tura 

05 dias 

úteis 
40     

25 a 

29/05 
       

12 
Sistema de Convênios e Contratos 

(Cedidos) 

20 dias 

úteis 
160      

01 a 

30/06 
      

13 Sistema de Controle Patrimonial 
25 dias 

úteis 
200      22/06 a 24/07      

14 
Sistema Financeiro/Contábil – 
Gestão Financeira (APRIMORA) 

30 dias 
úteis 

240       27/07 a 04/09    

15 Nível de Entidade (APRIMORA) 
34 dias 

úteis 
272        17/08 a 02/10   

16 

Relatório do 2º Quadrimestre Contas 

de Gestão 2020 - IMPREV e Prefei-
tura 

05 dias 

úteis 
40         

24 a 

30/09 
   

17 Fim de Mandato 
47 dias 

úteis 
376          13/10 a 18/12/2019 
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DECRETO Nº 1.871 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

“REGULAMENTA O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AS ORGANI-
ZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 E SUAS ALTERAÇÕES, ESTABELE-

CENDO REGRAS ESPECÍFICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 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 Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  
 

 

DECRETA 

 

 
Artigo 1º - Este decreto dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, e as Organizações da 

Sociedade Civil, de que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. 

  

DEFINIÇÕES GERAIS 

  

Artigo 2º - Para fins deste decreto considera-se: 
  

I - administração pública municipal: a Administração Direta e Indireta do Município de Primavera do Leste. 

  
II - organização da sociedade civil - OSC: 

  

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de 

fundo patrimonial ou fundo de reserva. 
 

b) as sociedades cooperativas: 

 
b.1) previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1999;  

 

b.2) integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 
 

b.3) alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 

 

b.4) voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; 

b.5) capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. 

 
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religi-

osos. 

  
III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a Administração Pública Munici-

pal e OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto 

expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
  

IV - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interes-

ses compartilhados pela Administração Pública Municipal e pela OSC; 
  

V - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela Administração 

Pública Municipal e pela OSC; 
  

VI - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da OSC, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de 

cooperação com a Administração Pública Municipal para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a 
terceiros; 

  

VII - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com OSC 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; 

  

VIII - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, com 
vinculação à área técnica do objeto, provido de conhecimento técnico e habilitação adequada, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização; 
  

IX - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública Municipal com OSC para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; 
  

X - chamamento público: procedimento destinado a selecionar OSC para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a 

observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da transparência, da publicidade, da probidade administra-
tiva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da eficiência e outros que lhes são correlatos; 

  

XI - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos pela OSC com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, 
mas que a ele não se incorporam; 
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XII - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria 

e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: 

  

a) apresentação das contas, de responsabilidade da OSC; 
 

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da Administração Pública Municipal, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle; 

  
XIII - termo aditivo: instrumento que tem por objetivo a modificação de termo de colaboração, de termo de fomento e de acordo de cooperação celebrado, vedada a 

alteração do objeto aprovado; 

  
XIV - ato normativo setorial: ato normativo emitido por órgão de controle interno, secretarias municipais ou ente da Administração Pública Indireta com disposi-

ções complementares ao disposto neste decreto sobre celebração, execução e prestação de contas de parcerias com OSC, de acordo com as peculiaridades dos 

programas e políticas públicas setoriais. 
  

Parágrafo Único - Os atos normativos setoriais de que trata o inciso XIV deste artigo, quando emitidos por secretarias municipais ou por ente da Administração 
Pública Indireta deverão ser objeto de manifestação do órgão de Controle Interno, previamente a sua publicação na Imprensa Oficial do Município - IOMO. 

  

EXCEÇÕES DE APLICABILIDADE 

  

Artigo 3º - Não se aplicam as exigências deste decreto: 

  
I - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais - OS, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998; 

  

II - aos convênios e contratos celebrados com as entidades filantrópicas e com as sem fins lucrativos nos termos do § 1º do Artigo 199 da Constituição da Repúbli-
ca; 

  

III - aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do Artigo 9º da Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014; 
  

IV - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 

Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999; 
  

V - às transferências referidas no Artigo 2º da Lei Federal nº 10.845, de 5 de março de 2004 (Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especia-

lizado às Pessoas Portadoras de Deficiência), e nos arts. 5º e 22 da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 (Programa de atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica); 

  

VI - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatori-
amente constituídas por: 

  

a) membros de Poder ou do Ministério Público; 

 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; 

 
c) pessoas jurídicas de direito público interno; 

 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; 
  

VII - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. 

  
Artigo 4º - É vedada a criação de outras modalidades de parcerias ou a combinação das previstas neste decreto. 

  

CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS 

  

Artigo 5º - Compete ao Prefeito Municipal nomear um único gestor para todas as parcerias do município. 
 

Parágrafo Único - Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, o Prefeito Municipal poderá nomear outros gestores, levando em consideração as peculia-

ridades do objeto da parceria. 
 

Artigo 6º - Compete aos Secretários Municipais ou à Autoridade Máxima da Administração Indireta: 

  
I - autorizar a dispensa ou a inexigibilidade da fase externa do chamamento público; 

  

II - conhecer e decidir as impugnações ao ato de dispensa ou inexigibilidade; 
  

III - autorizar a abertura de editais de chamamento público; 
  

IV - instituir a comissão de seleção; 

  
V - instituir a comissão de monitoramento e avaliação; 

  

VI - anular ou revogar editais de chamamento público; 
  

VII - homologar o resultado do chamamento público; 

  
VIII - autorizar aditamentos do termo de colaboração, do termo de fomento e do acordo de cooperação; 
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IX - denunciar ou rescindir termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação; 

  

X - autorizar a assunção do objeto; 

  
XI- propor a celebração de parcerias; 

  

XII- indicar os membros da comissão de seleção, os quais deverão obrigatoriamente possuir conhecimento técnico e habilitação adequada para o cumprimento de 
suas atribuições; 

  

XIII- indicar os membros da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, os quais deverão obrigatoriamente possuir conhecimento técnico e habilitação 
adequada para o cumprimento de suas atribuições; 

  

XIV - apreciar impugnações ao edital de chamamento público e recursos interpostos não acatados pela comissão de seleção; 
  

XV - homologar o resultado do chamamento público, quando se tratar de parcerias da Administração Pública Direta; 
  

XVI - deferir ou não a solicitação de prorrogação de prazo de entrega da prestação de contas final pela OSC; 

  
XVII - decidir sobre a prestação de contas final, nos termos do Artigo 94 deste Decreto; 

  

XIII - encaminhar para inscrição na Dívida Ativa do Município de Primavera do Leste, eventuais saldos remanescentes ou valores financeiros irregulares não 
devolvidos ao Tesouro Municipal, após transcorrido o prazo legal; 

  

XIX - decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, nos termos da Seção II do Capítulo III deste Decreto. 
  

§ 1º O conhecimento técnico e a habilitação adequada do gestor e dos membros das comissões a que se referem os incisos XII e XIII deste artigo, serão definidos 

por meio de portaria. 
  

§ 2º Quando o objeto da parceria se inserir no campo funcional de mais de uma Secretaria Municipal ou ente da Administração Indireta, a celebração será efetivada 

conjuntamente pelos titulares dos órgãos ou entidades envolvidas, e o termo de colaboração, o termo de fomento ou o acordo de cooperação deverão especificar as 
atribuições de cada partícipe. 

 

Artigo 7º - A análise e parecer sobre a minuta do edital, sobre a justificativa da dispensa e da inexigibilidade da fase externa do chamamento público, dos termos 
de colaboração, dos termos de fomento, dos acordos de cooperação e de seus aditivos, são de competência da Procuradoria do Município de Primavera do Les-

te/MT. 

  

CAPÍTULO II 

DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE 

  

Artigo 8º - A Administração Pública Municipal deverá manter no site oficial do Município, por meio do Portal da Transparência, a relação das parcerias celebra-

das, em ordem alfabética, pelo nome da OSC, por prazo não inferior a 12 (doze) meses, contado da data de apresentação da prestação de contas final. 

  
§ 1º As informações de que trata este artigo deverão incluir, no mínimo: 

  

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da Administração Pública Municipal responsável; 
  

II - nome da OSC e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda - CNPJ/MF; 

  
III - descrição do objeto da parceria; 

  

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 
  

V - valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício, quando 

vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria; 
  

VI - situação da prestação de contas da parceria, por meio do relatório de execução do objeto e do relatório de execução financeira, elaborados pela OSC e do 

parecer conclusivo de análise da prestação de contas, elaborado pelo gestor da parceria; 
  

VII - íntegra do termo de fomento, do termo de colaboração ou do acordo de cooperação e eventuais termos aditivos; 

  
VIII - plano de trabalho da parceria e suas alterações; 

  

IX - edital de abertura dos Chamamentos Públicos, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, previstas nos artigos 40 e 41 deste Decreto. 
  

§ 2º As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvem o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de coopera-
ção, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, serão excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação 

que possa comprometer a sua segurança. 

  
Artigo 9º - A OSC deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias cele-

bradas com a Administração Pública Municipal. 

  
§ 1º A divulgação de que trata o caput deste artigo, deverá contemplar todas as informações exigidas nos incisos I a V do § 1º. 

  

§ 2º A divulgação na internet dar-se-á, preferencialmente, por meio do site da OSC e, na hipótese de inexistência do sítio eletrônico ou site, em blog, redes sociais, 
ou outros. 
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§ 3º A obrigação de divulgação da parceria em locais visíveis poderá se dar por meio de afixação da íntegra do plano de trabalho no quadro de avisos da OSC. 

  

§ 4º É de competência do gestor da parceria, a verificação do cumprimento da obrigação prevista neste artigo. 

  
Artigo 10 - A Administração Pública Municipal divulgará, nos meios públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, as ações desenvolvi-

das pelas OSC’s, no âmbito das parcerias previstas neste Decreto, mediante recursos tecnológicos e linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas 

com deficiência. 
  

Artigo 11 - As exigências de transparência e publicidade de que trata este capítulo não se aplicam aos casos de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em 

situação que possa comprometer a sua segurança. 
  

Artigo 12 - A informação sobre possíveis irregularidades na aplicação dos recursos transferidos poderão ser efetivados, dentre outros meios, pelo Portal da Trans-

parência da Prefeitura do Município de Primavera do Leste. 
  

CAPÍTULO III 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E DO TERMO DE FOMENTO 

 

Seção I 
Dos Termos de Colaboração e Fomento 
  

Artigo 13 - O termo de colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias com OSC’s, selecionadas por meio de chamamento público, e ceto 
nos casos de dispensa ou inexigibilidade, para execução de políticas públicas de natureza continuada ou não, em regime de mútua cooperação, para a implementa-

ção de ações com padrões mínimos previamente definidos pela Administração Pública Municipal, observando-se os programas ou plano setorial da área corres-

pondente, quando houver. 
  

Parágrafo Único - Os padrões mínimos a que se refere o caput deste artigo considerarão, dentre outros elementos, o objeto da parceria, o público alvo, os objeti-

vos, as metas, os resultados, os indicadores de avaliação, os custos e o prazo de execução. 
  

Artigo 14 - O termo de fomento é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias com OSC’s, selecionadas por meio de chamamento público, e ceto nos 

casos de dispensa ou inexigibilidade, em regime de mútua cooperação, com o objetivo de incentivar e reconhecer iniciativas próprias desenvolvidas ou criadas 
pelas OSC’s em plano de trabalho, com metas e ações que contemplem o interesse público, observando-se os programas ou plano setorial da área correspondente, 

quando houver. 

  

Seção II 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 
 Artigo 15 - O Procedimento de Manifestação de Interesse Social - PMIS é instituído como instrumento pelo qual as OSC’s, movimentos sociais e cidadãos pode-
rão apresentar propostas à Administração Pública Municipal para que esta avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração 

de parceria. 

  

Artigo 16 - A proposta será enviada para a secretaria municipal ou ente da Administração Indireta responsável pela política pública a que se referir, e deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

  
I - identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do documento de identidade, se pessoa física, ou documentação que comprove a representação, no 

caso de pessoa jurídica; 

  
II - indicação do interesse público envolvido; 

  

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos 
de execução da ação pretendida. 

  

Artigo 17 - Verificado o atendimento dos requisitos constantes nos incisos I a III do caput do Artigo 16, as secretarias municipais e os entes da Administração 
Indireta terão o prazo de até 30 (trinta) dias para divulgar a proposta recebida em seu site eletrônico. 

  

§ 1º Após a divulgação da proposta recebida, nos termos do caput deste artigo, a secretaria municipal ou ente da Administração Indireta terão 30 (trinta) dias para 
decidir motivadamente pela: 

  

I - realização direta do chamamento público; 
  

II - realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social - PMIS, que consiste na oitiva da sociedade civil quanto à proposta, por um período de 30 

(trinta) dias, para posterior decisão sobre a sua aprovação e possibilidade de realização de chamamento público; 
  

III - rejeição da proposta por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal. 

  
§ 2º A utilização das informações e documentos constantes da proposta encaminhada à Administração Pública Municipal não caracterizará nem resultará na con-

cessão de qualquer vantagem ou privilégio ao subscritor, em eventual chamamento público posterior. 
  

§ 3º O propositor e os participantes do PMIS serão responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo 

jus a qualquer espécie de ressarcimento, indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem a qualquer remuneração pelo órgão ou entidade municipal que 
instaurou. 

  

§ 4º As secretarias municipais ou entes da Administração Indireta deverão tornar público, em seu site eletrônico a sistematização da oitiva com sua análise final 
sobre o PMIS, em até 30 (trinta) dias após o fim do prazo estabelecido para apresentação das contribuições dos interessados. 

  

§ 5º As secretarias municipais e entes da Administração Indireta poderão realizar audiência pública com a participação de outras secretarias e órgãos públi-
cos, OSC’s e movimentos sociais, setores interessados na área objeto das discussões e o proponente, para oitiva sobre a proposta e contribuições recebidas no 

âmbito do PMIS. 
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Artigo 18 - A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na realização do chamamento público, que acontece-

rá de acordo com os interesses da Administração Pública Municipal. 

  
§ 1º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria, 

ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de que tratam os artigos 28 e 29 deste Decreto. 

  
§ 2º A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a OSC de participar no eventual chamamento público subse-

quente. 

  
§ 3º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse 

Social. 

  

Seção III 

Do Plano de Trabalho da Parceria 
  
Artigo 19 - Deverá constar do plano de trabalho das parcerias celebradas mediante termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, no mínimo, 

as seguintes informações: 
  

I - dados cadastrais da OSC, de seu(s) representante (s) legal (ais) e do responsável técnico pelo projeto ou pela atividade abrangidos pela parceria; 

  
II - apresentação e histórico da OSC, contendo breve resumo da sua área de atuação; 

  

III - objeto da parceria; 
  

IV - público alvo; 

  
V - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade, com o projeto e com as metas a serem atingidas; 

  

VI - o prazo para execução do objeto da parceria; 
  

VII - o valor global para a execução do objeto; 

  
VIII - a descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos da parceria; 

  

IX - a descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria; 
  

X - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 

  

XI - a definição dos indicadores e dos meios de verificação a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e avaliação dos resultados; 

  

XII - as ações a serem executadas para o alcance das metas, dos objetivos e dos resultados da parceria; 
  

XIII - o prazo para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

  
XIV - a forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada; 

  

XV - o método de monitoramento e controle das ações a serem executadas; 
  

XVI - a estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos indiretos necessários à execução do objeto; 

  
XVII - identificação e justificativa para o pagamento despesas em espécie, quando for o caso, na forma do § 2º do Artigo 63 deste decreto. 

  

XVIII - cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações a serem executadas. 
  

§ 1º A estimativa das despesas de que trata o inciso XVI deste artigo, deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apre-

sentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como 03 (três) cotações, tabelas de preços de associações profissi-
onais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 

  

§ 2º É admissível a dispensa dos procedimentos previstos no § 1º deste artigo, nas seguintes hipóteses: 
  

I - quando se tratar de profissional ou empresa que seja prestador regular de serviços para a OSC, desde que previsto no plano de trabalho e que o valor do contrato 

seja compatível com os preços praticados pelo mercado; 
  

II - quando não existir pluralidade de opções ou em razão da natureza singular do objeto, mediante justificativa e comprovação. 
  

III - nas compras eventuais de gêneros perecíveis, realizada com base no preço do dia. 

  
§ 3º A OSC detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS deverá apresentá-lo para fins de comprovação do benefício de isen-

ção da cota patronal do INSS. 

  
§ 4º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços economica-

mente mensuráveis. 

  
§ 5º As parcerias observarão as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao seu objeto, e as respectivas instâncias de pactuação, deliberação e 

participação social. 
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§ 6º Não se aplicam aos acordos de cooperação os incisos VII, XVI a XVIII e § 1º do caput deste artigo. 

  

Seção IV 
Da Atuação em rede 
 

Artigo 20 - A execução da parceria pode se dar por atuação em rede de duas ou mais OSC’s, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do 
termo de fomento ou de colaboração. 

  

§ 1º A atuação em rede pode se efetivar pela realização de ações coincidentes, quando há identidade de intervenções, ou de ações diferentes e complementares à 
execução do objeto da parceria. 

  

§ 2º A rede deve ser composta por: 
  

I - uma OSC celebrante da parceria com a Administração Pública Municipal, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e orien-
tadora; 

  

II - uma ou mais OSC’s executantes e não celebrantes da parceria com a Administração Pública Municipal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da 
parceria definidas em comum acordo com a OSC celebrante. 

  

§ 3º A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e operacional da OSC celebrante. 
  

Artigo 21 - A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSC’s executantes e não celebrantes por meio de termo de atuação em 

rede, firmado por representante legal ou por outorga de procuração, devidamente registrado em cartório competente, para repasse de recursos às não celebrantes. 
  

§ 1º O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos 

pela OSC executante e não celebrante e o valor a ser repassado pela OSC celebrante. 
  

§ 2º A OSC celebrante deverá comunicar à Administração Pública Municipal a assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado 

da data de sua assinatura. 
  

§ 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser rescindido, a OSC celebrante deverá comunicar o fato à Administração Pública Municipal no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da data da rescisão. 
  

§ 4º A OSC celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da OSC executante e não cele-

brante, que será verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
  

I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

  

II - cópia do estatuto e eventuais alterações registradas; 

  

III - certidões previstas no inciso II do § 1º do Artigo 38 deste Decreto, e 
  

IV - declaração do representante legal da OSC de que não se submete às vedações previstas no Artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 

  
§ 5º Fica vedada a participação em rede de OSC executante e não celebrante que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da comissão 

de seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria. 

  
Artigo 22 - A OSC celebrante deverá comprovar à Administração Pública Municipal, o cumprimento dos requisitos previstos no Artigo 35-A da Lei Federal nº 

13.019/2014 e alterações, a serem verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

  
I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC celebrante existe 

há, no mínimo, 01 (um) ano com cadastro ativo; e 

 
II - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos: 

  

a) declarações de OSC que componham a rede de que a celebrante participe ou tenha participado; 
 

b) registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou 

 
c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha participado. 

  

Parágrafo Único - A Administração Pública Municipal verificará se a OSC celebrante cumpre os requisitos previstos no caput no momento da celebração da 
parceria. 

  
Artigo 23 - A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede. 

  

§ 1º Para fins do disposto no caput, os direitos e as obrigações da OSC celebrante perante a Administração Pública Municipal não poderão ser sub-rogados à OSC 
executante e não celebrante. 

  

§ 2º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, as OSC’s executantes e não celebrantes responderão subsidiaria-
mente até o limite do valor dos recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de dano ao erário. 

  

§ 3º A Administração Pública Municipal avaliará e monitorará a OSC celebrante, que prestará informações sobre prazos, metas e ações executadas pe-
las OSC’s executantes e não celebrantes. 
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§ 4º As OSC’s executantes e não celebrantes deverão apresentar informações sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e documentos e comprovantes de 

despesas, inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de contas pela OSC celebrante da parceria, conforme descrito no inciso I do parágrafo Único 

do Artigo 35-A da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 

  
§ 5º O ressarcimento ao erário realizado pela OSC celebrante não afasta o seu direito de regresso contra as OSC’s executantes e não celebrantes. 

  

Seção V 
Do Chamamento Público 
  

Artigo 24 - Ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade, a Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria ou do ente da Administração Pública 
Indireta responsável pela política pública objeto da parceria, realizará chamamento público voltado a selecionar OSC’s que tornem mais eficaz a execução do 

objeto pretendido, observando os princípios constantes do inciso XI do Artigo 2º deste Decreto. 

 § 1º O chamamento público para celebração de parcerias financiadas com recursos do fundo da criança e do adolescente ou de outros fundos específicos será 
realizado pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, e deste Decreto. 

  
§ 2º O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se houver previsão no edital. 

  

§ 3º A minuta do edital de chamamento público será preparada pela Secretaria ou pelo ente da Administração Pública Indireta responsável pela política pública 
objeto da parceria. 

 

§ 4º O edital deverá conter dados e informações sobre a política pública, o plano, o programa ou a ação em que se insira a parceria para orientar a elaboração da 
proposta de plano de trabalho pela OSC, nos termos do Artigo 19 deste Decreto. 

  

§ 5º É facultada ao órgão ou ente da Administração Pública Indireta a realização de sessão pública com as OSC’s interessadas em participar do chamamento públi-
co para esclarecimentos e orientações acerca do edital, devendo constar no edital a data e o local de sua realização. 

  

§ 6º A Administração Pública Municipal deverá assegurar que o valor de referência ou o teto indicado no edital seja compatível com o objeto da parceria, o que 
pode ser realizado por qualquer meio que comprove a estimativa do valor especificado. 

  

§ 7º Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais, serão celebrados sem 
chamamento público, aplicando-se os demais requisitos previstos neste Decreto. 

  

§ 8º Os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra 
forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto neste Decreto. 

