
LEI N. 2.423, DE 05 DE MAIO DE 2015 
 

Poder Executivo. 

Altera dispositivos e Anexos I, II, III, IV, V da 

Lei Municipal n. 2134/2013 e dá outras 

providências. 

 

 
O Prefeito em Exercício do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

 

 Art. 1º Altera inciso I, do artigo 96 da Lei Municipal n. 2.134, de 25 de junho de 2013, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 96. ... 

 

I – de provimento em Comissão: 

 

a) 01 (um) Cargo de Diretor Executivo; 

b) 01 (um) Cargo de Assessor Jurídico; 

c) 01 (um) Cargo de Gestor de Investimentos; 

d) 01 (um) Cargo de Superintendente Administrativo e Previdenciário; 

e) 01 (um) Cargo de Assessor Adjunto Administrativo; 

f) 01 (um) Cargo de Assessor Adjunto Previdenciário. 

 

Art. 2º Altera artigo 97 da Lei Municipal n. 2.134, de 25 de junho de 2013, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 97. Os requisitos, os níveis, classificações e as atribuições dos cargos 

efetivos e comissionados mencionados neste artigo são os constantes dos Anexos II, III e IV 

desta lei. 

 

Art. 3º Revoga o parágrafo único do artigo 99 da Lei Municipal n. 2.134, de 25 de junho 

de 2013. 

 

Art. 4º Em virtude das alterações constantes desta lei ficam alterados o Anexo I, II, III, 

IV, V e VI da Lei Municipal n. 2.134, de 25 de junho de 2013, que passam a vigorar na forma 

dos Anexos I, II, III, IV e V, que acompanham a presente lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

Lucas do Rio Verde – MT, 05 de maio de 2015. 
 
 
 
 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 



Prefeito Municipal em Exercício 



ANEXO I 

ORGANOGRAMA 

 

 

 

 
 

 

 

 



ANEXO II 

 

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

Cargo Denominação Jornada 

(Horas/Semanais) 

Número 

de Vagas 

Valor R$ 

Diretor Executivo Dedicação Exclusiva 01 9.000,00 

Assessor Jurídico Dedicação Exclusiva 01 5.500,00 

Gestor de Investimentos Dedicação Exclusiva 01 5.500,00 

Superintendente Administrativo e 

Financeiro Dedicação Exclusiva 
01 

5.500,00 

Assessor Adjunto Administrativo Dedicação Exclusiva 01 2.373,31 

Assessor Adjunto Previdenciário Dedicação Exclusiva 01 2.373,31 

 

 



 

 

ANEXO III 

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Cargo/Denominação Jornada 

(Horas/ 

Semanais) 

Requisitos 

 

Número de 

Vagas 

Vencimento em 

R$ 

Ajudante Administrativo 40 Ensino Fundamental Completo 01 1.395,74 

Auxiliar Administrativo 40 Ensino Médio Completo 02 1.409,68 

Assistente Social 30 

Superior Completo e inscrição no 

registro competente 01 3.660,63 

Contador 40 

Superior Completo e inscrição no 

registro competente 01 4.003,58 



ANEXO IV 

 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS 
 

 

AJUDANTE ADMINISTRATIVO 

 

 

Descrição Sintética: 

 

Atua em atividades técnico-administrativas relativas à protocolização, controle e 

encaminhamento de documentos, atender e orientar ao público, redigir documentos, 

efetuar registros. 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

Executa serviços de datilografia e digitação de correspondências internas e 

externas, preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para atender às 

rotinas administrativas; 

Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao 

destinatário em livros apropriados para manter o controle de sua tramitação; 

Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 

rotina, para obter ou fornecer informações; 

Recebe e transmite fax; 

Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, 

classificando-os por assunto, código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua 

localização quando necessário; 

Participa do controle de requisição do material de escritório, providenciando os 

formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de 

material necessário à unidade de trabalho; 

Executa tarefa simples, operando máquinas de escrever (manual, elétrica ou 

eletrônica), calculadoras, reproduções gráficas, manipulando-as para preencher 

formulários, efetuar registros e cálculos e obter cópias de documentos; 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

Controla, manualiza, e atualiza arquivos e sistemas administrativos; 

Elabora, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, 

manuais de serviços, boletins, formulários e relatórios em geral, nas áreas 

administrativas de pessoal, material, orçamento, organização e métodos e outras áreas 

da instituição; 

Estuda e informa processos que tratem de assuntos relacionados ao setor de 

trabalho, preparando os expedientes que se fizerem necessários; 

Efetua registros em documentos conforme legislação em vigor; 

Efetua contatos com pessoas de outras Secretarias e de fora da Instituição para 

referendar e operacionalizar programas e agendas presta informações rotineiras sobre o 

conteúdo da legislação e suas implicações; 



Participa de projetos, campanhas e atividades promovidas pela instituição; 

Orienta e procede à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 

assuntos administrativos rotineiros, consultando documentos em arquivos, fichários e 

sistemas, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando 

necessário; 

Acompanha e controla a movimentação de pessoal, processos, registros, cargos, 

etc. de acordo com a legislação em vigor; 

Confere lançamentos e registros documentais referentes a pagamentos, tributos, 

recebimentos, etc; 

Redige CI, cartas, ofícios e outros, segundo padrões preestabelecidos; 

Classifica contas e registros de acordo com as especificações necessárias e 

previstas em planos de contas, manuais e legislação; 

Recebe, encaminha, organiza e expede correspondências, correio eletrônico e 

outros documentos; 

Colabora na realização do inventário de acervo e bens patrimoniais; 

Prepara tecnicamente o material para encadernação, restauração e outros reparos; 

Auxilia no exame das publicações, visando a indexação de artigos de periódicos 

e recortes de jornais sob