  

Subseção I 
Da Fase Interna do Chamamento Público 
  

Artigo 25 - Na instauração da fase interna do Chamamento Público, o órgão da Administração Pública Municipal, interessado em formalizar a parceria, autuará 

processo administrativo, devendo ser instruído com a seguinte documentação datada e assinada: 

  

I - justificativa para realização do objeto pretendido; 
  

II - justificativa e demonstrativo dos parâmetros adotados para a indicação do valor de referência, se termo de colaboração ou do teto, se termo de fomento; 

  
III - tipo de parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação; 

  

IV - objeto da parceria; 
  

V - declaração de impacto orçamentário-financeiro, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000; 

  
VI - reserva orçamentária; 

  

VII - sempre que houver o financiamento parcial ou total com recursos federais ou estaduais para a parceria, deverá ser incluído o convênio ou outro instrumento 
jurídico, que respalde o repasse de recurso; 

  

VIII - termo de referência, contendo no mínimo as seguintes informações: 
  

a) modalidade de instrumento jurídico adequada para a parceria; 

 
b) definição clara do objeto e metas quantitativas a serem atingidas; 

 

c) público alvo; 
 

d) objetivo geral e objetivos específicos da parceria; 
 

e) resultados a serem alcançados; 

 
f) indicadores a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas e os meios de verificação; 

 

g) prazo para execução da atividade ou do projeto; 
 

h) forma e periodicidade da liberação dos recursos; 

 
i) critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas; 

j) metodologia de pontuação e, se for o caso, o peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos; 
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k) critérios de desempate; 

 

l) exigência de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria; 
  

IX - minuta do edital de chamamento público ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade; 

  
X - parecer da Procuradoria do Município acerca da minuta do edital ou da justificativa para dispensa ou inexigibilidade da fase externa, observado o disposto no 

parágrafo único do Artigo 7º deste Decreto; 

 
XI - encaminhamento ao Secretário Municipal para autorização da abertura, da dispensa ou da inexigibilidade da fase externa do Chamamento Público. 

 

§ 1º Quando se tratar de chamamento público para celebração de termo de fomento, as informações de que tratam as alíneas "b" a "g" do inciso VIII deste artigo, 
serão apresentadas no plano de trabalho elaborado pelas OSC’s participantes do processo de seleção. 

  
§ 2º Não se aplicam aos acordos de cooperação as exigências previstas nos incisos II e V a VII do caput deste artigo. 

  

Subseção II 
Da Fase Externa do Chamamento Público 

  

Artigo 26 - A fase externa do Chamamento Público inicia-se com a publicação do Edital de Chamamento Público, ressalvadas as hipóteses previstas neste Decreto 
e a designação dos membros da comissão de seleção, mediante portaria da autoridade competente, publicada no DIOPRIMA. 

  

Artigo 27 - A comissão seleção será destinada a processar e julgar o Chamamento Público será composta por no mínimo 05 (cinco) agentes públicos, conforme 
regulamentação expedida pelo Poder Executivo. 

  

§ 1º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
  

§ 2º Sob pena de responder administrativa, penal e civilmente, deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção, o membro da comissão que, nos 

05 (cinco) anos anteriores à data de publicação do edital, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das organizações participantes do chamamento 
público, considerando-se relação jurídica, dentre outras: 

  

a) ser ou ter sido associado, dirigente ou cooperado da OSC; 
 

b) ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço com a OSC; 

c) ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer OSC participante do processo seletivo. 
  

§ 3º O membro da comissão de seleção, sob pena de responder administrativa, penal e civilmente, deverá ainda se declarar impedido de participar do processo de 

seleção quando for cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos administradores da OSC ou quando sua atuação configurar em qualquer outra 

situação de conflito de interesse, entendendo-se por conflito de interesse: 

  

a) situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desem-
penho da função pública. 

  

§ 4º Na hipótese dos §§ 3º e 4º, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção. 
  

Artigo 28 - O Edital de Chamamento Público observará as exigências dos artigos 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, acrescido do seguinte: 

  
I - o tipo da parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação; 

  

II - o objeto da parceria; 
  

III - habilitação nos termos § 1º do Artigo 38 deste Decreto; 

  
IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 

  

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso; 

  
VI - o valor de referência para a realização do objeto, no termo de colaboração, ou o teto, no termo de fomento; 
  

VII - as condições para interposição de recurso administrativo; 

  
VIII - a dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria, quando se tratar de termos de colaboração e fomento; 

  
IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 

  

X - exigência de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria; 
  

XI - a possibilidade de atuação em rede, se prevista no termo de referência; 

  
XII - a obrigação de a OSC anexar à norma trabalhista que determina a data-base, o piso salarial, se houver, e os índices de reajuste das categorias envolvidas, 

quando o plano de trabalho apresentado contemplar contratação de pessoal. 

  
§ 1º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competi-

tivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: 
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I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida no Município de Primavera do 

Leste;  

  
II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas 

políticas setoriais. 

  
§ 2º A admissibilidade das condições a que se referem os incisos I e II do § 1º deste artigo, será devidamente justificada pelo Secretário Municipal ou autoridade 

equivalente no ente da Administração Pública Indireta. 

  
§ 3º É vedada a exigência de contrapartida financeira da OSC, devendo ser a contrapartida em bens e serviços, quando necessária, justificada pelo órgão da Admi-

nistração Pública Municipal. 

  
Artigo 29 - O Edital deverá ter seu extrato publicado e divulgado em página do site oficial na internet e prever prazo para apresentação das propostas não inferior a 

30 (trinta) dias. 
  

Parágrafo Único - O extrato de publicação do Edital deverá conter o tipo da parceria a ser celebrada, o objeto, o valor de referência ou teto e a data da realização 

da sessão pública para credenciamento dos representantes dos interessados e o recebimento do envelope, nos termos do Artigo 32 deste Decreto. 
  

Subseção III 

Do Processo de Seleção 
  

Artigo 30 - O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a homologação dos resultados. 

  
Artigo 31 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório. 

  

§ 1º As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no edital. 
  

§ 2º Será eliminada a OSC cuja proposta de plano de trabalho esteja em desacordo com os termos do edital. 

  
Artigo 32 - Na sessão pública será entregue 01 (um) envelope, devidamente identificado, conforme instruções constantes no edital de chamamento público, con-

tendo: 

  
I - proposta de plano de trabalho, na conformidade do Artigo 19 deste Decreto; 

  

II - declaração de que a OSC atende aos seguintes requisitos: 
  

a) ser regida por estatuto social nos termos do Artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplifi-

cada emitida por junta comercial; 

 

b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos da alínea "a" do inciso V do Artigo 33 da Lei Federal nº 

13.019/2014 e alterações; 
 

c) possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea "b" do inciso V do Artigo 33 da Lei Federal 

nº 13.019/2014 e alteração; 
 

d) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e segurança, quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos da alínea "c" do inciso V do Artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, ou 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria. 

  

§ 1º Deverá constar na declaração de que trata a alínea "c" do inciso II deste artigo, o tempo de experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante. 

  

§ 2º A capacidade técnica e operacional da OSC, de que trata a alínea "d" do inciso II deste artigo, independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de 
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto. 

  

Artigo 33 - O envelope contendo a documentação prevista no Artigo 32 deste Decreto, será aberto em sessão pública, cujo conteúdo será rubricado pelos represen-
tantes credenciados e pelos membros da comissão de seleção, podendo ser suspensa a sessão para análise e posterior divulgação do resultado preliminar da pontua-

ção. 

  
Artigo 34 - Os aspectos inseridos nas alíneas "c" e "d" do inciso II do Artigo 32, deste Decreto, poderão integrar os critérios de seleção e julgamento, com a res-

pectiva pontuação e peso. 

  
Artigo 35 - Constitui critério obrigatório de julgamento o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa governamental ou ação em que se 

insere o objeto da parceria e o valor de referência ou teto constante do Edital de Chamamento Público. 
  

Parágrafo Único - Será obrigatoriamente justificada a seleção da proposta que não for a mais adequada ao valor de referência ou teto constante do Edital de 

Chamamento Público.    
  

Subseção IV 

Da divulgação e da homologação dos resultados 
  

Artigo 36 - O resultado preliminar com a ordem de classificação das propostas será publicado e divulgado em página do site oficial na internet, podendo 

as OSC’s interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo os demais interessados intimados pelo DIOPRIMA para apresentar, caso queiram, contrarrazões 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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 Parágrafo Único - A comissão de seleção julgará os eventuais recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo reformar a sua decisão ou encaminhar o recur-

so, devidamente informado à autoridade competente para decidir. 

 

Artigo 37 - Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o Secretário Municipal deverá homologar e o órgão competente 
publicar e divulgar no site eletrônico, o resultado final do julgamento das propostas. 

  

Parágrafo Único - O resultado final do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a lista classificatória das propostas com a respectiva pontuação, 
discriminando as OSC’s selecionadas. 

 

Artigo 38 - Após a publicação do resultado final do julgamento das propostas, a comissão de seleção convocará a OSC selecionada, na ordem de classificação e 
somente do número necessário previsto no Edital de Chamamento Público, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresente os documentos que compro-

vem a habilitação de acordo com os requisitos deste Decreto em sessão pública na data e no local designados. 

  
§ 1º O atendimento aos requisitos de que trata o caput deste artigo, será verificado por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

  
I - documentos institucionais:   

  

a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de-
monstrando que a OSC existe há, no mínimo, 01 (um) ano com cadastro ativo; 

b) comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem 

prejuízo de outros: 
 

b.1) instrumentos similares firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, com empresas públicas, privadas, outras OSC’s ou coope-

rações internacionais, acompanhados de declaração de efetividade na realização das ações, indicando quais os resultados alcançados, emitida pelo representante 
legal ou estatutário, do concedente ou contratante; 

 

b.2) declarações de experiência anterior, emitidas por redes, OSC’s, movimentos sociais ou empresas públicas ou privadas que especifiquem a efetividade das 
ações e indiquem os resultados alcançados, firmadas pelo representante legal ou estatutário, do concedente ou contratante; 

 

b.3) declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal ou estatutário, sobre a experiência prévia da OSC, acompanhada de relatório pormenorizado 
das atividades por ela já desenvolvidas e especificando sua efetividade. 

 

c) comprovação de capacidade técnica e operacional da OSC, para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas no objeto 
da parceria, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

 

c.1) estrutura física do proponente e a disponibilização de equipamentos e materiais necessários ao cumprimento do objeto; 
 

c.2) aferição da capacidade técnica dos profissionais responsáveis pela execução do objeto ou do quadro de pessoal do proponente que ficará diretamente envolvi-

do na consecução da parceria, com apresentação de documentação legal para o exercício profissional e currículo; 

 

c.3) atestados de capacidade técnica, emitida pelo representante legal ou estatutário, do concedente ou contratante; 

 
c.4) prêmios oficiais nacionais ou internacionais recebidos pela OSC, pertinentes ao objeto da parceria; 

 

c.5) publicações de inegável valor técnico e pesquisas realizadas pela OSC, pertinentes ao objeto da parceria. 
 

d) cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade com as exigências previstas no Artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações ou, 

tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 
 

e) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

 
f) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; 

 
g) cópia autenticada do RG e CPF do representante legal da OSC e do responsável técnico pelo projeto ou atividade; 

 

h) cópia do comprovante residencial, atualizado, de até 03 (três) meses, do representante legal da OSC e do responsável técnico pelo projeto ou atividade; 
 

i) comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo as referentes à telefonia móvel; 

 
j) comprovante do exercício pleno da propriedade, mediante Certidão de Registro no Cartório de Imóveis, com matrícula atualizada, quando a parceria, tiver por 

objeto execução de obras ou benfeitorias no mesmo imóvel; 

 
k) declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se sub-

mete às vedações previstas no Artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações; 
 

l) declaração, emitida pelos dirigentes da OSC, informando que nenhum dos dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados: 

  

1 - membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice Prefeito e Secretários Municipais; 
 

2 - membros do Poder Legislativo: Vereadores; 

 
3 - membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores). 
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m) declaração emitida pelos dirigentes da OSC atestando não incorrerem nas situações de vedações, previstas nas alienas "a", "b" e "c" do inciso VII do Artigo 39 

da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações; 

 

n) declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empre-
gado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

 
o) declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, 

ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou respectivo cônjuge ou compa-

nheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade; 
 

p) declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz; 
 

q) comprovante de inscrição nos conselhos municipais das áreas correspondentes de atuação. 
  

II - documentos de regularidade fiscal: 

  
a) certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união; 

 

b) certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço - CRF/FGTS; 
 

c) certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT; 

 
d) certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em legislação específica; 

 

e) certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição estadual. 
 § 2º As declarações de que tratam as alíneas "k" a "p" do inciso I do parágrafo anterior, deverão ser assinadas pelo representante (s) estatutário (s) da OSC, com 

exceção das declarações de que tratam as alíneas "l" e "m". 

  
§ 3º Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto nas alíneas "a" a "e" do inciso II do parágrafo anterior, as certidões positivas com efeito de 

negativas. 

  
§ 4º Caso se verifique a não conformidade nos documentos apresentados nos termos do parágrafo § 1º deste artigo ou quando as certidões estiverem com prazo de 

vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, regularizar a 

documentação, sob pena de não celebração da parceria. 
  

§ 5º Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada será convidada a aceitar a celebração de 

parceria, nos termos da proposta por ela apresentada. 

  

§ 6º Caso a OSC convidada nos termos do § 5º deste artigo aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verificação dos documentos que comprovem o atendimento 

aos requisitos previstos neste artigo. 
  

§ 7º O procedimento dos §§ 5º e 6º deste artigo será seguido sucessivamente até que se conclua a seleção prevista no edital. 

  
Artigo 39 - A Administração Pública Municipal publicará ata de julgamento dos documentos de habilitação, no site oficial da Prefeitura do Município de Primave-

ra do Leste e na Imprensa Oficial, podendo as OSC’s interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo os demais interessados intimados por diário para 

apresentar, caso queiram, contrarrazões em igual prazo. 
  

§1º A comissão de seleção poderá reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado à autoridade competente para decidir. 

 
§ 2º Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o órgão da Administração Pública Municipal publicará ata contendo o 

resultado definitivo do chamamento público, e divulgará no site oficial da Prefeitura do Município de Primavera do Leste. 

  

Seção VI 

Da dispensa e Inexigibilidade do Chamamento Público 
  
Artigo 40 - A Administração Pública Municipal, desde que atendido o disposto no Artigo 25 e no § 1º do Artigo 38 deste Decreto, poderá dispensar a realização do 

Chamamento Público: 

  
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; 

  

II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social; 
  

III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança; 
  

IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por OSC’s previamente credenciadas 

pelo órgão gestor da respectiva política. 
  

Parágrafo Único - O credenciamento a que se refere o inciso IV deste artigo, somente poderá ser feito por OSC´s inscritas no conselho municipal de políticas 

públicas das áreas correspondentes de atuação, sem prejuízo das definições e parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes. 
  

Artigo 41 - A Administração Pública Municipal, desde que atendido o disposto no Artigo 25 e no § 1º do Artigo 38 deste Decreto, poderá inexigir ou dispensar o 

Chamamento Público na hipótese de inviabilidade de competição entre as OSC’s, em ra ão da nature a singular do objeto da parceria ou quando as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 
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I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os 

recursos; 

  

II - a parceria decorrer de transferência para OSC que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se 
tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do Artigo 12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no Artigo 26 da Lei Comple-

mentar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

  
Artigo 42 - Nas hipóteses dos artigos 40 e 41 deste Decreto, a fase interna de que trata o Artigo 25 deste Decreto, será acrescida dos seguintes procedimentos: 

  

I - a ausência de realização do Chamamento Público será embasada em parecer técnico e detalhadamente justificado e autorizado pelo Secretário Municipal ou pela 
autoridade máxima da Administração Indireta, especificando: 

 

a) a situação que caracterize e motive a dispensa ou a inexigibilidade; 
 

b) razão da escolha da OSC. 
  

II - deverá ser comprovado o atendimento, pela OSC, dos requisitos estabelecidos no § 1º do Artigo 38 deste Decreto. 

  
§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização da parceria prevista neste Decreto, o extrato da justificativa previsto no inciso I deste artigo deverá ser publicado, 

na mesma data que for efetivado, em página do site oficial da Administração Pública Municipal e na Imprensa Oficial, a fim de garantir ampla e efetiva transparên-

cia.    
 

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador 

público responsável em até 05 (cinco) dias da data do respectivo protocolo.  

 

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o Chamamento Público, e será imediatamente 

iniciado o procedimento para a realização do Chamamento Público. 
  

Artigo 43 - A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto nos §§ 7º e 8º do Artigo 24, não afastam a aplicação dos demais disposi-

tivos deste Decreto. 

 

CAPÍTULO IV 

DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, DO TERMO DE FOMENTO OU DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 
 Artigo 44 - Serão abertos pela Secretaria Municipal ou pelo órgão da Administração Pública Indireta, responsável pelo chamamento público, processos adminis-

trativos para cada OSC selecionada. 

 

  

§ 1º Os processos administrativos de que trata o caput deste artigo, serão autuados e instruídos, no mínimo com os seguintes documentos: 

  
I - plano de trabalho; 

  

II - termo de referência; 
  

III - ato de autorização do chamamento público ou da dispensa ou da inexigibilidade; 

  
IV - ato de designação da comissão julgadora da seleção; 

  

V - edital do Chamamento Público ou a justificativa da dispensa ou da inexigibilidade; 
  

VI - comprovante da divulgação do edital do chamamento público em site oficial; 

  
VII - eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital de chamamento público, acompanhados das respostas aos requerentes; 

  

VIII - publicação do resultado preliminar da seleção; 
  

IX - recursos eventualmente apresentados pelas OSC’s e respectivas manifestações e decisões; 

  
X - ata de julgamento do chamamento público; 

  

XI - ato de homologação do chamamento público; 
  

XII - publicação do resultado final da seleção; 
  

XIII - documentos institucionais e de regularidade fiscal, na conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 38 deste Decreto; 

  
§ 2º Os documentos a que se referem os incisos IV a XII não se aplicam às situações previstas nos artigos 40 e 41 e nos §§ 7º e 8º do Artigo 24 deste Decreto.   

  

§ 3º Nas situações previstas nos artigos 40 e 41 e nos §§ 7º e 8º do Artigo 24 deste Decreto, deverá ser juntado o parecer do controle interno nos termos do § 1º do 
Artigo 45 deste Decreto. 

  

§ 4º Nas situações previstas nos artigos 40 e 41 deste Decreto, a documentação de que trata o § 1º deste artigo, deve ser apensada aos processos que deram origem 
à dispensa e à inexigibilidade. 
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§ 5º Atendido o requisito de que trata o caput deste artigo e §§, proceder-se-á os procedimentos de celebração e formalização nos termos do Artigo 45 deste Decre-

to. 

  

Artigo 45 - A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela Administração 
Pública Municipal: 

  

I - emissão de parecer de órgão técnico da Secretaria Municipal ou do ente da Administração Pública Indireta responsável pela política pública, objeto da parceria, 
nos termos do inciso V do Artigo 35 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, que deverá pronunciar-se a respeito: 

 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 
 

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista neste Decreto; 

 
c) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da OSC foram avaliados e são compatíveis com o objeto; 

 
d) da viabilidade de sua execução; 

 

e) da verificação do cronograma de desembolso; 
 

f) descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser 

adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 
 

g) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 

  
II - emissão de parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

  

§ 1º Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, concluam pela possibilidade de celebração da parce-
ria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. 

  

§ 2º As OSC’s poderão celebrar mais de uma parceria concomitantemente, no mesmo órgão ou em outros, vedada a inclusão da mesma despesa em mais de um 
plano de trabalho. 

  

Seção II 
Do Instrumento Jurídico da Parceria 
  

Artigo 46 - As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, 
que terá como cláusulas essenciais: 

  

I - a descrição do objeto pactuado; 

  

II - as obrigações das partes; 

  
III - o valor total do repasse e o cronograma de desembolso, excetuando os acordos de cooperação; 

  

IV - a dotação orçamentária da despesa, mencionando-se o número e a data da nota de empenho e a declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os crédi-
tos para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro, quando se tratar de termos de colaboração e fomento; 

V - a contrapartida, quando for o caso, e a forma de sua aferição em bens e/ou serviços necessários à consecução do objeto; 

  
VI - o período de vigência e as hipóteses de prorrogação; 

  

VII - a obrigação da Administração Pública Municipal e da OSC, atender ao disposto no Capítulo II deste Decreto - Transparência e Controle; 
  

VIII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; 

  
IX - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade; 

  

X - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos neste Decreto; 
  

XI - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão dessa, houverem sido 

adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração Pública Municipal; 
  

XII - a obrigação de a OSC efetuar o seu registro contábil e patrimonial em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive, na hipótese de 

aquisição de bens com os recursos da parceria; 
  

XIII - a obrigação de a OSC manter os recursos aplicados no mercado financeiro, enquanto não utilizados, na forma do disposto no § 1º do Artigo 62 deste Decre-
to; 

  

XIV - a prerrogativa atribuída à Administração Pública Municipal para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de 
modo a evitar sua descontinuidade; 

  

XV - a obrigação de a OSC manter e movimentar os recursos em conta bancária específica da parceria em instituição financeira pública, excetuando os acordos de 
cooperação; 

  

XVI - a obrigação de a OSC executar a parceria com estrita observância das cláusulas pactuadas e do plano de trabalho, sendo vedada a utilização dos recursos 
para pagamento de despesas previstas no Artigo 60 deste decreto; 
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XVII - a responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de 

custeio, de investimento e de pessoal; 

  

XVIII - a responsabilidade exclusiva da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto 
previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública Municipal a inadimplência da 

OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

  
XIX - as condições para liberação das parcelas previstas no cronograma de desembolso, nos termos dos incisos I e II do Artigo 55 deste Decreto; 

  

XX - o livre acesso dos agentes da Administração Pública Municipal, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por este Decreto, bem como aos locais de execução do objeto; 

  

XXI - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, 
além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a trinta dias; 

 
XXII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administra-

tiva, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da Administração Pública Municipal; 

  
Artigo 47 - Constará como anexo do instrumento de parceria, o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável. 

  

Artigo 48 - A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração 
Pública Municipal após o fim da parceria, prevista no inciso XI do Artigo 46 deste Decreto, poderá determinar a titularidade dos bens remanescentes: 

  

I - para a Administração Pública Municipal, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, 
seja pela execução direta do objeto, ou 

  

II - para a OSC, a critério do administrador público, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse público e social pela OSC. 
 § 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a Admi-

nistração Pública Municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a OSC não mais será responsável pelos bens. 

  
§ 2º A cláusula de determinação da titularidade dos bens remanescentes para a Administração Pública Municipal formaliza a promessa de transferência da proprie-

dade de que trata o Artigo 35, § 5º, da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. 

  
§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a OSC, 

observados os seguintes procedimentos: 

  
I - não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou 

  

II - o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver 

relacionada ao seu uso ou aquisição. 

 

§ 4º Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria: 
  

I - os bens remanescentes deverão ser retirados pela Administração Pública Municipal, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de notificação da disso-

lução, quando a cláusula de que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso I do caput deste artigo; ou 
  

II - o valor pelo qual os bens remanescentes foi adquirido deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido, quando a cláusula de que trata o caput deter-

minar a titularidade disposta no inciso II do caput deste artigo. 
  

Artigo 49 - O termo de colaboração ou termo de fomento disporá sobre a sua vigência, que deverá corresponder ao tempo necessário para a execução integral do 

seu objeto, limitada ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, incluídas eventuais prorrogações. 
  

§ 1º Para prorrogação do prazo de vigência das parcerias celebradas de acordo com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, e deste Decreto, é 

necessário parecer do gestor, da comissão de monitoramento e avaliação e Secretários Municipais ou à Autoridade Máxima da Administração Indireta responsável 
pelo objeto da parceria pactuada atestando que a parceria foi executada a contento ou em caso contrário justificar o atraso na execução das metas. 

  

§ 2º As prorrogações de que trata § 1º deste artigo, deverão observar as disposições da Seção VI do Capítulo V deste Decreto. 
  

Artigo 50 - Serão anexados ao processo que originou o chamamento público, cópia dos termos de fomento, dos termos de colaboração e dos acordos de coopera-

ção e suas alterações. 
  

Parágrafo Único - O processo administrativo que originou o chamamento público, a dispensa ou a inexigibilidade, deverá ser custodiado pelo órgão ou Secretaria 

responsável pelo objeto da parceria pactuada, até o término de sua vigência, bem como da juntada de cópia do(s) respectivo(s) parecer(es) técnico(s) conclusivo(s) 
da prestação de contas final, emitido pelo gestor da parceria e pela comissão de monitoramento e avaliação, nos termos do inciso IV do Artigo 61 da lei Federal nº 

13.019/2014 e alterações, e cópia da manifestação conclusiva da autoridade competente sobre a aprovação das contas. 
 

 Artigo 51 - Os extratos dos termos de fomento, termos de colaboração e dos acordos de cooperação deverão ser publicados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar de sua assinatura. 
  

CAPÍTULO V 

DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, DO TERMO DE FOMENTO E DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

Seção I 

Disposições Gerais 
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Artigo 52 - O processo administrativo de que trata o caput do Artigo 44 deste Decreto, será utilizado para o acompanhamento da execução do instrumento da 

parceria. 

  

Parágrafo Único - Os documentos de que tratam as seções VI e VII do Capítulo V deste Decreto, deverão compor o processo administrativo. 

  

Seção II 

Da Liberação dos Recursos 
  

Artigo 53 - A liberação das parcelas dos recursos será efetivada em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, após o ateste do gestor da 

parceria. 
  

Artigo 54 - O gestor da parceria deverá informar ao secretário da pasta quaisquer das seguintes irregularidades impeditivas do ateste: 

 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

  
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das ações e metas pactuadas no plano de trabalho, 

práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria ou o inadimplemento 

da OSC com relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; 
  

III - quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelo órgão de controle 

interno ou externo. 
  

§ 1º Constatada a verificação das irregularidades previstas nos incisos deste artigo, o gestor da parceria notificará a OSC para sanar ou cumprir a obrigação no 

prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável, no máximo, por igual período, a contar do recebimento da notificação. 
  

§ 2º Decorrido o prazo previsto no § 1º deste artigo, sem que a OSC atenda a notificação, as parcelas serão retidas, excetuando-se os casos de serviços essenciais 

que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de justificativa expressa e fundamentada do secretário da pasta ou 
da autoridade máxima da Administração Indireta, para a continuidade dos repasses. 

  

Artigo 55 - No caso do cronograma de desembolso prever mais de uma parcela de repasse de recursos, para recebimento de cada parcela a OSC deverá apresentar 
a prestação de contas da(s) parcela(s) anterior(es), nos termos do disposto no Capítulo VI deste Decreto. 

  

Parágrafo Único - A liberação das parcelas de recursos subsequentes, fica condicionada à análise da prestação de contas das parcelas anteriores. 
  

Artigo 56 - Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas 

públicas. 
  

Parágrafo Único - Não é cabível a exigência de emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços tendo a Municipalidade como tomadora nas parcerias celebradas 

com OSC’s. 

  

Seção III 

Das Compras e Contratações realizadas pela OSC 
  
Artigo 57 - As compras e contratações pelas OSC’s, feitas com o uso dos recursos da parceria, considerarão as práticas de mercado e observarão os princípios da 

impessoalidade, moralidade e economicidade. 
  

§ 1º A OSC deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou 

contratação. 
  

§ 2º Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, a OSC deverá demonstrar a compatibilidade do valor efetivo com os 

novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de atendimento ao disposto no inciso IV do Artigo 83 deste Decreto, quando for o caso. 
  

Artigo 58 - Para a contratação da equipe dimensionada no plano de trabalho, a OSC poderá adotar procedimento de seleção com métodos usualmente utilizados 

pelo setor privado. 
  

Seção IV 

Das Despesas 
  

Artigo 59 - As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas em estrita observância ao plano de trabalho aprovado e as cláusulas pactuadas, sendo 

vedado: 
  

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

  
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 
  

III - pagar despesas a título de taxa de administração; 

  
IV - pagar multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Adminis-

tração Pública Municipal na liberação de recursos financeiros. 

  
Artigo 60 - Poderão ser pagos, entre outras despesas necessárias, com recursos vinculados à parceria: 

  

I - remuneração da equipe de trabalho, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo - terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, relativas ao período de vigência 

da parceria. 
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II - custos indiretos, tais como, despesas com internet, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis. 

  

§ 1º O pagamento de despesas com equipe de trabalho, de que trata o inciso I deste artigo, somente poderá ser autorizado quando demonstrado que tais valores: 
  

I - correspondem às atividades previstas e aprovadas no plano de trabalho; 

  
II - correspondem à qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada; 

  

III - sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e 
  

IV - sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho. 

  
§ 2º Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a OSC deverá informar a memória de cálculo do rateio da despesa 

para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 
  

§ 3º Quando for o caso de rateio, a OSC deverá informar a memória de cálculo dos custos indiretos para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a 

sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 
  

§ 4º O pagamento das verbas rescisórias com recursos da parceria será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das ações previstas no plano 

de trabalho. 
  

§ 5º Os valores referentes a verbas rescisórias serão provisionados em escrituração contábil específica, observado o disposto no Capítulo IX deste Decreto. 

  

Seção V 

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 
  
Artigo 61 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica em instituição financeira pública, em nome da OSC. 

  

§ 1º A conta corrente, de que trata o caput deste artigo, está isenta de tarifa bancária, nos termos do Artigo 51 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
  

§ 2º Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto 

prazo. 
  

§ 3º Os rendimentos da aplicação financeira poderão ser utilizados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 

para os recursos transferidos, observado o disposto no Artigo 66 deste Decreto. 
  

Artigo 62 - Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica com a identificação do beneficiário final. 

  

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, por meio de transferên-

cias eletrônicas, débitos automáticos, boletos bancários ou outras formas regulamentadas pelo Sistema Financeiro Nacional. 

  
§ 2º O termo de fomento ou de colaboração poderá admitir, em caráter excepcional, a realização de pagamentos em espécie (cumulativo) até o valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), na hipótese de impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela OSC no plano de trabalho, 

nos termos do inciso XVII do Artigo 19 deste Decreto. 
  

Artigo 63 - Iniciada a vigência da parceria, na hipótese de ocorrer o atraso na liberação dos recursos, fica autorizado o ressarcimento das despesas despendidas e 

devidamente comprovadas pela OSC, no cumprimento das ações pactuadas no plano de trabalho. 
  

§ 1º O ressarcimento à OSC por pagamentos realizados às próprias custas, nos termos do previsto no caput deste artigo, será realizado por meio de transferência 

eletrônica da conta específica da parceria para outra conta de titularidade da OSC. 
  

§ 2º Os pagamentos realizados às próprias custas da OSC deverão observar o disposto no Artigo 63 deste decreto. 

  
Artigo 64 - A OSC somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da 

despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

  

Seção VI 

Das Alterações 
  
Artigo 65 - Desde que não haja modificação do objeto da parceria, os instrumentos jurídicos ou planos de trabalho poderão sofrer alterações, se solicitadas de 

forma fundamentada pela OSC ou por ela anuída se a proposta advier da Administração Pública Municipal, nos seguintes casos: 

  
a) ampliação ou redução de valor global; 

 
b) prorrogação da vigência; 

 

c) alteração da destinação dos bens remanescentes 
 

d) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria; 

 
e) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou 

 

f) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global; 
 

g) indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros; 
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h) por interesse público devidamente justificado. 

  

§ 1º O gestor da parceria terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da solicitação da OSC, para se manifestar formalmente, não autori-

zando ou autorizando total ou parcialmente a alteração dos instrumentos jurídicos ou do plano de trabalho da parceria com a anuência dos Secretários Municipais 
ou à Autoridade Máxima da Administração Indireta responsável pelo objeto da parceria. 

  

§ 2º Quando a alteração for proposta pelo gestor da parceria, Secretários Municipais ou à Autoridade Máxima da Administração Indireta responsável pelo objeto da 
parceria, a OSC terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da solicitação, para se manifestar sobre a sua anuência. 

 

§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens 
permanecerá sob a responsabilidade da OSC até a decisão do pedido. 

  

§ 4º Não serão aceitas, nas prestações de contas, despesas oriundas de remanejamentos efetuados sem a observância do procedimento deste artigo. 
  

§ 5º Os pedidos de alteração de vigência deverão ser apresentados com no mínimo 30 (trinta) dias antes do seu término. 
  

Artigo 66 - Os termos aditivos serão precedidos de parecer da Procuradoria do Município de Primavera do Leste/MT e autorizados pelo Secretário Municipal ou 

da Autoridade Máxima da Administração Indireta. 
  

Seção VII 

Do Monitoramento e da Avaliação 
 

Subseção I 

Da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
  

Artigo 67 - A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa colegiada de apoio e acompanhamento da execução das parcerias, cujas atribui-

ções serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de objetos, custos e indicado-
res, fomento do controle de resultados e avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 

  

§ 1º Os membros da comissão, serão designados mediante portaria da autoridade competente. 
 

 § 2º A comissão será composta por no mínimo 05 (cinco) agentes públicos, vedada a participação do gestor da parceria como membro dessa comissão. 

  
§ 3º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá conforme periodicidade, visando à avaliação da execução da parceria e o aprimoramento dos procedi-

mentos e, a cada semestre do ano civil para análise e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 

  
§ 4º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus 

trabalhos. 

  

§ 5º Aplicam-se à comissão de monitoramento e avaliação os mesmos impedimentos constantes no § 4º do Artigo 27 deste Decreto. 

  

§ 6º O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo específico poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a 
ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, e deste Decre-

to. 

  

Subseção II 

Das ações e dos procedimentos 
  
Artigo 68 - As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, para apoiar à boa e regular gestão das parcerias, devendo o termo de 

colaboração ou termo de fomento prever procedimentos de monitoramento e avaliação da execução de seu objeto. 

  
Artigo 69 - Compete ao gestor da parceria, realizar procedimentos de monitoramento e avaliação da parceria durante a sua vigência, inclusive por meio de visitas 

in loco, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto e de seus objetivos. 

 
§ 1º A periodicidade e demais procedimentos para realização da visita técnica serão estabelecidos nos atos normativos setoriais. 

  

§ 2º O resultado da visita in loco será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco e enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências. 
  

§ 3º A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria. 

 
Artigo 70 - O órgão da Administração Pública Municipal responsável pela parceria deverá realizar pesquisa de satisfação dos beneficiários do projeto ou da ativi-

dade com base em critérios objetivos de apuração de satisfação, que visem à possibilidade de melhorias nas ações desenvolvidas pela OSC parceira, a contribuição 

com o cumprimento dos objetivos pactuados, bem como com a eventual necessidade de reorientação e ajuste das metas e ações definidas, elaborado pela Adminis-
tração Municipal. 

  
§ 1º A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela Administração Pública Municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de 

terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa. 

  
§ 2º Os instrumentos a serem utilizados nas pesquisas deverão levar em consideração as características do público alvo, beneficiários diretos e indiretos, podendo 

ser utilizados questionários físicos ou eletrônicos, entrevistas, rodas de conversa, dentre outros. 

  
§ 3º A OSC parceira participará na elaboração ou opinará sobre o conteúdo do questionário que será aplicado. 

  

§ 4º A sistematização dos resultados da pesquisa de satisfação, deverá ser circunstanciada em documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclareci-
mentos e providências. 
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Artigo 71 - O gestor da parceria emitirá, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do encerramento de cada semestre do ano civil, relatório técnico de monitoramen-

to e avaliação da parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 

homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC. 

  
§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: 

  

I - descrição sumária das atividades, metas e indicadores estabelecidos; 
  

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base 

nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
  

III - irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retorno para verificação do pleno atendimento; 

  
IV - valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal; 

  
V - análise das eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas 

que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

  
§ 2º Na hipótese do relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidades, tais como, desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parce-

ria, atrasos na execução das ações e metas, descumprimento ou inadimplência da OSC em relação a obrigações pactuadas, o gestor da parceria notificará a OSC 

para, no prazo de até 15 (quinze) dias: 
 

I - sanar a irregularidade; 

  
II - cumprir a obrigação; ou 

  

III - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação. 
  

§ 3º O relatório técnico de monitoramento e avaliação será homologado pela comissão de monitoramento e avaliação no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do 

seu recebimento. 
  

Artigo 72 - Compete a Secretaria responsável pela parceria ou ao setor competente da Administração Indireta, a análise de que trata o inciso V do § 1º do artigo 71 

deste Decreto, quando for o caso, ou quando não atendido o disposto no Artigo 71 § 2º deste Decreto. 

  
Parágrafo Único - A análise será realizada a partir dos documentos previstos nos incisos I a IX do Artigo 81 deste Decreto, sendo elaborado, posteriormente, 

relatório que será encaminhado ao gestor da parceria para ciência e tomada de providências. 
  

Seção VIII 

Do Gestor 

  
Artigo 73 - O gestor da parceria representará o Poder Público Municipal na interlocução com a OSC parceira, tendo como obrigações:  

 
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

 

II - formalizar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

 

III - emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação; 
 

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avalia-

ção;  
 

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação, quando couber. 

 
VI - prestar atendimento as OSCs, disponibilizando informações e orientações quanto a assuntos relacionados a termo de colaboração, termo de fomento ou acordo 

de cooperação; 

 
VII - pesquisar, agregar, produzir e disseminar informações atualizadas, referente à área de convênios, no âmbito de todo o Poder Público Municipal;  

 

VIII - propor e elaborar ações que atendam às diretrizes estratégicas e que visem à melhoria das atividades do Setor; 
 

IX - planejar, Auxiliar, Executar, Monitorar e Avaliar a operacionalização dos Processos de Chamamento Público nas diversas modalidades; 

 
X - elaborar Editais, nas diversas modalidades, com todos os seus anexos; 

 
XI - participar em processos de Chamamento Público; 

 

XII - acompanhar a execução dos contratos de Chamamento Público; 
 

XIII - elaborar Notas Técnicas e Baixar Editais; 

 
XIV - desenvolver propostas e organizar documentos atendendo aos prazos e exigências legais; 

 

XV - responder a eventuais questionamentos, recursos e/ou impugnações; 
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XVI - administrar Dados e Elaborar Demonstrativos, Gráficos, Planilhas, Pareceres e outros documentos técnicos na área de atuação de forma a produzir informa-

ções para a melhoria de processos e o suporte para decisões gerenciais; 

 

XVII - zelar pela qualidade no desenvolvimento dos trabalhos técnicos; 
 

XVIII - integrar grupos técnicos, comissões e comitês, quando demandado; 

 
XIX - realizar Consultas Técnicas em parceria com a Assessoria Jurídica do Município; 

 

XX - disponibilizar informações e documentos às auditorias internas e externas;  
XXI - participar de reuniões administrativas e técnicas;  

 

 Artigo 74 - O gestor da parceria poderá, quando necessário: 
  

I - solicitar reunião com a comissão de monitoramento e avaliação, apresentando informações sobre as ações realizadas pela OSC, sugestões de melhorias, além de 
questões financeiras relacionadas ao período avaliado, se for o caso. 

 

II - elaborar consulta sobre dúvida específica à Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Finanças, órgão de controle interno ou outras secretarias e órgãos 
que se fizerem necessários com fins de assessoramento jurídico e técnico que subsidie seus trabalhos. 

  

§ 1º Na hipótese de o gestor deixar de ser agente público o Prefeito Municipal deverá indicar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obriga-
ções do gestor, com as respectivas responsabilidades. 

  

§ 2º Aplicam-se ao gestor os mesmos impedimentos constantes nos § 4º do Artigo 27 deste Decreto. 
  

Artigo 75 - Compete ao gestor:  

 
I - comunicar ao Prefeito Municipal, a inexecução da parceria; 

 

II - prestar atendimento as OSCs, disponibilizando informações e orientações quanto a assuntos relacionados a termo de colaboração, termo de fomento ou acordo 
de cooperação; 

 

III - pesquisar, agregar, produzir e disseminar informações atualizadas, referente à área de convênios, no âmbito de todo o Poder Público Municipal;  
 

IV - propor e elaborar ações que atendam às diretrizes estratégicas e que visem à melhoria das atividades do Setor; 

 
V - planejar, Auxiliar, Executar, Monitorar e Avaliar a operacionalização dos Processos de Chamamento Público nas diversas modalidades; 

 

VI - elaborar Editais, nas diversas modalidades, com todos os seus anexos; 

 

VII - participar em processos de Chamamento Público; 

 
VIII - acompanhar a execução dos contratos de Chamamento Público; 

 

IX - elaborar Notas Técnicas e Baixar Editais; 
 

X - desenvolver propostas e organizar documentos atendendo aos prazos e exigências legais; 

 
XI - responder a eventuais questionamentos, recursos e/ou impugnações; 

 

XII - administrar Dados e Elaborar Demonstrativos, Gráficos, Planilhas, Pareceres e outros documentos técnicos na área de atuação de forma a produzir informa-
ções para a melhoria de processos e o suporte para decisões gerenciais; 

 

XIII - zelar pela qualidade no desenvolvimento dos trabalhos técnicos; 
 

XIV - integrar grupos técnicos, comissões e comitês, quando demandado; 

 
XV - realizar Consultas Técnicas em parceria com a Assessoria Jurídica do Município; 

 

XVI - disponibilizar informações e documentos às auditorias internas e externas;  
XVII - participar de reuniões administrativas e técnicas;  

 

Parágrafo Único - Na hipótese de inexecução da parceria por culpa exclusiva da OSC, a Administração Pública Municipal poderá, exclusivamente, para assegurar 
o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas 

ou atividades pactuadas: 
  

I - retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

  
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de 

modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração assumiu 

essas responsabilidades. 
  

CAPÍTULO VI 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Seção I 
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Normas Gerais 
  

Artigo 76 - A prestação de contas, sem prejuízo das ações de monitoramento e avaliação, é um procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, 

pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos. 
  

Artigo 77 - A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados espera-
dos, até o período de que trata a prestação de contas. 

 

§ 1º A análise da execução do objeto consiste na verificação do cumprimento das metas e dos resultados, tendo como base os indicadores estabelecidos e aprova-
dos no plano de trabalho e na verificação do alcance dos resultados. 

  

§ 2º Serão glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente e aqueles que forem aplicados em finalidade diversa da 
prevista nos termos de colaboração ou de fomento. 

  
§ 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

  

Artigo 78 - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram serão publicados, permitindo a visualização por qualquer interessado. 

 

Seção II 

Prestação de Contas Mensal 
  

Artigo 79 - Para fins de prestação de contas, a OSC deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, contados após o encerramento de cada mês do ano civil os se-

guintes documentos: 
  

I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que conterá: 

  
a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

b) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando um comparativo de metas propostas com os resulta-

dos alcançados; 
c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, como fichas de inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros con-

forme o caso, devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado. 

  
II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive dos 

rendimentos financeiros. 

  
Parágrafo Único - O relatório de execução financeira deverá ser acompanhado dos extratos bancários da conta específica vinculada à execução da parceria, da 

conciliação bancária e, quando houver previsão no plano de trabalho de contratação de pessoal e de pagamento de encargos, os comprovantes de recolhimento dos 

tributos oriundos da relação trabalhista, acompanhados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - 

GFIP, referentes ao período de que trata a prestação de contas. 

 

Artigo 80 - Para fins de análise da prestação de contas, o gestor deverá considerar, além do relatório de execução do objeto e do relatório de execução financeira, 
apresentados pela OSC, os seguintes relatórios: 

 

I - relatório de visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 
  

II - relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação. 

  
Artigo 81 - Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o 

gestor da parceria notificará a OSC para apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: 

  
I - cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal, faturas, recibos, holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, impos-

tos retidos na fonte de prestadores de serviços, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamentos e das Guias do Recolhimento do Fundo de Garantia e 

de Informações à Previdência Social - GFIP; 
  

II - cópia dos comprovantes de pagamento de férias concedidas e do 13º salário, previstos no plano de trabalho; 

  
III - cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondentes termos de quitação das verbas rescisórias e do recolhimento do fundo de garan-

tia por tempo de serviço - FGTS, acompanhado do relatório GRRF ou outro que venha a substituí-lo; 

  
IV - cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações; 

  

V - extrato bancário da conta corrente específica vinculada à execução da parceria, bem como, extrato de aplicação financeira; 
  

VI - demonstrativo mensal dos rendimentos da aplicação financeira;  
  

VII - conciliação bancária da conta específica da parceria; 

  
VIII - relação de bens adquiridos, quando houver; 

  

IX - memória de cálculo do rateio das despesas, quando houver. 
 § 1º Os documentos de que tratam os incisos I a IX do caput deste artigo, deverão ser apensados em processo administrativo distinto, a ser autuado pelo órgão 

responsável pelo objeto da parceria, acompanhados dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira. 

  
§ 2º Os documentos de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo, deverão estar em nome da OSC parceira e identificados com o número do termo de 

colaboração ou de fomento e com o órgão da Administração Pública Municipal. 
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§ 3º Os originais dos documentos deverão ser apresentados no órgão responsável pela gestão da parceria, para que esse ateste a conferência nas cópias, não sendo 

aceitos, documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de validade vencido. 

  
Artigo 82 - A análise do relatório de execução financeira, acompanhado dos documentos a que se referem os incisos I a IX do Artigo 81 deste Decreto, contempla-

rá: 

  
I - o exame da conformidade das despesas, analisando a compatibilidade das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou por agrupa-

mento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho; 

  
II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes no relatório de execução financeira e os débitos efetuados 

na conta corrente específica da parceria; e 

  
III - a verificação do cumprimento das normas pertinentes. 

  
Parágrafo Único - A análise de que trata o caput deste artigo é de competência da Secretaria responsável pela respectiva parceria ou do setor competente da 

Administração Indireta. 

  
Artigo 83 - Sem prejuízo das hipóteses previstas no caput do Artigo 81 deste Decreto, a OSC deverá apresentar o Relatório de Execução Financeira acompanhado 

dos documentos a que se referem os incisos I a IX, quando for selecionada em processo de amostragem, segundo critérios a serem definidos em ato normativo do 

órgão da Administração Pública Municipal. 
  

Seção III 

Prestação de Contas Anual 
  

Artigo 84 - A OSC deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas e dos resultados previstos no plano de 

trabalho. 
  

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do prazo final da parceria, podendo ser solicitada 

prorrogação de prazo, por até 15 (quinze) dias, desde que devidamente justificada. 
  

§ 2º A prestação de contas anual será composta pelos seguintes documentos: 

  
I - a serem apresentados pela OSC: 

  

a) relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas dos relatórios mensais; 
 

b) relatório anual de execução financeira, contendo as informações consolidadas dos relatórios quadrimestrais; 

 

c) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica da parceria, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e da aplicação finan-

ceira; 

 
d) balanço patrimonial dos exercícios encerrado e anterior; 

 

e) demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício; 
 

f) certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações 

contábeis; 
 

g) na hipótese de aquisição de bens com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil e patrimonial; 

 
h) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabili-

zação; 

i) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão equivalente, de que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação 
da OSC, o tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão da Administração Pública Municipal a que se referem; 

j) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da regular quitação dos encargos e direitos trabalhistas, quando a 

parceria envolver gastos com pessoal; 
 

k) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da realização das despesas da parceria em conformidade com os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público; 
  

Artigo 85 - A análise da prestação de contas anual terá como subsídio, o relatório anual de execução do objeto, os relatórios de visita in loco, os resultados das 

pesquisas de satisfação e os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão, devendo obrigatoriamente mencionar, para fins de 
avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações já executadas: 

  
I - as metas e os resultados já alcançados e os seus benefícios; e 

  

II - os efeitos da parceria, referentes: 
  

a) aos impactos econômicos ou sociais; 

b) ao grau de satisfação do público alvo; e 
c) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

  

§ 1º O gestor da parceria deverá emitir o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento dos 
relatórios anuais de execução do objeto e de execução financeira. 
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§ 2º Na hipótese de omissão na entrega da prestação de contas ou da análise concluir que houve descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 

trabalho ou que há evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria, previamente à emissão do parecer técnico de análise da prestação de contas anual, 

notificará a OSC para, no prazo de até 15 (quinze) dias: 

I - sanar a irregularidade; 
  

II - cumprir a obrigação; 

  
III - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação. 

  

§ 3º Na hipótese de persistir a irregularidade ou a inexecução parcial do objeto, ou ainda, de não aceitação da justificativa apresentada, o gestor da parceria, notifi-
cará a OSC para que apresente, no prazo de até 15 (quinze) dias, os documentos a que se referem os incisos I a IX do Artigo 81 deste Decreto. 

 

§ 4º A análise de que trata o § 3º deste artigo, será realizada por meio da Secretaria responsável pela respectiva parceria ou do setor competente da Administração 
Indireta, sendo elaborado posteriormente relatório que será encaminhado ao gestor da parceria para ciência e tomada de providências. 

 
§ 5º Após ciência do relatório de que trata o § 4º deste artigo, o gestor emitirá o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, e: 

  

I - caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 
  

a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou à inexecução apurada; e 

b) a retenção das parcelas dos recursos, observado o disposto no § 2º do Artigo 54 deste decreto, até que seja sanada a irregularidade ou devolvidos os recursos de 
que trata a alínea "a" deste inciso; ou 

  

II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 
  

a) a devolução dos valores repassados, relacionados à irregularidade ou à inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; 

b) a devolução dos saldos remanescentes, incluindo os rendimentos da aplicação financeira; e 
c) a vedação para celebração de novas parcerias e a suspensão de novos repasses à OSC, se não houver a devolução de que tratam as alíneas "a" e "b" deste inciso, 

no prazo determinado. 

  
§ 6º As sanções previstas no Capítulo VII poderão ser aplicadas independentemente das providências adotadas de acordo com o disposto nesta seção. 

  

Seção IV 
Prestação de Contas Final 
 

Artigo 86 - A OSC deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de contas anual, a prestação de contas final, após o término da vigência da parceria, por meio do 
Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de Execução Financeira. 

  

Artigo 87 - A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva 

da prestação de contas final de que trata a Seção V deste Capítulo, que deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos resulta-

dos previstos no plano de trabalho e considerará: 

  
I - o Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as informações de todo período da parceria; 

  

II - o Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela OSC, consolidando as informações de todo período da parceria; 
  

III - os relatórios de visita técnica in loco; 

  
IV - os resultados das pesquisas de satisfação; 

  

V - os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão de monitoramento e avaliação. 
  

Parágrafo Único - A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente da parceria. 

  
Artigo 88 - Na hipótese da análise de que trata o Artigo 87 deste Decreto, concluir que houve descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 

trabalho ou se houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a OSC para que 

apresente os documentos a que se referem os incisos I a IX do Artigo 81 deste Decreto. 
  

Parágrafo Único - A análise do relatório de que trata o caput deverá observar o disposto no Artigo 82 deste Decreto. 

  
Artigo 89 - A OSC deverá apresentar: 

  

I - o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quin-
ze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC; 

  
II - o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 

(quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC; e 

  
III - os documentos de que tratam os incisos I a IX do Artigo 81, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da notificação, prorrogável por até 15 (quinze) dias, 

mediante justificativa e solicitação prévia da OSC, nas hipóteses previstas no Artigo 88 deste Decreto. 

  
§ 1º Quando o final da vigência da parceria não coincidir com o encerramento do ano civil, a OSC deverá apresentar os documentos de que trata o inciso I do § 2º 

do Artigo 84 deste Decreto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término da vigência do instrumento. 

  
§ 2º Os documentos originais relativos à execução da parceria deverão ser mantidos arquivados pela OSC, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil 

subsequente ao da apresentação da prestação de contas final. 
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Artigo 90 - A Administração Pública Municipal deverá analisar a prestação de contas final, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu 

recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada. 

  
§ 1º O prazo para apreciar a prestação de contas final poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado. 

  

§ 2º O transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 1º, sem que as contas tenham sido apreciadas: 
I - não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; 

  

II - não significa impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos 
que possam ter sido causados aos cofres públicos. 

  

§ 3º Se o transcurso do prazo definido no caput deste artigo, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 1º, se der por culpa exclusiva da Administração Públi-
ca Municipal, sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final 

do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública Municipal, sem prejuízo da atualização monetária pela Unidade Padrão 
Fiscal do Município de Primavera do Leste. 

  

Artigo 91 - Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização monetária pela UPF-PVA, acrescido de juros calculados da seguinte 
forma: 

  

I - nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de 
eventual período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do Artigo 90; e 

  

II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da OSC ou de seus prepostos para restituição dos 
valores ocorrida no curso da execução da parceria. 

  

Parágrafo Único - Os débitos de que tratam o caput deste artigo observarão juros de mora na razão de 1% ao mês, conforme legislação aplicável aos débitos para 
com a Fazenda Municipal. 

  

Seção V 
Do Parecer Técnico Conclusivo e da Manifestação Conclusiva da Prestação de Contas 
  

Artigo 92 - O gestor da parceria emitirá parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, que subsidiará a manifestação conclusiva da Autoridade 
Competente sobre a aprovação ou não das contas. 

  

Artigo 93 - A prestação de contas final será avaliada pelo gestor da parceria como: 
  

I - regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos resultados da parceria; 

  

II - regular com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

  

III - irregular, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 
  

a) omissão no dever de prestar contas; 

 
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas no plano de trabalho; 

 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 

Parágrafo único. Sempre que cumpridos o objeto e as metas estabelecidas e alcançados os resultados da parceria e, desde que não haja comprovado dano ao erá-
rio, a prestação de contas final deverá ser julgada regular com ressalvas pela Administração Pública Municipal, ainda que a OSC tenha incorrido em falha formal. 

  

Artigo 94 - A manifestação conclusiva da prestação de contas final será de responsabilidade da Autoridade Competente, levando em consideração os pareceres 
técnico, financeiro e jurídico e o parecer conclusivo e, deverá concluir, alternativamente, pela: 

  

I - aprovação da prestação de contas; 
  

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

  
III - rejeição da prestação de contas com a imediata determinação das providências administrativas e judiciais cabíveis para devolução dos valores aos cofres 

públicos. 

  
§ 1º A hipótese do inciso II do caput deste artigo, ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas, forem constatadas impropriedades ou falta de natureza 

formal que não resulte em dano ao erário, sendo notificada a OSC para a adoção das medidas necessárias a prevenir a reincidência. 
  

§ 2º A hipótese do inciso III do caput ocorrerá quando comprovado dano ao erário. 

  
§ 3º Na hipótese do inciso III do caput, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar as providências para apura-

ção dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

  
Artigo 95 - A manifestação conclusiva e a decisão sobre a prestação de contas final será encaminhada para ciência da OSC. 

  

Parágrafo Único - A OSC notificada da decisão de que trata o caput, poderá: 
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I - apresentar recurso, no prazo de até 30 (trinta) dias, à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de até 30 (trinta) dias, 

encaminhará o recurso ao Chefe do Poder Executivo ou à autoridade máxima da Administração Indireta, para decisão final no prazo de até 30 (trinta) dias; ou 

  

II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período. 
  

Artigo 96 - Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal, deverá: 

  
I - registrar em plataforma eletrônica as impropriedades que deram causa à rejeição; e 

  

II - no caso de rejeição da prestação de contas final, notificar a OSC para que, no prazo de até 30 (trinta) dias: 
  

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto a que deu causa ou com relação à omissão na apresentação da presta-

ção de contas; ou 
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do § 2º 

do Artigo 72 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
  

§ 1º Compete exclusivamente ao Secretário Municipal ou à autoridade máxima da Administração Indireta autorizar o ressarcimento de que trata a alínea "b" do 

inciso II deste artigo, devendo estes, se pronunciar sobre a solicitação, no prazo de até 30 (trinta) dias. 
  

§ 2º Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento de que trata a alínea "b" do inciso II deste artigo, serão definidos observando-se os objetivos da políti-

ca, do plano, do programa ou da ação em que a parceria esteja inserida. 
  

Artigo 97 - Na hipótese do inciso II do Artigo 96, o não ressarcimento ao erário ensejará a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Primavera do 

Leste, por meio de despacho da autoridade competente. 
  

CAPÍTULO VII 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

 

Seção I 

Das Sanções Administrativas à Entidade 
Artigo 98 - Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho, com as normas deste Decreto e com as normas da Lei Federal nº 

13.019/2014 e alterações, e da legislação específica, a Administração Pública Municipal poderá aplicar à OSC as seguintes sanções: 

  
I - advertência; 

  

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos; ou 

  

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 

  

§ 1º É facultada a defesa do interessado antes da aplicação da sanção. 

  
§ 2º A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada quando verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade 

mais severa. 

  
§ 3º A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que for verificada fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da parce-

ria, quando não se justificar a imposição de penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos. 
  

§ 4º A sanção de advertência é de competência do gestor da parceria. 

  
§ 5º As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são de competência exclusiva do Secretário Municipal da área finalística ou ao seu 

equivalente da Administração Indireta. 

  
§ 6º A aplicação das penalidades previstas neste artigo poderá ser cumulativa a outras medidas civis, penais e administrativas cabíveis. 

  

Artigo 99 - Compete ao Prefeito Municipal decidir sobre recurso administrativo interposto em face de decisão de aplicação das penalidades de que trata esse 
Capítulo, salvo nos casos de aplicação de advertência quando o recurso deverá ser endereçado ao Secretário Municipal. 

  

 

Seção II 

Dos procedimentos para aplicação das sanções administrativas 
  
Artigo 100 - A responsabilidade da OSC será apurada com a observância do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
  

Artigo 101 - A autoridade competente notificará a OSC e seus representantes quando verificada conduta irregular que lhes for atribuída, caracterizando a infração 

cabível e expondo os motivos da possibilidade de aplicação da sanção, para apresentar defesa, se quiserem. 
  

§ 1º A ciência da notificação assegurará vista imediata dos autos. 

  
§ 2º A notificação da OSC deverá ser efetuada por correspondência com aviso de recebimento - AR ou mediante protocolo na sede ou filial da OSC. 

  

Artigo 102 - O prazo para apresentação de defesa, contado da data de juntada do aviso de recebimento - AR ou do protocolo da notificação aos autos do processo 
administrativo correspondente, será de: 
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I - 05 (cinco) dias úteis, quando as sanções propostas forem aquelas previstas no inciso I do artigo 98 deste Decreto; 

  

II - 10 (dez) dias úteis, quando as sanções propostas forem aquelas previstas no inciso II do Artigo 98 deste Decreto; 

  
III - 20 (vinte) dias úteis, quando as sanções propostas forem aquelas previstas no inciso III do Artigo 98 deste Decreto. 

  

Artigo 103 - Com a apresentação de defesa, em qualquer caso, os órgãos técnicos deverão se manifestar e, quando se tratar de possibilidade de aplicação das 
sanções previstas nos incisos II e III do artigo 98 deste Decreto, deverá ocorrer também manifestação da Procuradoria Geral do Município. 

 

Artigo 104 - Decorrido o prazo para defesa e após a manifestação dos órgãos técnicos e jurídicos, se for o caso, o gestor ou Secretário da pasta, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, relatará o processo e decidirá, fundamentadamente, pela aplicação ou não da sanção, determinando, conforme o caso, o período de sua duração. 

 

Artigo 105 - A decisão de aplicação das penalidades será publicada, assegurada a OSC vista dos autos e oportunidade para apresentação de recurso administrativo 
no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

  
Artigo 106 - Interposto recurso pela OSC, a autoridade recorrida o apreciará no prazo de 10 (dez) dias úteis, e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada, 

remeterá os autos à apreciação da autoridade superior para análise e julgamento do recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

  
Artigo 107 - A ciência das decisões de primeira e segunda instância quanto à aplicação da penalidade será dada mediante publicação. 

  

Artigo 108 - Computar-se-ão os prazos previstos neste Decreto excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 
  

Parágrafo Único - O início e o vencimento dos prazos previstos neste Decreto dar-se-ão em dia útil. 

  
Artigo 109 - A reabilitação da sanção prevista no inciso III do Artigo 98 deste Decreto poderá ser requerida após 02 (dois) anos da aplicação da penalidade e será 

concedida quando a OSC ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de sua conduta e/ou cumprir obrigação com ela firmada. 

  
Artigo 110 - Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data de apresentação da prestação de contas, a aplicação das sanções previstas no Artigo 98 deste 

Decreto. 

  
Parágrafo Único - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração de infração. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA CONCLUSÃO, DENÚNCIA E RESCISÃO 

  

Artigo 111 - O instrumento de parceria poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, nos termos do inciso XVI do Artigo 42 da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações. 

  

Parágrafo Único - Na ocorrência de denúncia, os partícipes serão responsáveis somente pelas obrigações relativas ao período em que participaram voluntariamen-

te da parceria, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. 

 Artigo 112 - Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC, a Administração Pública Municipal poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento 

de serviços essenciais à população, por ato próprio e independente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas: 
  

I - retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

  
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, 

devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

  
§ 1º No caso da transferência da responsabilidade pela execução do restante do objeto da parceria, a Administração Pública Municipal, deverá convocar OSC 

participante do chamamento público realizado, desde que atendida a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições do instrumento anterior. 

  
§ 2º Na impossibilidade justificada da convocação de que trata o § 1º ou na ausência de interesse das OSC’s convocadas, a Administração Pública Municipal 

assumirá diretamente à execução do objeto ou realizará novo chamamento público. 

  
Artigo 113 - Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das apli-

cações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 

contas especial. 
  

Parágrafo Único - Na devolução de que trata o caput deste artigo e observada a vinculação legal dos recursos, deverá ser: 

  
I - estornada a despesa orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos do próprio exercício; ou 

  

II - registrada a receita orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos de exercícios anteriores. 
  

CAPÍTULO IX 

SISTEMA DE PROVISIONAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 

  

Artigo 114 - Os órgãos da Administração Pública Municipal que celebrarem parcerias em que houver despesas com equipes de trabalho, poderão adotar sistemáti-
ca de provisionamento de recursos para o pagamento futuro de verbas rescisórias, mediante escrituração contábil específica. 

  

Parágrafo Único - O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de 
atuação do profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho. 

  

Artigo 115 - O montante da escrituração contábil específica será equivalente ao somatório dos valores das provisões previstos no plano de trabalho para o período 
de vigência da parceria, tais como 13º salário, férias, respectivos encargos e multa rescisória do FGTS nos casos de rescisão sem justa causa. 
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Artigo 116 - Para pagamento das verbas rescisórias de empregados mantidos na OSC após o encerramento da vigência da parceria, a OSC deverá efetuar a transfe-

rência dos valores da conta corrente específica da parceria para a sua conta institucional, apresentando: 

  

I - planilha de cálculo, elaborada por profissional da área de contabilidade, de recursos humanos ou outra área possuidora de competência técnica adequada na 
realização do cálculo, que indique a relação dos valores proporcionais ao tempo trabalhado e benefícios futuros, para cada empregado; 

  

II - comprovante de transferência dos valores provisionados em escrituração contábil específica, para a conta institucional da OSC, ao término da parceria; 
  

III - documento que demonstre a ciência dos empregados quanto ao ato da transferência dos recursos financeiros para o pagamento das verbas rescisórias, referen-

tes ao período da parceria; 
  

IV - declaração do representante legal da OSC que ateste a quitação pela Administração Pública Municipal, do passivo trabalhista de que trata o Artigo 115; 

  
V - declaração do representante legal da OSC, firmada sob as penas da lei, de que a OSC fica integralmente responsável pelas obrigações trabalhistas e pelo paga-

mento posterior ao empregado. 
  

§ 1º Os valores de que trata o caput deste artigo, somente poderão ser utilizados para pagamento de verbas rescisórias. 

  
§ 2º Os documentos de que tratam os incisos I a V deste artigo, deverão constar na prestação de contas final. 

  

Artigo 117 - O uso indevido e a malversação dos recursos vinculados para liquidação de verbas rescisórias caracterizam apropriação indébita por parte da OSC, 
devendo seus representantes legais responder administrativa, penal e civilmente por tal irregularidade. 

  

Artigo 118 - Poderão ser expedidos atos normativos setoriais que complementem o disposto neste Capítulo. 
  

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Artigo 119 - As parcerias existentes no momento da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, permanecerão regidas pela legislação vigente ao 

tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária daquela Lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. 
  

Parágrafo Único - Nos termos do § 2º do Artigo 83 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, os convênios e instrumentos congêneres prorrogáveis por período 

superior ao inicialmente estabelecido, serão, no prazo de até um ano contado da data da entrada em vigor da referida Lei, alternativamente: 
  

I - substituídas por termos de colaboração, de fomento ou por acordo de cooperação, para adaptação ao disposto na referida Lei e neste Decreto, no caso de decisão 

pela continuidade da parceria; ou 
  

II - rescindidos, justificada e unilateralmente, pela Administração Pública Municipal, com notificação à OSC parceira para as providências necessárias. 

  

Artigo 120 - Não se aplica às parcerias regidas pela Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações e por este Decreto, o disposto na Lei 8.666/93. 

  

Parágrafo Único - São regidos pelo Artigo 116 da Lei 8.666/93, convênios: 
  

I - entre a Administração Pública Municipal e os demais entres da federação; 

 II - com entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nos termos do § 1º do Artigo 199 da Constituição Federal, conforme o disposto no inciso IV do Artigo 3º 
da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 

  

Artigo 121 - A partir da vigência da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do Artigo 120 
deste Decreto. 

  

Parágrafo Único - Os convênios vigentes entre as OSC’s e a Administração Pública Municipal na data de entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
alterações, serão executados até o término de seu prazo de vigência, observado o disposto no artigo 114 deste Decreto. 

  

Artigo 122 - Os órgãos da Administração Direta e Indireta ficam incumbidos de realizar avaliação geral do sistema de parcerias, ouvidas as instâncias de participa-
ção da sociedade civil, para a definição de eventuais medidas de aprimoramento do sistema de parceria com as OSC’s. 

  

Artigo 123 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 20 de dezembro de 2019 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 
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DECRETO Nº 1.872 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO, CONFORME DISCIPLINADO NA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”. 

 

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 da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 

 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a instituir Comissão de Seleção, conforme previsão da Lei Federal nº 13.019/2014, a qual se destina a 
processar e julgar chamamentos públicos provenientes das parcerias firmadas entre o Município e as Organizações da Sociedade Civil em regime de mútua coope-

ração, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

 

§ 1º Caberá a Comissão de Seleção analisar e julgar as propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil, devendo apresentar justificativa caso haja 
rejeição da mesma, assim como nos casos de dispensa e inexigibilidade. 

 

§ 2º Após concluída a seleção, a Comissão de Seleção passará a ser denominada Comissão de Monitoramento e Avaliação, com todas as obrigações e prerrogativas 
previstas na Lei Federal 13.019/2014. 

 

Artigo 2º - A Comissão de Seleção do Município de Primavera do Leste será composta 03 (três) membros das seguintes secretarias: 

 

I – 02 (dois) servidores lotados na Secretaria Municipal responsável pela parceria; 

 

II –01 (um) servidor efetivo lotado na Secretaria de Administração, preferencialmente, da Coordenadoria de Licitações. 

 

Parágrafo Único - A indicação dos servidores de que tratam os incisos I e III será de responsabilidade dos Secretários responsáveis pelas pastas. 

 

Artigo 3º - A Comissão de Seleção do Município de Primavera do Leste terá como presidente um membro da Secretaria de Municipal responsável pela parceria, a 

ser indicado pelo Secretário da pasta.   

 

Artigo 4º - Ficará a critério da Comissão a duração e periodicidade das reuniões ordinárias, bem como a realização das reuniões extraordinárias, levando em 

consideração a necessidade e interesse público. 

 

Artigo 5º - Sob pena de responder administrativa, penal e civilmente, deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção, o membro da comissão 

que, nos 03 (três) anos anteriores à data de publicação do edital, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das organizações participantes do cha-

mamento público, considerando-se relação jurídica, dentre outras: 

 

I - ser ou ter sido associado, dirigente ou cooperado da OSC; 

 

II - ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço com a OSC; 

 

III - ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer OSC participante do processo seletivo. 

 

§ 1º O membro da comissão de seleção, sob pena de responder administrativa, penal e civilmente, deverá ainda se declarar impedido de participar do processo de 
seleção quando for cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos administradores da OSC ou quando sua atuação configurar em qualquer outra 

situação de conflito de interesse. 

 

§ 2º Entende-se por conflito de interesse a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou 

influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. 

 

§ 3º O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção. 

 

§ 4º A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organiza-
ção da sociedade civil e o órgão ou a entidade pública. 

 

Artigo 6º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
 

Artigo7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 20 de dezembro de 2019 
 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 
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LEI Nº 1.862 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
“Autori a o Chefe do Poder E ecutivo Municipal, a Alienar em favor da Empresa Vencedora do Chamamento Público, a ser reali ado mediante Processo Licitatório bem 
como na Modalidade de Dispensa de Licitação, Lote Urbano para Programa Habitacional Municipal– Minha Casa Minha Vida realizado em Parceria com a Caixa Econômica 

Federal e/ou Banco do Brasil/SA e dá outras provid ncias”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar em favor da empresa vencedora do Chamamento Público a ser realizado especialmente para este 

fim,  10 (dez) lotes da Quadra 89 do Loteamento Jardim Poncho Verde II, devidamente registrados no Livro Nº 2 do Registro de Imóveis do 1º Ofício desta Comarca, sob 
Matrículas nº 31511, 31512, 31513, 31514, 31515, 31516, 31517, 31518, 31519, 31520, 8 (oito) lotes da Quadra 90 do Loteamento Jardim Poncho Verde II, devidamente 

registrada no Livro Nº 2 do Registro de Imóveis do 1º Ofício desta Comarca, sob Matrículas nº 31521, 31522, 31523, 31524, 31525, 31526, 31527, 31528, 14 (quatorze) lotes 

da Quadra 106 do Loteamento Primavera III, devidamente registrada no Livro Nº 2 do Registro de Imóveis do 1º Ofício desta Comarca, sob Matrículas nºs 24.682 e 24.683 na 

Rua Jatobá, e dos nºs. 24.694 ao 24.703 na Rua Gariroba, que serão transformados em empreendimentos imobiliários para construções de aproximadamente 36 (trinta e seis) 

unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, ou outro que vier a substituí-lo, em projeto a ser aprovado por este município. 

 

§ 1º.  O empreendimento poderá ser edificado no âmbito do Programa Habitacional Associativo Imóvel na planta ou Apoio à produção, ou outro que vier a substi-

tuí-los, operacionalizado pelas instituições financeiras Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil S/A. 

§ 2º.  Os compradores dos imóveis a serem construídos, deverão se enquadrar nos limites do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) nos termos das Leis 
Federais n°. 11.977 de 07 de julho de 2009 e n°. 12.424 de 16 de junho de 2011, ou na carta de crédito do FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em 

conformidade com as resoluções emitidas pelo respectivo Conselho Curador, ou ainda em outros programas do SFH - Sistema Financeiro Habitacional. 

§ 3º. A vencedora do certame poderá oferecer para a contratação do empreendimento, a área descrita no caput deste artigo. 

 

Artigo 2º - O imóvel urbano descrito no artigo primeiro será doado à vencedora do certame ou ao agente operador do programa, pelo município de Primavera do 

Leste. 

 

Artigo 3º - Fica, portanto, o Município de Primavera do Leste, autorizado a celebrar contrato com a empresa vencedora do Chamamento Público, depois de reali-

zado Chamamento Público para este fim, com vistas à construção de habitação popular, do Programa Minha Casa Minha Vida, para o fim de estabelecer direito e 
obrigações, que regularão a relação. 

 

Artigo 4º - Caso a vencedora do certame não utilize os imóveis para o cumprimento do disposto no art. 1º desta Lei, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da efetiva 
transferência dos bens, justificadamente e a critério do Executivo, os mesmos reverterão ao patrimônio do Município de Primavera do Leste. 

 

Parágrafo único - Entende-se por utilizados os imóveis e recursos quando da efetiva entrega das moradias aos beneficiários do PMCMV devidamente concluídas e 
liberadas para habitação. 

 

Artigo 5º - Os lotes, objeto desta Lei, terão destinação exclusivamente para moradia popular. 

 

Artigo 6º - O início das obras decorrentes do presente programa deverá ocorrer num prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a comprovação da demanda mínima 

necessária para a efetiva contratação dos futuros mutuários junto à Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A. 

 

Parágrafo único - Fica ressalvada a hipótese de hipoteca ou alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A, agentes financeiros 

que operam com os Programas Habitacionais Federais e/ou Estaduais e com o Sistema Financeiro Habitacional, garantia exigida para a efetivação do Programa 
Habitacional MCMV (minha casa minha vida). 

 

Artigo 7º - Ao empreendimento habitacional de que trata a presente lei, a título de incentivo ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida, conceder-se-á: 

 

I - Isenção do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – incidente sobre a transmissão do imóvel à Adquirente, bem como para a primeira transmis-

são aos compradores dos imóveis, que fizerem a aquisição na planta ou quando o imóvel estiver pronto, com base na presente lei; 
II - Isenção temporária do IPTU – Imposto Territorial e Predial Urbano – sobre o(s) imóvel(is) onde o empreendimento habitacional será implantado; 

III - Isenção de taxas de aprovação de projetos, de auto de conclusão, habite-se e de certidões para o empreendimento habitacional, com base na presente lei; 

 

Parágrafo único - As isenções temporárias previstas nos incisos I a III abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de aprovação do 

empreendimento até a data de expedição do habite-se da última unidade, válidas somente para atender ao Programa especificado na presente lei. 

 

Artigo 8º - Os projetos de habitação de interesse social poderão ser aprovados juntamente com os projetos urbanísticos, sendo objeto de um único processo admi-

nistrativo. 

 

Artigo 9º - No momento da distribuição das unidades habitacionais do programa minha casa minha vida, serão utilizados prioritariamente os cadastros já realizados 

e contemplados pelo município. 

 

Artigo 10 - Não poderão ser beneficiários de unidades habitacionais proprietários, promitentes compradores, cessionários, promitentes cessionários dos direitos de 

aquisição, ou detentores do regular domínio útil de outro lote ou imóvel de uso residencial. 

 

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 

LEIS 
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LEI Nº 1.863 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Autoriza o Município de Primavera do Leste a Permutar a Área que menciona e dá outras providências.” 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 
 

 

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal de Primavera do Leste-MT, por meio de seu Poder Executivo, autorizado a permutar uma área de sua propriedade, localiza-
da na Quadra 35 (trinta e cinco), lote nº 02 (dois), no Loteamento Jardim Luciana, com área de 4.339,40m2 (quatro mil trezentos e trinta e nove metros e quarenta 

centímetros quadrados), no município de Primavera do Leste, por uma área de propriedade da Paróquia Nossa Senhora da Salete – Diocese de Primavera do Leste, 

CNPJ 20.986.630/0014-09, com 14.340,00m2 (quatorze mil, trezentos e quarenta metros quadrados), localizada na Chácara 77 (setenta e sete), lote nº 01 (um), da 
quadra 77 (setenta e sete), do loteamento Parque Eldorado, no Município de Primavera do Leste-MT, com matrícula nº 31.398, registrada no livro 02 (dois) do 

Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste. 

 

§ 1º Os limites e confrontações das áreas descritas seguem as constantes nos Anexos I e II desta Lei. 

 

Artigo 2º - A área localizada na Quadra 35 (trinta e cinco), lote nº 02 (dois), no Loteamento Jardim Luciana, com área de 4.339,40m2 (quatro mil trezentos e trinta 
e nove metros e quarenta centímetros quadrados), no Município de Primavera do Leste, fica desde já desafetada para quaisquer fins de direito, possibilitando a 

presente permuta. 
 

Artigo 3º - A presente permuta será realizada de forma pura e simples, não havendo qualquer espécie de compensação por valores da área, arcando com as despe-

sas a Prefeitura de Primavera do Leste, em razão do interesse público. 
 

Artigo 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de dezembro de 2019 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DVMM/ELO. 

 

 

 

LEI Nº 1.864 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Autori a a Doação de Bens ao Município de Poxoréu e dá outras provid ncias”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 
 

 

Artigo 1º - Tendo em vista o Decreto de nº 38/2.019 do Município de Poxoréu/MT, no qual declara Situação de Emergência em vista das chuvas intensas, fica o 
Município de Primavera do Leste autorizado a realizar a doação ao Município de Poxoréu do Fornecimento e Transporte de 4 (quatro) Longarinas de Concreto – 

1,40x0,62x24,70 – com comprimento unitário de 24,70m (vinte e quatro virgula setenta metros), e comprimento total de 98,80m (noventa e oito virgula oitenta 

metros). 

 

§ 1º - Os bens doados deverão ser utilizados para auxiliar na construção de ponte locali ada nas coordenadas 15º08’02,104”S e 54º11’27,330”O, sobre o Córrego 

Coité, Região do Distrito de Nova Poxoréu/MT,  que dá acesso as comunidades denominadas Nova Poxoréu, Vale Verde, Buritis, São Benedito, Bela Vista, Furnas 

da Tamil e/ou Furnas do CTG, localizadas em áreas limítrofes aos dois Municípios, sob pena de reversão dos bens ao patrimônio do Município de Primavera do 

Leste. 

 

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 
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LEI Nº 1.865 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Estabelece Nova Tabela de Remuneração para o Cargo de Agente de Trânsito e dá outras provid ncias”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 
 

Artigo 1º - Ao cargo de Agente de Trânsito passa a ser aplicados os padrões e valores de vencimentos previstos no Anexo I e II da presente Lei. 

 

Artigo 2º - Inclui-se a tabela do Anexo II no Anexo III da Lei 704 de 20 de dezembro de 2001. 

 

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 
 

 

 
 

 

ANEXO I 

 

NÍVEL, CARGO, SÍMBOLO INICIAL E FINAL DE 

VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS 

 

Nível Cargo Símbolo Inicial Símbolo Final 

XVIII Agente de Trânsito A J 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021 

 (Inciso I, Art.16, LC 101/2000) 

 

 

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de 

cálculo): 
 

a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual: 

 

Descrição Qtd. 
Reajuste Total 

Mês 

Previdência Mês 

(3) 
Total Mês Impacto Ano (4) 

Reajuste Salarial – Agente de Trânsito – Vagas Ocupadas 12 13.167,07 2.280,54 15.447,61 205.916,59 

Reajuste Salarial – Agente de Trânsito – Vagas Livres 01 1.018,21 176,35 1.194,56 15.923,54 

TOTAL: 16.642,17 221.840,13 

 *1 – Os valores lançados na coluna “Impacto (Ano)” foram obtidos atrav s da seguinte fórmula: Total M s   13,33; ou seja, do e meses + décimo terceiro + 1/3 
de férias.  

 

b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal: 

 

Descrição 2019 2020 2021 

Receita Corrente Líquida 10/2018 a 09/2019 247.223.219,87 266.086.351,55 283.275.529,85 

Despesas com Pessoal 10/2018 a 09/2019 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 
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Percentual de Gasto com Pessoal (*1) 47,56 45,78 44,59 

Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2) 38.776,26 229.826,40 238.329,95 

Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3) 117.616.179,80 122.040.016,47 126.555.497,05 

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4) 47,57 45,86 44,67 

DIFERENÇA EM PERCENTUAL: 0,01 0,08 0,08 

 

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais; 

*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual. Para 2019, o valor é proporcional ao término do exercício corrente; 
*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado 

um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil. 

*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento. 
*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.  

 

 
Primavera do Leste-MT, 19 de novembro de 2019. 

 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

CONTADOR 

CRC MT 014620-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000 

 

 

 
O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente 

Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Municí-

pio, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLA-
RA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de 

outras despesas. 
 

 

 
 

 

O referido é verdade e dou fé. 
 

 

 

Primavera do Leste-MT, 19 de novembro de 2019. 

 

 
 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.866 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Institui Verba Indenizatória aos Servidores Ocupantes de Cargo Efetivo de Motorista Lotados na Secretaria Municipal de Educação, que Habitualmente Desem-

penhem suas Funções Fora do Perímetro Urbano do Município de Primavera do Leste e dá outras provid ncias”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica instituída verba indenizatória aos servidores ocupantes de cargo efetivo de motorista lotados na Secretaria Municipal de Educação, que habitual-

mente desempenhem suas funções fora do Perímetro Urbano do Município de Primavera do Leste, desde que atendam aos requisitos impostos por esta lei. 

 

§ 1º - O valor da verba indenizatória de que trata o caput será de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a serem pagos juntamente com os vencimentos do servidor. 

 

§ 2º - Terão direito ao recebimento da verba indenizatória de que trata este artigo os servidores que, atendendo o que prevê o caput e no exercício de suas funções, 

necessitem pernoitar fora do Perímetro Urbano do Município de Primavera do Leste de segunda-feira a sexta-feira, com exceção de feriados. 

 

§ 3º - Caso o servidor não atenda ao requisito previsto no parágrafo anterior durante todo o mês, a verba indenizatória deverá ser paga de forma proporcional aos 

dias em que houver efetivo pernoite fora do Perímetro Urbano.  

 

§ 4º - O início do recebimento da verba indenizatória de que trata este artigo, bem como a cessação do direito do servidor será objeto de Portaria a ser expedida 

pelo Prefeito Municipal. 

 

Artigo 2º - A prestação de contas do benefício estatuído nesta Lei se dará com apresentação de relatório até o último dia útil de cada mês. 

 

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021 

 (Inciso I, Art.16, LC 101/2000) 

 

 

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de 

cálculo): 
 

a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual: 

 

Descrição Qtd. Valor Unitário Total Mês Total Ano 

Indenização Equipe Motoristas do Interior – Secretaria 
Municipal de Educação 

13 800,00 10.400,00 124.800,00 

TOTAL: 124.800,00 

  

b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal: 
 

Descrição 2019 2020 2021 

Receita Corrente Líquida 10/2018 a 09/2019 247.223.219,87 266.086.351,55 283.275.529,85 

Despesas com Pessoal 10/2018 a 09/2019 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Percentual de Gasto com Pessoal (*1) 47,56 45,78 44,59 

Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2) 10.400,00 124.800,00 124.800,00 

Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3) 117.587.803,54 121.934.990,07 126.441.967,10 

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4) 47,56 45,82 44,63 

DIFERENÇA EM PERCENTUAL: 0,00 0,04 0,04 

 

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais; 
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*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual; 

*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado 

um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil. 

*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento. 
*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.  

 

 
Primavera do Leste-MT, 08 de novembro de 2019. 

 

 
 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

CONTADOR 
CRC MT 014620-O 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000 

 
 

 

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente 
Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Municí-

pio, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLA-

RA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de 

outras despesas. 

 

 

 

 
 

O referido é verdade e dou fé. 

 
 

 

 
 

 

 
Primavera do Leste-MT, 08 de novembro de 2019. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.867 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Institui Verba Indenizatória aos Servidores Ocupantes de Cargos Efetivos Lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que Habitualmente Desempenhem 

suas Funções Fora do Perímetro Urbano do Município de Primavera do Leste e dá outras provid ncias”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica instituída verba indenizatória aos servidores ocupantes de cargos efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que habitualmente 

desempenhem suas funções fora do Perímetro Urbano do Município de Primavera do Leste, desde que atendam aos requisitos impostos por esta lei. 

 

§ 1º - O valor da verba indenizatória de que trata o caput será de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a serem pagos juntamente com os vencimentos do servidor. 

 

§ 2º - Terão direito ao recebimento da verba indenizatória de que trata este artigo os servidores que, atendendo o que prevê o caput e no exercício de suas funções, 

necessitem pernoitar fora do Perímetro Urbano do Município de Primavera do Leste de segunda-feira a sexta-feira, com exceção de feriados. 

 

§ 3º - Fará jus a verba indenizatória o servidor que atuar em 50% (cinquenta por cento) ou mais dos dias trabalhados realizando pernoite fora do Perímetro Urbano.  

 

§ 4º - O início do recebimento da verba indenizatória de que trata este artigo, bem como a cessação do direito do servidor serão objeto de Portaria a ser expedida 

pelo Prefeito Municipal. 

 

Artigo 2º - A prestação de contas do benefício estatuído nesta Lei se dará com apresentação de relatório até o último dia útil de cada mês, sendo pago no mês 

subsequente ao realizado. 

 

Artigo 3º - Dada a natureza indenizatória, estas não integram a base de cálculo das verbas previdenciárias e salariais. 

 

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de dezembro de 2019 

 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021 

 (Inciso I, Art.16, LC 101/2000) 

 

 

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de 

cálculo): 

 

a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual: 

 

Descrição Qtd. Valor Unitário Total Mês Total Ano 

Indenização Equipe Interior – Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 
12 800,00 9.600,00 115.200,00 

TOTAL: 115.200,00 

  

b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal: 
 

Descrição 2019 2020 2021 

Receita Corrente Líquida 10/2018 a 09/2019 247.223.219,87 266.086.351,55 283.275.529,85 

Despesas com Pessoal 10/2018 a 09/2019 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Percentual de Gasto com Pessoal (*1) 47,56 45,78 44,59 

Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2) 9.600,00 115.200,00 115.200,00 

Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3) 117.587.003,54 121.925.390,07 126.432.367,10 

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4) 47,56 45,82 44,63 

DIFERENÇA EM PERCENTUAL: 0,00 0,04 0,04 
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*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais; 

*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual; 

*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado 
um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil. 

*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento. 

*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.  
 

 

Primavera do Leste-MT, 08 de novembro de 2019. 
 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

CONTADOR 
CRC MT 014620-O 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000 

 

 

 
O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente 

Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Municí-

pio, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLA-
RA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de 

outras despesas. 
 

 

 

 

 

O referido é verdade e dou fé. 
 

 

 
 

 

 
 

Primavera do Leste-MT, 08 de novembro de 2019. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.868 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Estabelece Possibilidade de Implantação de Regime de Sobreaviso aos Servidores Ocupantes do Cargo Efetivo de Coveiro Lotados na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e dá outras provid ncias”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica estabelecida a possibilidade de implantação de regime de sobreaviso aos servidores ocupantes do cargo efetivo de coveiro, lotados na Secretaria 

Municipal de Assistência Social.  

 

§ 1º - Considerar-se-á de sobreaviso o servidor que, permanecendo em sua própria casa, aguardar a qualquer momento o chamado para o serviço. 

 

§ 2º - Durante o período em que efetivamente permanecer de sobreaviso o servidor será remunerado à razão de 1/3 (um terço) do valor da hora normal. 

 

§ 3º - Ao ser chamado para entrar em serviço o servidor passará a ser remunerado observando-se o valor da hora normal de trabalho, ou da hora extraordinária, se 

for o caso. 

 

§ 4º - Durante o período em que permanecer de sobreaviso o servidor deverá manter-se disponível e apto à entrada em serviço, bem como manter ativos os meios 

de contato definidos pela Administração. 

 

§ 5º - A Secretaria Municipal de Assistência efetuará o controle das horas de efetivo serviço e de sobreaviso. 

 

Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Assistência Social organizará e publicará portaria comas escalas de sobreaviso. 

 

 

Parágrafo Único - Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Artigo 3º - A existência de regime de sobreaviso não exclui a necessidade de cumprimento de jornada de trabalho pelo servidor junto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social sempre que solicitado. 

 

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 

 

 

LEI Nº 1.869 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Dispõe sobre a denominação da Praça localizada nas Quadras 40 e 41 no Bairro Vertente das Águas”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

                                                                                         

 
Artigo 1º - A Praça localizada nas Quadras 40 e 41, no bairro Vertente das Águas, Matrícula nº 28.186, pertencente ao Município de Primavera do Leste – MT, 

passa a denominar-se “PRAÇA MUNICIPAL ANGELA COLONHESI GASPAROTO”. 

 
 

Artigo 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 
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LEI Nº 1.870 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Dispõe sobre o Regime de Plantão, Verba Indenizatória do Transporte de Paciente e Controle, avaliação, Auditoria, Regulação e Junta Médica da Secretaria 

Municipal de Saúde”.   
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DO MATO GROSSO, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

 

 

Artigo 1º - Fica revogado o Artigo 4º a Lei Municipal nº 961 de 12 de dezembro de 2006. 

 

Artigo 2º - Os serviços de Turnos, Plantões de 12 (doze) horas, desenvolvida por profissionais lotados na Secretaria de Saúde, do quadro de provimento efetivo, 
contratados por tempo determinado, ou por urgência e emergência, prestados nas Unidades da Saúde, compreendem a remuneração descrita no Anexo I. 

 
§ 1º - Os serviços em Regime de Plantão Emergencial deverão ser desenvolvidos nas unidades de serviços da Prefeitura Municipal, conforme escala previamente 

estabelecida pelo Secretário Municipal da respectiva pasta; 

 
§ 2º - Entende-se por Regime de Plantão Emergencial o período que o profissional for requisitado, através de solicitação do Secretário, para acrescer a equipe no 

caso de ser insuficiente a equipe do Plantão Presencial ou em eventual emergência; 

 
§ 3º - O plantão de sobreaviso, permitido unicamente aos Médicos, serão realizados em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, conforme escala previamente estabele-

cida pelo Secretário Municipal da respectiva pasta; 

 
I – Fica vedada a coincidência do Regime de sobreaviso com a escala regular do médico ou com a realização de plantão emergencial. 

 

§ 4º - Os valores referentes ao Plantão Emergencial serão pagos, com natureza indenizatória, na folha de pagamento do servidor do mês subsequente ao efetivo 
exercício do plantão, mediante comprovação de efetiva prestação dos serviços. 

 

§ 5º - Será permitido, em caráter excepcional, a convocação para trabalho em plantão de 06 (seis) horas, quando será devido o pagamento de metade do valor 
previsto no Anexo I. 

 

Artigo 3º - Fica regulamentado como pagamento de Verbas Indenizatórias, os serviços prestados pelos servidores especificados na presente Lei, auxílio financeiro 
concedido em atendimento de urgência e emergência, em transporte para as demandas da pasta e/ou executando viagens intermunicipais ao município de Cuiabá 

ou Rondonópolis, conforme anexo II. 

 

Parágrafo Único – Fica vedado o pagamento das verbas previstas no anexo II ao servidor que atuar em atendimento em transporte enquanto estiver em sua jorna-

da normal ou trabalhando em regime de plantão emergencial. 

 
Artigo 4º - Altera o Artigo 5º da Lei 961/2006, que passa a vigorar na forma do Anexo III. 

 

Artigo 5º – Dada a natureza indenizatória, estas não integram a base de cálculo das verbas previdenciárias e salariais, mediante comprovação de realização e 
presença na viagem. 

 

Artigo 6º - As tabelas dos Anexos I, II e III serão reajustadas automaticamente, conforme RGA anual do Município. 

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 
 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 
 

 

 

DVMM/ELO. 
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ANEXO I 

FUNÇÃO PLANTÃO DE 12 HORAS 

AGENTE ADMNISTRATIVO R$ 150,00 

AGENTE ADMNISTRATIVO DA SAÚDE R$ 150,00 

ASSISTENTE DE FARMÁCIA R$ 110,00 

ASSISTENTE SOCIAL R$ 300,00 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$ 150,00 

BIOQUÍMICO R$ 450,00 

ENFERMEIRO R$ 500,00 

ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA - SAMU R$ 450,00 

FARMACÊUTICO R$ 350,00 

MÉDICO  R$ 1.250,00 

MÉDICO INTERVENCIONISTA – SAMU R$ 800,00 

MÉDICO/POR TURNO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM REGIME 

DE SOBREAVISO, CARACTERIZADO COMO PLANTÃO A DISTÂNCIA R$ 100,00 

MOTORISTA R$ 200,00 

NUTRICIONISTA R$ 300,00 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM R$ 180,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU R$ 170,00 

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO R$ 160,00 

TÉCNICO EM LABORATORIO R$ 160,00 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA R$ 200,00 

 

ANEXO II 

FUNÇÃO/ATIVIDADE VERBA INDENIZATÓRIA 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM/ATENDIMENTOS EM TRANSPORTE PARA RONDO-

NÓPOLIS R$180,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM/ATENDIMENTOS EM TRANSPORTE PARA CUIABÁ R$230,00 

ENFERMEIRO/ATENDIMENTOS EM TRANSPORTE PARA RONDONÓPOLIS R$320,00 

ENFERMEIRO/ATENDIMENTOS EM TRANSPORTE PARA CUIABÁ R$380,00 

MÉDICO/ATENDIMENTOS EM TRANSPORTE PARA CUIABÁ R$800,00 

MÉDICO/ATENDIMENTOS EM TRANSPORTE PARA RONDONÓPOLIS R$700,00 
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ANEXO III 

Qtde CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA REMUNERAÇÃO 

01 MÉDICO AUDITOR R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

01 ENFERMEIRO R$ 700,00 (setecentos reais) 

01 TÉCNICO DE ENFERMAGEM R$ 500,00 (quinhentos reais) 

03 AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 500,00 (quinhentos reais) 

01 CONTADOR R$ 700,00 (setecentos reais) 

Qtde REGULAÇÃO REMUNERAÇÃO 

01 MÉDICO REGULADOR R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

02 MÉDICO AUTORIZADOR R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

02 ASSISTENTE SOCIAL R$ 700,00 (setecentos reais) 

01 AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 500,00 (quinhentos reais) 

01 SECRETÁRIA R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Qtde JUNTA MÉDICA REMUNERAÇÃO 

04 MÉDICO PERITO R$ 700,00 (setecentos reais) 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021 

 (Inciso I, Artigo16, LC 101/2000) 

 

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de 

cálculo): 
 

a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual: 

 

Descrição Qtd. 
Reajuste Total 

Mês 
Previdência Mês  Total Mês Impacto Ano  

Regulamentação de pagamentos da Secretaria Muni-
cipal de Saúde*1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL: 0,00 0,00 

*1 – Para o cálculo atual não há impacto financeiro tendo em vista que atualmente os servidores recebem horas extras para a realização dos referidos plantões.  
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b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal: 

 

Descrição 2019 2020 2021 

Receita Corrente Líquida 10/2018 à 09/2019 247.223.219,87 266.086.351,55 283.275.529,85 

Despesas com Pessoal 10/2018 à 09/2019 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Percentual de Gasto com Pessoal (*1) 47,56 45,78 44,59 

Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2) 0,00 0,00 0,00 

Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3) 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4) 47,56 45,78 44,59 

DIFERENÇA EM PERCENTUAL: 0,00 0,00 0,00 

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais; 

 
*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual; 

 

*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado 
um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil; 

 

*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento; 
*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.  

 

 
Primavera do Leste-MT, 27 de novembro de 2019. 

 

 
 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

CONTADOR 

CRC MT 014620-O 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inc. II, Artigo 16, LC 101/2000 

 
 

 

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente 

Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Municí-

pio, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLA-

RA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de 

outras despesas. 

 

O referido é verdade e dou fé. 

 

 

 

Primavera do Leste-MT, 27 de novembro de 2019. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.871 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

 “Estabelece Nova Tabela de Remuneração para o Cargo de Agente Sanitário e dá outras provid ncias”. 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

 

Artigo 1º - Ao cargo de Agente Sanitário, passam a ser aplicados os padrões e valores de vencimentos previstos no Anexo I da presente Lei. 

 

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de dezembro de 2019 

 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

NÍVEL, CARGO, SÍMBOLO INICIAL E FINAL DE 

VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS 

 

 

Nível Cargo Símbolo Inicial Símbolo Final 

XII Agente Sanitário A J 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021 

 (Inciso I, Art.16, LC 101/2000) 

 

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de 

cálculo): 
 

a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual: 

 

Descrição Qtd. 
Reajuste Total 

Mês 

Previdência Mês 

(3) 
Total Mês Impacto Ano (4) 

Reajuste Salarial – Agente Sanitário (Vagas Ocupa-
das) 

05 1.853,80 294,58 2.148,38 28.637,86 

TOTAL: 2.148,38 28.637,86 

 

*1 – Para as vagas ocupadas foram considerados os valores conforme nível de progressão salarial; 
 

*2 – Reajuste total mês calculado sobre a diferença entre o salário atual e o salário proposto (base + quinquênio + insalubridade); 

 
*3 – Previdência calculada sobre o valor do salário base + quinquênio; 

 

*4 - Os valores lançados na coluna “Impacto (Ano)” foram obtidos atrav s da seguinte fórmula: Total M s   13,33; ou seja, do e meses, mais décimo terceiro e 1/3 
de férias. 

 

b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal: 
 

Descrição 2019 2020 2021 

Receita Corrente Líquida 10/2018 à 09/2019 247.223.219,87 266.086.351,55 283.275.529,85 

Despesas com Pessoal 10/2018 à 09/2019 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Percentual de Gasto com Pessoal (*1) 47,56 45,78 44,59 
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Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2) 0,00 29.668,82 30.766,57 

Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3) 117.577.403,54 121.839.858,89 126.347.933,67 

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4) 47,56 45,79 44,60 

DIFERENÇA EM PERCENTUAL: 0,00 0,01 0,01 

 

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais; 
 

*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual; 

 
*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado 

um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil; 

 
*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento; 

 

*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.  
 

 

Primavera do Leste-MT, 26 de novembro de 2019. 

 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

CONTADOR 

CRC MT 014620-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000 

 

 

 
O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente 

Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Municí-

pio, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLA-
RA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de 

outras despesas. 
 

 

 
O referido é verdade e dou fé. 

 

 
 

 

Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 2019. 

 

 

 
 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.872 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

 “Redu  a Carga Horária do Cargo de Assistente Social e dá outras provid ncias”. 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica reduzida para 30 (trinta) horas semanais a carga horária do cargo de Assistente Social. 

 

Artigo 2º - Apesar da redução da carga horária para 30 (trinta) horas dos assistentes sociais, não haverá ampliação do número de vagas, tampouco redução ou 
majoração do salário atual do cargo. 

 

Artigo 3º - O Anexo I da Lei nº 704/2001 fica substituído pelo Anexo I da presente Lei. 

 

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de dezembro de 2019 

 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 

 

 

 

ANEXO I 

ALTERA O ANEXO I DA LEI 704/2001 

 

ANEXO I 

QUADRO GERAL DE CARGOS EFETIVOS 

 

Denominação do Cargo Quantidade Escolaridade Carga Horária Semanal 

Agente Administrativo  095 Ensino Médio Completo 40 horas 

Agente Administrativo - I (em extinção) 001 Ensino Médio Completo 40 horas 

Agente Administrativo - II (em extinção) 001 Ensino Médio Completo 40 horas 

Agente Administrativo da Saúde  043 Ensino Médio Completo 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde  145 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Agente de Combate a Endemias 059 Ensino Fundamental Completo e 

aproveitamento em curso introdutório 

de formação inicial e continuada 

40 horas 

Agente de Trânsito 013 Ensino Médio Completo - CNH 
categoria A/B 

40 horas 

Agente Sanitário(em extinção) 005 Ensino Médio Completo 40 horas 

Almoxarife  011 Ensino Médio Completo 40 horas 

Analista de Licitação  001 Ensino Superior em Direito ou Admi-
nistração 

40 horas 

Analista de Sistemas  001 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Arquiteto 005 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Assistente de Farmácia  008 Técnico Nível Médio 40 horas 

Assistente Financeiro  010 Ensino Médio Completo 40 horas 

Assistente Social  024 Superior Específico, com registro 

no Órgão fiscalizador 

30 horas 

Assistente Técnico  005 Técnico Nível Médio com registro no 

Órgão fiscalizador 

40 horas 

Auxiliar Administrativo – SAMU  001 Ensino Médio Completo 40 horas 

Auxiliar Bibliotecário (a) (em extinção) 003 Ensino Médio Completo 40 horas 

Auxiliar de Consultório Dentário  018 Ensino Médio Completo 40 horas 

Auxiliar de Cozinha  028 Alfabetizado 40 horas 

Auxiliar de Enfermagem (em extinção) 008 Ensino Médio Completo 40 horas 

Auxiliar de Enfermagem(em extinção) 013 Ensino Médio Completo 40 horas 

Auxiliar de Laboratório (em extinção) 001 Ensino Médio Completo 40 horas 

Auxiliar de Mecânica 004 Alfabetizado 40 horas 

Auxiliar de Serviços Gerais (em extinção) 132 Alfabetizado 40 horas 

Auxiliar Educacional  153 Ensino Médio Completo 30 horas 

Bibliotecário 001 Ensino Superior em Biblioteconomia 40 horas 

Biólogo (a)  003 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 
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Bioquímico (a) 009 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Bioquímico (a) I 001 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

20 horas 

Borracheiro 003 Alfabetizado 40 horas 

Cirurgião Dentista 013 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

20 horas 

Cirurgião Dentista 015 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Cirurgião Dentista I(em extinção) 002 Superior Específico, com registro no 
Órgão Fiscalizador. 

20 horas 

Confeccionador de Fraldas Descartáveis 001 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Contador 001 Superior Específico com registro no 
órgão fiscalizador 

40 horas 

Contínuo (em extinção) 001 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Controlador Interno  002 Curso Superior de Contabilidade ou 

Direito ou Administração 

40 horas 

Coordenador da Merenda Escolar (em extin-
ção) 

001 Ensino Médio Completo 40 horas 

Coordenador de Processamento de Dados (em 

extinção) 

001 

Ja extinto 
Vaga do João Batista 

Ensino Médio Completo 40 horas 

Coordenador de Tributação e Cadastro (em 

extinção) 

001 Ensino Médio Completo 40 horas 

Coordenador Escolar (Em extinção pela Lei 
813) 

001 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Coveiro 003 Alfabetizado 40 horas 

Cozinheiro  011 Alfabetizado 40 horas 

Desenhista Técnico Predial 002 Ensino Médio Completo – Experiên-

cia 

40 horas 

Eletricista  008 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Enfermeira(o) Intervencionista – SAMU  008 Nível Superior - Enfermagem 36 horas 

Enfermeiro(a) Padrão 042 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Engenheiro Agrônomo  002 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Engenheiro Ambiental  002 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Engenheiro Civil  004 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Engenheiro Eletricista  001 Superior Específico com registro no 

órgão fiscalizador. 

40 horas 

Entrevistador e Digitador do Cadastro Único 

(em extinção) 

004 Ensino Fundamental Completo e 

conhecimento de informática 

40 horas 

Farmacêutico  012 Superior Específico com registro no 

órgão fiscalizador 

40 horas 

Farmacêutico Magistral 001 

extinto 

Superior Específico com registro no 

órgão fiscalizador 

40 horas 

Fiscal de Obras e Posturas  007 Técnico de Nível Médio, portador da 

CNH – Categoria A/B  
 

40 horas 

 

Fiscal Sanitário  007 Ensino Médio Completo 40 horas 

Fiscal Tributário  010 Ensino Médio Completo 40 horas 

Fisioterapeuta  013 Superior Específico, com registro 
Órgão fiscalizador 

40 horas 

Fonoaudiólogo (a)  007 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Gari – I (em extinção) 004 Alfabetizado 40 horas 

Gari (em extinção) 010 Alfabetizado 40 horas 

Geólogo  002 Superior Específico com registro no 

órgão fiscalizador 

40 horas 

Instrutor de Artes Cênicas – EM EXTINÇÃO 003 

extinto 

Ensino Médio Completo e Registro 

no Órgão Competente 

40 horas 

Instrutor de Artesanato(em extinção) 004 Ensino Fundamental Completo – 

Conhecimentos Específicos 

40 horas 

Instrutor de Banda – EM EXTINÇÃO 001 
extinto 

Ensino Médio Completo – Formação 
Maestro - Experiência 

40 horas 

Instrutor de Dança(em extinção) 001 Ensino Médio Completo e Conheci-

mentos Específicos 

40 horas 

Instrutor de Idioma Russo – EM EXTINÇÃO 002 
extinto 

Ensino Fundamental Incompleto e 
conhecimento em Língua Russa 

20 horas 

Instrutor de Informática  013 Ensino Médio Completo e conheci-

mento de Informática 

40 horas 
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Instrutor de Música (em extinção) 001 Ensino Médio Completo e Conheci-

mentos Específicos 

40 horas 

Intérprete de Libras  003 Ensino Médio Completo – Curso 

Específico 

40 horas 

Lixeiro – I (em extinção) 005 Alfabetizado 40 horas 

Lixeiro (em extinção) 008 Alfabetizado 40 horas 

Lubrificador 003 Alfabetizado 40 horas 

Maqueiro  001 Ensino Fundamental 40 horas 

Mecânico  008 Alfabetizado 40 horas 

Médico  004 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

10 horas 

Médico  029 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

20 horas 

Médico  029 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Médico (em extinção) 003 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Médio Intervencionista – SAMU  008 Nível Superior - Medicina 36 horas 

Monitor Social  020 Ensino Médio Completo 40 horas 

Motorista  072 Alfabetizado 40 horas 

Motorista – I (em extinção) 021 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Nutricionista  009 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Operador de Máquinas 025 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Operador de Máquinas – I (Em extinção pela 

Lei 813) 

012 Ensino Fundamental Completo 40 horas 

Padeiro  006 Ensino Fundamental Completo, mais 

conhecimento de panificação. 

40 horas 

Pedreiro (em extinção ? ) 003 Alfabetizado 40 horas 

Procurador Municipal  003 Ensino Superior em Direito com 

registro junto a OAB 

40 horas 

Professor (a)  538 
Nas leis tem saido 

538 mas tenho como 

533 

Específico (LDB) 30 horas 

Professor (a) Infantil (em extinção) 004 Ensino Médio - Magistério 40 horas 

Psicóloga 018 Superior Específico, com registro 

Órgão Competente. 

40 horas 

Sanitarista  002 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Secretaria (o) de Gabinete 001 

extinto 

Ensino Médio Completo 40 horas 

Secretaria (o) Escolar  025 Ensino Médio Completo 30 horas 

Secretaria(o) (em extinção) 004 Ensino Médio Completo 40 horas 

Servente - I (em extinção) 013 Alfabetizado 40 horas 

Servente (em extinção) 008 

Tenho 8 vagas e 9 

servidores (entrou por 
mandado de seguran-

ça) 

Alfabetizado 40 horas 

Serviços de Infraestrutura(em extinção) 08 Alfabetizado 40 horas 

Supervisora Educacional 003 Superior Pedagogia 40 horas 

Técnico Agrícola 002 Ensino Médio Específico, com regis-

tro órgão Competente. 

40 horas 

Técnico de Controle Interno  001 Curso Técnico em Contabilidade ou 

Administração 

40 horas 

Técnico de Imobilização Ortopédica  004 Técnico Nível Médio Específico com 

registro no órgão competente 

40 horas 

Técnico de Manutenção 002 Técnico Nível Médio, com conheci-

mentos específicos de equipamentos 
da Saúde  

 

40 horas 

Técnico em Contabilidade  

(em extinção) 

001 Ensino Médio Específico, com regis-

tro órgão Competente. 

40 horas 

Técnico em Enfermagem 086 Ensino Médio Específico com regis-
tro no órgão competente 

40 horas 

Técnico em Enfermagem – SAMU  015 Ensino Médio com diploma de curso 

regular de Técnico em Enfermagem 

36 horas 

Técnico em Higiene Dental 010 Ensino Médio Específico, com regis-

tro órgão Competente. 

40 horas 

Técnico em Higiene Dental I (Em extinção 

pela Lei 813) 

001 

extinto 

Ensino Médio Específico, com regis-

tro órgão Competente. 

40 horas 

Técnico em Informática  010 Ensino Médio Completo 40 horas 

Técnico em Laboratório 008 Ensino Médio Específico, com regis- 40 horas 
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tro órgão Competente. 

Técnico em Radiologia 012 Ensino Médio Específico, com regis-
tro órgão Competente. 

24 horas 

Técnico em Segurança do Trabalho  004 Técnico Nível Médio Específico com 

registro no órgão competente 

40 horas 

Técnico Esportivo  010 Ensino Médio Completo 40 horas 

Técnico Meio Ambiente  005 Ensino Médio Específico, com regis-

tro órgão Competente. 

40 horas 

Telefonista  005 Ensino Fundamental Completo 30 horas 

Topógrafo  002 Curso Técnico em Topografia 40 horas 

Veterinário 002 Superior Específico, com registro 
Órgão Competente. 

40 horas 

Vigia (em extinção) 029 Alfabetizado 40 horas 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2019/2021 

 (Inciso I, Art.16, LC 101/2000) 

 

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de 

cálculo): 

 

a)Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual: 

 

Descrição Qtd. 
Reajuste Total 

Mês 
Previdência Mês  Total Mês Impacto Ano  

Redução Carga Horária para 30 horas semanais - 

Assistente Social *1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL: 0,00 0,00 

*1 – Para o cálculo atual não há impacto financeiro tendo em vista que, apesar da redução da carga horária para 30 horas dos assistentes sociais, não haverá ampli-

ação do número de vagas, tampouco redução ou majoração do salário atual do cargo supracitado. 

 

b)Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal: 
 

Descrição 2019 2020 2021 

Receita Corrente Líquida 10/2018 à 09/2019 247.223.219,87 266.086.351,55 283.275.529,85 

Despesas com Pessoal 10/2018 à 09/2019 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Percentual de Gasto com Pessoal (*1) 47,56 45,78 44,59 

Despesa Pessoal Projeto de Lei (*2) 0,00 0,00 0,00 

Despesa Pessoal após Projeto de Lei (*3) 117.577.403,54 121.810.190,07 126.317.167,10 

Perc. Gasto Pessoal após Projeto de Lei (*4) 47,56 45,78 44,59 

DIFERENÇA EM PERCENTUAL: 0,00 0,00 0,00 

 

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais; 

 

*2 – Representa as despesas com o projeto de lei atual; 

*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão. Para o exercício de 2020 foi considerado 

um incremento de 3,60% e para 2021 um incremento de 3,70%; considerando a inflação projetada para o País, conforme previsão do Banco Central do Brasil. 

*4 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento. 

*5 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; com incremento nas receitas de 7,63% para 2020 e 6,46% para 2021.  

 

Primavera do Leste-MT, 27 de novembro de 2019. 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

CONTADOR 
CRC MT 014620-O 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inc. II, Art. 16, LC 101/2000 

 

 

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente 

Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2019, e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Municí-

pio, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLA-

RA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de 

outras despesas. 

O referido é verdade e dou fé. 

 

Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 2019. 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

LEI Nº 1.873 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

 “Dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU às pessoas que especifica, e dá outras provid ncias.”  

 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

 

Artigo 1º - Para fazer jus ao benefício previsto no inciso III do artigo 202 e Artigo 244-A, ambos da Lei Municipal nº 699/2001, que dispõe acerca da isenção do 

Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU e Contribuição de Melhoria, fica isento do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano as seguintes 

categorias: 

I - Pessoas idosas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos; 

II - Portadores de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, independentemente da idade:  

a) para efeitos de concessão do benefício previsto no inciso II é considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa 

ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

b) para efeitos da concessão do benefício previsto no inciso II é considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou 

menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações; 

III- Portador de Neoplasia (tumor maligno), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Insuficiência Renal Crônica e Esclerose Múltipla. 

Parágrafo Único – A isenção fiscal de que trata este artigo, atinge unicamente imóveis com metragem igual ou inferior a 125m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) de área construída.  

Artigo 2º - O requerimento de isenção, assinado pelo requerente ou por procurador devidamente constituído, deverá ser apresentado junto ao protocolo geral, 

localizado na Prefeitura Municipal, acompanhado de: 

I-Documento comprovando a propriedade ou a posse do imóvel: 

a)- matrícula atualizada do imóvel, ou, 

b)- certidão dos registros imobiliários, ou,  

c)- contrato de compra e venda registrado, ou, 

d) - título de posse.  

II – O requerimento deverá ser protocolado até o dia 06 (seis) de março do ano em que será requerida a isenção; 

III - Certidão emitida pelos Ofícios de registro de imóveis deste Município, atestando a existência e quantidade, ou a inexistência de imóveis registrados em nome 

do requerente;  

IV – Cédula de Identidade, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento ou casamento;  

V – Comprovante de residência, tais como faturas de prestação de serviços públicos, entre outros; 
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VI – Comprovante de rendimentos do mês anterior ao do requerimento, permitida a autenticação, mediante a apresentação do original, por servidor público muni-

cipal junto ao protocolo geral da Prefeitura, ou declaração de não possui renda formal;  

VII – Declaração atestando, sob as penas da lei, que reside no imóvel objeto do pedido de isenção, que não é proprietário de outro imóvel, e que a soma dos seus 

rendimentos mensais seja o valor correspondente até 02 (dois) salários mínimos vigentes;  

VIII – Última declaração de Imposto de Renda, ainda que Declaração de Isento;  

IX – Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico); estágio clínico atual; 

Classificação Internacional da doença (CID); carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina – CRM: 

§ 1º. No caso da propriedade ou posse do imóvel pertencer a mais de uma pessoa, deverá ser considerada a soma dos rendimentos de todos os proprietários, e 

todos, individualmente, deverão preencher os requisitos e apresentar a documentação exigida nesta lei.  

§ 2º. O apartamento e a vaga de garagem, ainda que registrados em matrículas distintas, serão considerados um único imóvel.  

§ 3º. A única renda a ser verificada será a formal, não sendo admitida nenhuma outra renda de origem informal ou subjetiva como parâmetro de cumprimento do 

disposto no inciso VI deste artigo.  

§ 4º. Se o imóvel objeto do pedido de isenção já estiver em nome do requerente junto ao cadastro municipal, fica dispensada a apresentação dos documentos elen-

cados no inciso I deste artigo. 

§ 5º. Para imóveis integrantes de condomínios, o requerimento de isenção deverá ser instruído com declaração emitida pelo sindico do condomínio, acompanhada 

de cópia da Ata da Assembleia que o elegeu, atestando, sob as penas da lei, que o requerente utiliza o imóvel como residência habitual.  

§ 6º. A documentação exigida nesta lei deverá ser apresentada na sua forma original, permitida sua substituição por cópia, desde que autenticada em cartório, ou 

por servidor público municipal responsável pelo Departamento de Protocolo e Expediente, ou por integrante da Comissão Permanente de Análise de Pedidos de 

Isenção de Tributos Municipais, devidamente identificados.  

§ 7º. No caso do Inciso IX, fica facultado ao Município a exigência ou realização de perícia técnica/médica. 

Artigo 3º - O requerimento protocolado será encaminhado a Comissão Permanente de Analise de Pedidos de Isenção de Tributos Municipais, que após vistoria, 

emitirá parecer conclusivo a respeito.  

§1º. Será Constituída a Comissão Permanente de Análise de Pedidos de Isenção de Tributos Municipais com a seguinte composição: 01 (um) membro indicado 

pelo setor de coordenadoria de tributação e cadastros; 01 (um) membro a ser indicado pelo setor de coordenadoria de fiscalização; e 01 (um) membro a ser indica-

do pela Secretaria de Assistência Social. 

§ 2º. Constatado, na vistoria, que o imóvel não apresenta aspecto condizente e correspondente à situação de carência apresentada pelo requerente, justificadora do 

pedido, será elaborado um detalhado relatório, instruído com fotografias do local, que poderá servir como fundamento para o indeferimento da isenção pretendida. 

§ 3º. A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias para concluir e emitir parecer.  

Artigo 4º - Deferido o requerimento de isenção e constatada, junto ao cadastro municipal, divergência nos dados do requerente, ou do imóvel, os documentos 

pertinentes serão encaminhados ao departamento competente para atualização.  

Artigo 5º - Os benefícios de que trata a presente lei, quando concedidos, serão válidos por 1 (um) ano, após o que deverá ser novamente requerido, nas mesmas 

condições já especificadas, para um novo período de 1 (um) ano e cessará quando deixar de ser requerido.  

Artigo 6º - A concessão de isenção de que trata esta lei tem caráter pessoal, não gera direito adquirido e será anulada, observando o devido processo legal, caso 

fique evidenciado que o munícipe beneficiado não preenchia, ou deixou de preencher, os requisitos legalmente exigidos.  

Parágrafo Único - O crédito tributário objeto de isenção irregular, será atualizado monetariamente e acrescido de juros e multa moratória, e exigido na forma da 

lei.  

Artigo 7º - Fica revogada a Lei de nº. 1.110 de 04 de setembro de 2.009. 

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

 

 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

DVMM/ELO. 
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LEI Nº 1.874 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 “Institui a Planta Gen rica de Valores e estabelece normas para lançamento e cobrança do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) para o 
exercício de 2020 e dá outras provid ncias.”  

 

A CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Para efeito de lançamento e cobrança do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), para o exercício de 2020, serão atribuídos valo-
res venais aos imóveis, considerando-se a Região Fiscal, o valor do metro quadrado dos lotes, o Padrão Fiscal e o valor do metro quadrado das edificações. 

 

Artigo 2º - Ficam estabelecidas as Regiões Fiscais e os respectivos valores por metro quadrado aos lotes por elas abrangidas, no Perímetro Urbano de nossa Cida-
de, para o exercício de 2020, levando-se em conta a Planta Genérica de Valores, a localização, equipamentos urbanos, melhorias decorrentes de obras públicas e 

preços correntes no mercado, considerando o disposto nos artigos 189 a 203 da Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001 e alterações através da Lei Muni-
cipal nº 1.404 de 17 de dezembro de 2013, as quais dispõe sobre o Código Tributário Municipal. 

 

§ 1º Para fins desta Lei, os loteamentos serão agrupados em regiões fiscais nos termos dos parágrafos seguintes. 
 

§ 2º A Região Fiscal 1 reunirá os loteamentos adiante identificados. 

 
DA REGIÃO FISCAL 1 

 

LOTEAMENTO "CIDADE PRIMAVERA I" 
 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/41/42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 110,111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127, todos os lotes. 

 
A Quadra 80: somente os lotes nº 1, 4 e 5. 

 

A Quadra 80/A(801): somente o lote nº 1. 
 

As Quadras: 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 96, 98, 100, 12, 14, e 17, somente os lotes nº 1, 18, 19 e 20. 

 
LOTEAMENTO "CIDADE PRIMAVERA II" 

 

As Quadras: 1, 2 e 3, 7, 8, 10 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 33, 34, 40 e 41, todos os lotes. 

 

A Quadra 4: somente o lote nº 1. 

 
A Quadra 6: somente os lotes nº 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA I" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, todos os lotes. 

 
A Quadra 9: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

 

A Quadra 10: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
 

A Quadra 13: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 e 18. 

 
A Quadra 23: somente os lotes nº 7, 8, 9 e 10. 

 

As Quadras: 27, 28, 29, 30, 31 e 32 somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA II" 

 
A Quadra 1: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 e 21. 

 

A Quadras 2: somente os lotes nº 1, 18, 19 e 20. 
 

A Quadra 3: somente os lotes nº 1, 19, 20, 21 e 22. 
 

A Quadra 4: somente o lote nº 1. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM RIVA" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/A, 34/B e 34/C (no sistema 341, 342 e 343), todos os lotes. 
 

As Quadras: 10, 11, 18 e 19 (no sistema 189), todos os lotes. 

 
A Quadra 12: somente os lotes nº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
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A Quadra 13: somente os lotes nº 8, 9, 10 e 11. 

 

A Quadra 14: somente o lote nº 10. 

 
A Quadra 17: somente os lotes nº 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

 

A Quadra 35: somente os lotes nº 2 e 3. 
 

As Quadras: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, somente os lotes nº 8, 9, 10 e 11. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM RIVA II" 

 

A Quadra 1: somente o lote nº 1. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE INDUSTRIAL" 
 

A Quadra 1: somente os lotes nº 1, 1/A, 1/B, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/A, 26, 28, 30, 30/A, 32, 34, 34/A, 

34/B, 36, 38, 40 e 40/A e suas divisões. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM MARINGÁ" 

 
As Quadras: 1, 4 e 5, todos os lotes. 

 

A Quadra 3: somente os lotes nº 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 
 

§ 3º A Região Fiscal 2 reunirá os loteamentos adiante identificados. 

 
DA REGIÃO FISCAL 2 

 

LOTEAMENTO "CIDADE PRIMAVERA I" 
 

A Quadra 80: somente os lotes nº 2 e 3. 

 
A Quadra 80/A(801): somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18 e 19. 

 

As Quadras: 81, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 104 e 107, somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
 

As Quadras: 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 11, 13, 15, 16, 18 e 19, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "CIDADE PRIMAVERA II" 

 

A Quadra 4: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
 

As Quadras: 5, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50/A (no sistema 501), 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 97, 97/A (no sistema 971), 98, 98/A, 99 e 101, todos os lotes e divisões. 
 

A Quadra 6: somente os lotes nº 1, 3, 5 e 7. 

 
A Quadra 87: somente os lotes nº 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

 

As Quadras: 88, 89, 90, 91 e 92, somente os lotes nº 21, 22, 23 e 24. 
 

A Quadra 93: somente os lotes nº 19, 20, 21 e 22. 

 
A Quadra 94: somente os lotes nº 15, 16, 17 e 18. 

 

A Quadra 95: somente os lotes nº 12, 13, 14 e 15. 
 

A Quadra 96: somente os lotes nº 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 e 20. 

 
A Quadra 99/A: somente os lotes nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,  

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59 e 60. 

 
 

 
A Quadra 100: somente os lotes nº 1/1, 2/1, 3/1, 4/5, 1/1A, 5/1, 6/1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 1/3A, 2/3A, 1/10A, 2/10A, 3/10A, 12, 12/B, 13, 13/B, 14,  

14/A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 

56. 
 

LOTEAMENTO "CIDADE PRIMAVERA IV" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA I" 
 

As Quadras 9: somente os lotes nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
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A Quadra 10: somente os lotes nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 

As Quadras: 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, todos os lotes. 
 

A Quadra 20: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 
A Quadra 21: somente os lotes nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 

A Quadra 22: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
 

A Quadra 23: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 
As Quadras: 27, 28, 29, 30, 31 e 32, somente os lotes nº 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA II" 

 

A Quadra 1: somente os lotes nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 
 

A Quadra 2: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

 
A Quadra 3: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 

A Quadra 4: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
 

A Quadra 5: somente os lotes nº 1, 8, 9, 10 e 11. 

 
A Quadra 6: somente os lotes nº 1, 13, 14, 15 e 16. 

 

A Quadra 7: somente os lotes nº 1, 19, 20 e 21. 
 

A Quadra 8: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA IV" 

 

A Quadra 1: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

A Quadra 7: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

A Quadra 8: somente os lotes nº 1 e 2. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM RIVA" 
 

As Quadras: 15, 16, 36 e 52 a 104, todos os lotes. 

 
A Quadra 12: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 e 20. 

 

A Quadra 13: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
 

A Quadra 14: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 
A Quadra 17: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20. 

 

A Quadra 35: somente o lote nº 1. 
 

As Quadras: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE ELDORADO" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, somente os lotes nº 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 22. 
 

A Quadra 6: somente os lotes nº 1, 6, 8 e 12. 

 
A Quadra 34: todos os lotes. 

 
As Quadras: 35, 36, 37, 38 e 39, somente os lotes nº 12 e 13. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE INDUSTRIAL" 
 

A Quadra 1: somente os lotes nº 42, 44, 44/A, 44/B, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70/A, 72, 74, 76, 78, 80, 80/A, 82, 84, 86, 88, 88/A, 90, 92, 

94, 94/A, 94/B, 94/C, 94/M, 94/N, 96, 96/A, 96/B, (no sistema 9896, 9896/A, 9896/B)e suas divisões. 
 

LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/A, 7, 8 e 9, todos os lotes. 
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LOTEAMENTO "JARDIM RIVA II" 

 

A Quadra 1: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 
As Quadras: 2, 3 e 4, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM MARINGÁ" 
 

A Quadra 2: todos os lotes. 

 
A Quadra 3: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS II" 
 

As Quadras: 1 à 6, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM LUCIANA II" 

 
As Quadras: 1, 2, 3 e 4, todos os lotes. 

 

A Quadra: 5, somente o lote nº 1. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS V" 

 
As Quadras: 6 e 7, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS VII" 
 

As Quadras: 5 à 7, todos os lotes. 

 
§ 4º A Região Fiscal 3 reunirá os loteamentos adiante identificados. 

 

DA REGIÃO FISCAL 3 
 

LOTEAMENTO "JARDIM RIVA" 

 
A Quadra 52/A (521): Todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "CIDADE PRIMAVERA II" 

 

A Quadra 87: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

 
As Quadras: 88, 89, 90, 91 e 92, somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 

A Quadra 93: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
 

A Quadra 94: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 e 14. 

 
A Quadra 95: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

 

A Quadra 96: somente os lotes nº 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19 e 20. 
 

A Quadra 96/A (no sistema 961): Todos os lotes. 

 
A Quadra 99/A (no sistema 991): somente os lotes nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 e 57. 

 

A Quadra 100: somente os lotes nº 1/B, 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 8/A, 9/A, 10/A, 11/A, 12/A, 13/A, 14/B, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA I" 

 
As Quadras: 54, 55, 56, 57, e 58, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA II" 
 

 
A Quadra 5: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

A Quadra 6: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
 

A Quadra 7: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 
A Quadra 8: somente os lotes nº 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

 

A Quadra 9: somente os lotes nº 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
 

A Quadra 10: somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
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As Quadras: 11, 12, 1/A e 2/A, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA IV" 
 

A Quadra 1: somente os lotes nº 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

 
As Quadras: 2, 3, 4, 4/A, 5 e 6, todos os lotes. 

 

A Quadra 7: somente os lotes nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
 

A Quadra 8: somente os lotes nº 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE ELDORADO" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 e 21. 

 

A Quadra 6: somente os lotes nº 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 11. 
 

As Quadras: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, todos os lotes. 

 
As Quadras: 86 à 103, todos os lotes. 

 

As Quadras: 35, 36, 37, 38 e 39, somente os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 
 

LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTELÂNDIA" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIONEIRO" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE INDUSTRIAL" 

 

A Quadra 1: somente os lotes nº 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/A, 15/B e suas divisões. 

 

LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRANO" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLANALTO" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM PONCHO VERDE" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL "FIRENZE" 
 

As Quadras: 1, 2 e 3, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM LUCIANA" 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM ITÁLIA" 

 

As Quadras: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA VI" 
 

As Quadras: 1 e 4, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS" 

 

As Quadras: 1 à 9, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS III" 

 
As Quadras: 1 à 6, todos os lotes. 
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LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS IV" 

 

As Quadras: 1 à 7, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS V" 

 

As Quadras: 1 à 5, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS VI" 

 
As Quadras: 1 à 4, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM DAS AMÉRICAS VII" 
 

As Quadras: 1 à 4, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM LUCIANA II" 

 
As Quadras: 6, 7, 8, 9, todos os lotes. 

 

A Quadra: 5, somente o lote nº 2. 
 

LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO" 

 
As Quadras: 1 à 10, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE DAS ÁGUAS" 
 

As Quadras: 1 à 49, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "BELVEDERE" 

 

As Quadras: 1 à 79, todos os lotes. 
 

 

§ 5º A Região Fiscal 4 reunirá os loteamentos adiante identificados. 
 

DA REGIÃO FISCAL 4 

 

LOTEAMENTO "JARDIM RIVA" 

 

As Quadras: 67/A e 67/B (no sistema 671 e 672) todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "COHAB TANCREDO NEVES" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE INDUSTRIAL" 
 

A Quadra 1: somente os lotes nº 17, 17/A, 17/B, 17/C, 19, 21, 23, 25, 27 e 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51-a, 53, 53-a, 55, 57, 59,61, 63, 63-a, 65, 

67, 69, 71, 71-a, 73, 75, 77, 79, 81, 94/E, 96/C, 96/D, 96/E, 96/F, 96/G, 96/H, 96/I, 96/J, 96/K, 96/L, 96/M, 96/N, 98/B, 100, 12, 14, 16, 18, 110, 112, 114, 116, 
118, e suas divisões. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA III" 
 

As Quadras: 1 e 2,todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM VOLTA GRANDE" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUIUIÚ" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, todos os lotes. 

 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "CRISTO REI" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "VITÓRIA" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos os lotes. 

 

 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "VITÓRIA" 
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As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM VENEZA" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM PONCHO VERDE II" 
 

As Quadras: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM PONCHO VERDE III" 

 
As Quadras: 1 à 21, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO JARDIM "MILANO" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA VI" 

 
As Quadras: 2, 3 e 5, todos os lotes. 

 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "VILLA ROMANA" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, todos os lotes. 

 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "VILLA VENETO" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, todos os lotes. 
 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "VILLA PADOVA" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4 e 5, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL "GUTERRES" 
 

As Quadras: 1 a 26, todos os lotes. 

 

 

PARQUE "IMPERIAL C" 

 
As Quadras: 1 e 2, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM VITÓRIA II" 
 

As Quadras: 1 à 3, todos os lotes. 

 
§ 6º A Região Fiscal 5 reunirá os loteamentos adiante identificados. 

 

DA REGIÃO FISCAL 5 
 

LOTEAMENTO "PARQUE ELDORADO" 

 
As Quadras: 46/A, 46/B, 46/C e 47, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "PARQUE INDUSTRIAL" 
 

A Quadra 1: somente os lotes nº 83, 85, 87, 87-a, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161 a 190 e suas divisões. 

 

LOTEAMENTO "COHAB JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "CIDADE SATÉLITE PRIMAVERA III" 

 
As Quadras: 1 à 111, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM SERRA DAS FLORES" 
 

As Quadras: 1, 2, 3 e 4, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE GNOATO" 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  20 de Dezembro de 2019 • Edição 1606 • Ano XIII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 112 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "CONJUNTO SÃO JOSÉ" 

 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "VILA POPULAR" 

 

As Quadras: 1, 2, e 3, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO CRISTÓVÃO" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CLARA" 

 
As Quadras: 1, 2 e 3, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "DISTRITO INDUSTRIAL" 
 

As Quadras: 1, 1-A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE CASTELÂNDIA V" 

 

As Quadras: 1 e 2, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM PROGRESSO" 

 
As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "JARDIM PROGRESSO II" 
 

As Quadras: 1, 2, 3 e 4, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM UNIVERSITÁRIO" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "CHÁCARAS FONTANA" 

 
A Quadra 1: somente os lotes nº 1 à 3. 

 

As Quadras: 03 e 08 somente os lotes nº 1 à 7. 
 

 

A Quadra 9: somente os lotes nº 1 à 3. 
 

A Quadra 12: somente os lotes nº 1 e 9. 

 
A Quadra 13: somente o lote nº 1. 

 

LOTEAMENTO JARDIM "BELA VISTA" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "DISTRITO INDUSTRIAL II" 

 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 14, 15, 16 e 17, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM UNIVERSITÁRIO II" 

 
As Quadras: 1 à 5, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CLARA II" 

 

A Quadra: 1, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "JARDIM ESPERANÇA" 

 
As Quadras: 1 à 22, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "CHÁCARAS SOSSEGO" 
 

As Quadras: 1 e 2, todos os lotes. 
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LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA" 

 

As Quadras: 1 à 68, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA II" 

 
As Quadras: 1 à 72, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA" 
 

As Quadras: 1 à 20, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA III" 

 
As Quadras: 1 à 72, todos os lotes. 

 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "ATLÂNTICO SUL" 
 

As Quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA II (EXPANSÃO)" 

 

As Quadras: 1 à 34, todos os lotes. 
 

PARQUE "IMPERIAL A" 

 
As Quadras: 1 e 4, todos os lotes. 

 

PARQUE "IMPERIAL B" 
 

As Quadras: 1 e 7, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "JARDIM FLORENÇA" 

 

As Quadras: 1 à 12, todos os lotes. 
 

LOTEAMENTO "TRÊS AMÉRICAS" 

 

As Quadras: 1 à 12, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO "VERTENTE DAS ÁGUAS" 
 

As Quadras: 1 à 82, todos os lotes. 

 
LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA IV" 

 

As Quadras: 1 à 28, todos os lotes. 
 

§ 7º A Região Fiscal 6 reunirá os loteamentos adiante identificados. 

 
DA REGIÃO FISCAL 6 

 

LOTEAMENTO "PARQUE ELDORADO" 
 

As Quadras: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 e (no sistema 626), todos 

os lotes e suas divisões. 
 

LOTEAMENTO "CHÁCARAS NOVA ESPERANÇA" 

 
As Chácaras: 9, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 9-E, 9-F, 9-G, 9-H, 9-I, 9-J, 9-K, 10, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 10-G, 10-H, 10-I, 10-J, 10-K, 11, 11-A, 11-B, 11-C, 

11-D, 11-E, 11-F, 11-G, 11-H, 11-I, 11-J, 11-K, 12, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 12-G, 12-H, 12-I, 12-J, 12-K, 13, 14, 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E, 

15-F, 15-G, 15-H, 15-I, 15-J, 15-K, 16, 17, 18, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 18-F, 18-G, 18-H, 18-I, 18-J, 18-K, 19, 19-A, 19-B, 19-C, 19-D, 19-E, 19-F, 19-G, 
19-H, 19-I, 19-J, 19-K, 20, 20-A, 20-B, 20-C, 20-D. 

 
LOTEAMENTO "CHÁCARAS FONTANA" 

 

A Quadra 1: somente o lote nº 4. 
 

As Quadras: 03 e 08 somente os lotes nº 8 à 14. 

 
A Quadra 9: somente os lotes nº 4 à 7. 

 

A Quadra 12: somente os lotes nº 2 à 8. 
 

A Quadra 13: somente os lotes nº 2 à 5. 
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As Quadras: 2,4,5, 6, 7,10, 11,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, todos os lotes. 

 

LOTEAMENTO - "CHÁCARAS - PERÍMETRO URBANO" 
 

As Quadras: Todas as quadras, todos os lotes. 

 
§ 8º Os loteamentos que não fazem parte desta Planta de Valores e que vierem a ser aprovados, nos termos da Lei Municipal nº 498 - Lei de Parcelamento do Solo, 

até dezembro do exercício anterior serão enquadrados automaticamente na Região Fiscal 5, nos termos do Artigo 189, § 2º e Artigo 199, § 4º, todos da Lei Munici-

pal nº 699, Código Tributário Municipal. 
Artigo 3º A Região Fiscal 6 é composta por Loteamentos divididos em quadras e posteriormente em lotes, e abrange também as áreas de terras localizadas no 

Perímetro Urbano que não pertençam a Loteamentos e que possuam superfícies iguais e/ou superiores a 0,6 Hectares (ou seja 600,00m²). 

 
Artigo 4º - Os valores das Regiões Fiscais por metro quadrado são os seguintes: 

 
VALOR POR METRO QUADRADO 

 

Região Fiscal 1 - 103,58 UPF`S/PVA 
 

Região Fiscal 2 - 48,50 UPF`S/PVA 

 
Região Fiscal 3 - 26,33 UPF`S/PVA 

 

Região Fiscal 4 - 16,17 UPF`S/PVA 
 

Região Fiscal 5 - 9,61 UPF`S/PVA 

 
Região Fiscal 6 - 1,76 UPF`S/PVA 

 

Artigo 5º - O Valor Venal dos Lotes Urbanos localizados no Município de Primavera do Leste será apurado em função de: 
 

I - Sua área; 

 
II - Valor do metro quadrado e/ou Hectare de cada Região Fiscal, na seguinte forma: 

 

VVL = A x VRF 
VVL = Valor Venal do Lote 

A = Área do lote 

VRF = Valor da Região Fiscal 

 

Artigo 6º - Ficam estabelecidos os Padrões Fiscais das Edificações por eles abrangidos, no Perímetro Urbano de nossa Cidade, para o exercício 2020. 

 
Artigo 7º - Serão os seguintes os componentes básicos da edificação para apuração do Padrão Fiscal das edificações: 

 

1. VEDAÇÃO/ESTRUTURA 
2. REVESTIMENTO INTERNO 

3. REVESTIMENTO EXTERNO 

4. PINTURA INTERNA 
5. PINTURA EXTERNA 

6. ESQUADRIAS 

7. COBERTURA 
8. FORRO 

9. PISO 

10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

Artigo 8º - Os componentes básicos das edificações serão classificados por categorias de materiais, dos quais serão atribuídos pontos, visando determinar o custo 
de sua reprodução, com base nos materiais efetivamente utilizados. 

 

Artigo 9º - É a seguinte à participação por pontos relativos à categoria do material utilizado nos componentes básicos: 
 

1. VEDAÇÃO/ESTRUTURA 

1.1 - Alvenaria 10 pontos 
1.2 - Concreto 28 pontos 

1.3 - Metálica 20 pontos 
1.4 - Madeira ..7 pontos 

1.5 - Alvenaria/Concreto 25 pontos 

1.6 - Alvenaria/Metálica 25 pontos 
1.7- Fibroc-Concreto 15 pontos 

1.8 - Fibroc-Metálico 15 pontos 

1.9 - Vidro-Concreto 28 pontos 
1.10 - Adobe ..5 pontos 

1.11 - Pré-Moldado ..6 pontos 

1.12 - Outros 28 pontos 
1.13 - Outros simples 14 pontos 
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2. REVESTIMENTO INTERNO 

2.1 - Reboco 2 pontos 

2.2 - Cerâmica 5 pontos 

2.3 - Azulejo 5 pontos 
2.4 - Pastilha 6 pontos 

2.5 - Concreto Aparente 6 pontos 

2.6 - Tijolo à Vista 5 pontos 
2.7 - Lambris 6 pontos 

2.8 - Papel Parede 4 pontos 

2.9 - Reboco e Azulejo 3 pontos 
2.10 - Sem revestimento ... 0 pontos 

2.11 - Outros 9 pontos 

 
3. REVESTIMENTO EXTERNO 

3.1 - Reboco 3 pontos 
3.2 - Cerâmica 4 pontos 

3.3 - Pedra 6 pontos 

3.4 - Pastilha 6 pontos 
3.5 - Concreto Aparente 6 pontos 

3.6 - Tijolo a Vista 5 pontos 

3.7 - Lambris 6 pontos 
3.8 - Sem revestimento ... 0 pontos 

3.9 - Outros 9 pontos 

3.10 - Outros simples 4 pontos 
 

4. PINTURA INTERNA 

4.1 - Óleo 4 pontos 
4.2 - Verniz 3 pontos 

4.3 - Massa corrida 2 pontos 

4.4 - Látex 2 pontos 
4.5 - Massa corrida/Látex 4 pontos 

4.6 - Caiação... ..1 ponto 

4.7 - Sem pintura ... 0 pontos 
4.8 - Outros 6 pontos 

 

5. PINTURA EXTERNA 
5.1 - Óleo 4 pontos 

5.2 - Verniz 2 pontos 

5.3 - Massa Corrida 2 pontos 

5.4 - Látex 2 pontos 

5.5 - Massa corrida/Látex 3 pontos 

5.6 - Caiação ..1 ponto 
5.7 - Sem pintura ... 0 pontos 

5.8 - Outros 7 pontos 

 
6. ESQUADRIAS 

6.1 - Ferro ..2 pontos 

6.2 - Alumínio...11 pontos 
6.3 - Madeira simples ..2 pontos 

6.4 - Madeira trabalhada 12 pontos 

6.5 - Vidro temperado 12 pontos 
6.6 - Sem esquadrias ... 0 pontos 

6.7 - Ferro/Vidro Temperado 12 pontos 

6.8 - Madeira/Ferro 10 pontos 
6.9 - Madeira/Vidro Temperado 12 pontos 

6.10 - Outros 14 pontos 

 
7. COBERTURA 

7.1 - Telha Cerâmica ..8 pontos 

7.2 - Amianto Ondulado ..5 pontos 
7.3 - Amianto Modulado ..9 pontos 

7.4 - Amianto Canaleta ..6 pontos 

7.5 - Metálica ..6 pontos 
7.6 - Laje Impermeável 10 pontos 

7.7 - Madeira/Falha ..1 pontos 
7.8 - Telha de Cimento 10 pontos 

7.9 - Outros 10 pontos 

 
8. FORRO 

8.1 - Laje ..9 pontos 

8.2 - Tábua Paulista ..6 pontos 
8.3 - Estuque ..5 pontos 

8.4 - Fibra ..6 pontos 

8.5 - Isopor ..6 pontos 
8.6 - Laminado 10 pontos 

8.7 - Metálico 10 pontos 
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8.8 - P.V.C ..7 pontos 

8.9 - Sem Forro ..0 pontos 

8.10 - Gesso ..6 pontos 

8.11- Outros 12 pontos 
 

9. PISO 

9.1 - Cimentado ..2 pontos 
9.2 - Lajota ..6 pontos 

9.3 - Cerâmica ..8 pontos 

9.4 - Mármore 13 pontos 
9.5 - Granilete 13 pontos 

9.6 - Sintética 12 pontos 

9.7 - Carpete 10 pontos 
9.8 - Madeira ..9 pontos 

9.9 - Porcelanato 12 pontos 
9.10 - Sem Piso ..0 pontos 

9.11- Outros 13 pontos 

 
10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

10.1 - Externa ..2 pontos 

10.2 - Lavabo ..3 pontos 
10.3 - Interna completa ..6 pontos 

10.4 - Mais de uma instalação...11 pontos 

10.5 - Sem instalação ..0 pontos 
10.6 - Mais de uma instalação Simples 04 pontos 

10.7 - Interna completa simples 03 pontos 

 
11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

11.1 - Embutida ..9 pontos 

11.2 - Semi-Embutida ..5 pontos 
11.3 - Aparente ..2 pontos 

11.4 - Sem instalação ..0 pontos 

 
TABELA DE PONTOS 

 

De 100 a 115 pontos ..Padrão 1 
De 80 a 99 pontos ..Padrão 2 

De 60 a 79 pontos ..Padrão 3 

De 40 a 59 pontos ..Padrão 4 

De 20 a 39 pontos ..Padrão 5 

Abaixo de 20 pontos ..Padrão 6 

 
TABELA DE DEPRECIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS. 

 

IDADE DO IMÓVEL PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO % 
 

Até 10 anos ...0% 

11 anos ...2% 
12 anos ...4% 

13 anos ...6% 

14 anos ...8% 
15 anos ...10% 

16 anos ...12% 

17 anos ...14% 
18 anos ...16% 

19 anos ...18% 

20 anos ...20% 
21 anos ...22% 

22 anos ...24% 

23 anos ...26% 
24 anos ...28% 

De 25 anos acima ...30% 

 
Artigo 10 - Ficam estabelecidos os Valores dos Padrões Fiscais das Edificações por eles abrangidos, no Perímetro Urbano de nossa Cidade, para o exercício 2.020. 

 
VALORES POR METRO QUADRADO 

 

Padrão 1- 500,38 UPF`S/PVA 
Padrão 2 - 365,65 UPF`S/PVA 

Padrão 3 - 232,82 UPF`S/PVA 

Padrão 4 - 187,02 UPF`S/PVA 
Padrão 5 - 141,24 UPF`S/PVA 

Padrão 6 - 95,42 UPF`S/PVA 

 
Artigo 11 - O Valor Venal das Edificações localizadas no Município de Primavera do Leste-MT, será obtido em função de: 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  20 de Dezembro de 2019 • Edição 1606 • Ano XIII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 117 

I - Sua área edificada; 

II - Preço do metro quadrado de cada Padrão Fiscal; 

III - Percentual de Depreciação, na seguinte forma: 

VVE = A x VPF - (A x VPF x PD). 
VVE = Valor venal da edificação 

A = Área construída 

VPF = Valor do padrão Fiscal 
PD = Percentual de Depreciação 

 

Artigo 12 - Para apuração do valor venal dos imóveis urbanos, será considerado os seguintes fatores: 
 

I - Valor venal do Lote 

II - Valor venal da edificação, na seguinte forma: 
VVI = VVL + VVE 

VVI = Valor venal do imóvel 
VVL = Valor venal do lote 

VVE = Valor venal da edificação 

 
Artigo 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DVMM/ELO. 

 

 
 

LEI Nº 1.875 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

“Autori a o E ecutivo Municipal a Ceder os Lotes que menciona, para a entidade que especifica e dá outras providências”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

 

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer cessão de uso dos bens públicos lote de terreno sob nº 01 (um), quadra 49 (quarenta e nove), na Rua 
Tapiá, no Loteamento Vertente das Águas, no Município de Primavera do Leste-MT, com 18.750,00m2 (dezoito mil, setecentos e cinquenta metros quadrados), 

com matrícula nº 28.339, registrada no livro 02, do Cartório do Primeiro Ofício de Primavera do Leste, em favor da MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, 

inscrita no CNPJ nº 03.226.149/0007-77. 

 

Artigo 2º - A cessão prevista nesta lei, obedece ao interesse público, tendo utilidade pública, e por objeto a edificação da sede do CENTRO JUVENIL DOM 

BOSCO e CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOM BOSCO. 
 

§ 1º A cessionária fica na obrigação de efetuar a construção de um pavimento térreo em alvenaria com a área mínima de 200,00m² (duzentos metros quadrados), 

dentro das prescrições legais e técnicas pertinentes, no prazo de 02 (dois) anos, a contar da data da aprovação da presente Lei. 
 

§ 2º O não cumprimento da obrigação prevista nesta Lei, no prazo estipulado no parágrafo primeiro, importará na resolução de pleno direito da cessão efetuada, 
voltando os imóveis a posse do Município, não fazendo jus a qualquer indenização pelas benfeitorias implantadas nos imóveis públicos cedidos por força desta lei. 

 

§ 3º A outorga de Cessão de Uso será de forma gratuita, ficando a MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO responsável por todos os ônus e encargos de 
conservação e manutenção do imóvel, incluindo despesas com o consumo de água, esgoto, energia elétrica e demais despesas ordinárias que incidam ou venham a 

incidir sobre o imóvel. 

 
Artigo 3º - A cessão de uso de que trata a presente Lei será efetivada mediante assinatura do "Termo de Cessão de Uso" por um prazo de 35 (trinta e cinco) anos e 

poderá ser prorrogada por igual período, mediante termo aditivo, desde que a finalidade da concessão estabelecida no art.2º desta Lei estiver sendo cumprida. 

 
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 
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LEI Nº 1.876 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

“Dispõe sobre a alteração da Lei 1.216 de 13 de abril de 2.011 e dá outras provid ncias.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

Artigo 1º - Altera-se o Artigo 6º da Lei Municipal nº 1.216, de 13 de abril de 2.011, que passa a viger com a seguinte redação: 
 

"Art. 6º - O estágio não-obrigatório previsto nesta Lei se revestirá em forma de bolsa, destinada à complementação educacional e prática profissional, planejada 

e desenvolvida em harmonia com os programas escolares. 
 

§ 1º. Bolsa de estágio, em valor a ser definido por Decreto Municipal, ou, na ausência deste, equivalente a 60% (sessenta cento) do Salário Mínimo vigente; 

 
§ 2º. Auxílio-transporte, em pecúnia, no valor estipulado para o “passe estudantil”, ou denominação equivalente, devido aos estudantes que residirem a mais de 02 

(dois) quilômetros do seu local de trabalho, em número equivalente a 44 (quarenta e quatro) vales transportes mensais, aos estagiários de ambas as jornadas.” 
 

Artigo 2º - Inclui-se o Art. 10-A na Lei Municipal nº 1.216, de 13 de abril de 2.011, com a seguinte redação: 

 
“Art. 10-A - Poderá a Administração Municipal firmar convênio diretamente com Instituição de Ensino, seja pública ou privada, para que esta selecione e cre-

dencie estagiários, momento em que se responsabilizará pelo cumprimento dos requisitos previsto nos Incisos III, VII e VIII do Art. 9º desta Lei. 

 
§ 1º. Será de responsabilidade da Instituição de Ensino a celebração de termo de compromisso com o educando e o cedente, ficando delegada aos Secretários 

Municipais, e seus equivalentes, no âmbito da Administração Direta, a competência para assinatura destes; 

 
§ 2º. Na contratação de estagiário pelo convênio previsto no caput deste Artigo, o pagamento previsto no Art. 6º desta Lei será realizado diretamente ao estagiário, 

em conta bancária destinada a este fim; 

 

§ 3º. A autorização para contratação de estagiários dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do órgão demandante; 

 

§ 4º. Para fins de aplicação da legislação relacionada à saúde e à segurança no trabalho, o estagiário selecionado, poderá, a critério do cedente, ser submetido à 
inspeção do serviço médico oficial da parte concedente ou, em sua falta, de quem esta indicar; 

 

§ 5º. A disponibilização de oportunidade de estágio não-obrigatório na Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, ocorrerá mediante solicitação do órgão 
municipal interessado, no caso da Administração Direta, ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente formalizada e autorizada pela autoridade responsá-

vel pelo mesmo, devendo constar: 

I - quantidade de estagiários; 
II - curso que cada estagiário deverá estar frequentando; 

III - nome, matrícula, lotação e cargo ocupado pelo servidor a ser indicado como supervisor de estágio de cada estagiário; 

IV - a duração do estágio, que não poderá ser inferior a 06 (seis) e superior a 12 (doze) meses; 

V - o horário da realização do estágio; 

VI - carga horária semanal; 

VII - justificativa. 
 

§ 6º. É vedada a supervisão de estágio realizada por cônjuge, companheiro ou qualquer parente até terceiro grau civil do estagiário, e ainda se o supervisor for 

docente do mesmo no período de vigência do termo de compromisso de estágio; 
 

§ 7º. Cada supervisor de estágio poderá acompanhar até o máximo de 10 (dez) estagiários de cada vez, e terá as seguintes atribuições: 

 
a) proporcionar aos educandos as condições de para o exercício das atividades de aprendizado profissional, social e cultural; 

b) acompanhar o desempenho dos estagiários, zelando pela correlação das atividades por eles desenvolvidas e aquelas previstas no Termo de Compromisso; 

 
I – orientar os estagiários sobre: 

a) sua conduta profissional; 

b) a necessidade de sigilo acerca das informações, fatos e documentos de que venha a ter conhecimento em decorrência do estágio; 
c) as normas internas da parte concedente; 

d) a utili ação da “internet” e do correio eletrônico restrita  s necessidades do estágio; 

 
II – informar ao órgão competente da parte concedente sobre eventuais condutas inadequadas do estagiário, descumprimento de obrigações assumidas e faltas 

injustificadas, entre outros eventos; 

III – zelar pela assiduidade e pontualidade do estagiário e pelo cumprimento da jornada de estágio; 
IV – organizar a escala de recesso dos estagiários sob sua responsabilidade; 

V – encaminhar ao órgão competente da parte concedente, a cada 06 (seis) meses, cópia do relatório de atividades exercidas no estágio elaborado pelo estagiário. 

 

§ 8º. O estagiário responderá pelos prejuí os causados, por dolo ou culpa, ao órgão da parte concedente.” 

 
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 
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LEI Nº 1.878 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
 

“Dispõe sobre a Alteração da Lei 1.781 de 12 de fevereiro de 2.019 e dá outras provid ncias”.   

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DO MATO GROSSO, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica incluído o art. 6-A, nos seguintes termos: 

 
“Art. 6-A - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, para construção de unidades habitacionais, a alienar área, total ou parcial, os lotes 15 com 273,60m2 

(duzentos e setenta e três metros e sessenta centímetros quadrados) e 15-A com 265,10 (duzentos e sessenta e cinco metros e dez centímetros quadrados), da 
quadra 25, na esquina da Rua Mandarim com a Rua Perimetral, no Bairro Cristo Rei, em Primavera do Leste-MT, registrada junto ao CRI de Primavera do Leste 

sob a matrícula nº 12.336.” 

 
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de dezembro de 2019 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 

 

 
 

LEI Nº 1.879 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

“Institui o “Abril Laranja - M s da prevenção da crueldade contra os animais” no âmbito do Município de Primavera do Leste-MT.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica instituído o “Abril Laranja - M s da prevenção da crueldade contra os animais” no âmbito do Município de Primavera do Leste-MT. 

 

Artigo 2º - O “Abril Laranja” passará a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Primavera do Leste, a ser comemorado anualmente no 

mês de Abril. 

 

Artigo 3º - Mediante participação direta e critérios dos gestores, serão desenvolvidas atividades de modo integrado com os poderes executivo, legislativo e judiciá-

rio, envolvendo a população, o Conselho Municipal de Proteção e de Defesa dos Animais as instituições publicas e privadas, e instituições do movimento social 

organizado, cabendo estes  estimular sob o ponto de vista social e educacional,  a concretização de ações à questões pertinentes, como adoção, castração, vacina-

ção,  combate ao câncer e também crimes ambientais. 

 

Artigo 4º - O Poder público irá colaborar de forma facultativa, por meio das Secretárias de Cultura, Meio Ambiente, Saúde e Vigilância Epidemiológica, incluindo 

dentre outras ações: 

 

I - iluminação de prédios públicos, rotatórias, na cor laranja ou sinalização alusiva ao tema; 

 

II - promoção de palestras, peças teatrais, e atividades educacionais; 

 

III- veiculação de campanha de mídia; 

 

IV- realização de eventos educativos. 

 

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

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de dezembro de 2019 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
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PORTARIA N.º 434/2019 

  

“Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 423/2019, que dispõe sobre a 

concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor Sr. MAURO 

SERGIO SILVEIRA.” 

  

 

O Diretor Executivo  do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 

1.662/2016, que rege a Previdência Municipal, resolve: 

 Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº. 423/2019, publicada no DIOPRIMA - 

Diário Oficial de Primavera/MT, Ano XIII, Edição Extraordinária Nº 

1603, que concedeu o benefício de Auxilio doença, em nome do servidor 

Sr. MAURO SERGIO SILVEIRA, efetivo no cargo de AGENTE ADMI-

NISTRATIVO, lotado na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

DO LESTE, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2019.05.00273P. 

Onde se Le: “A partir de 11/12/2019 {...}” 

Leia-se: “A partir de 26/12/2019 {...}” 

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 

 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/12/2019. 

 

 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

IMPREV 
 

 

 
 

 
 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por 

Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguin-

te simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 


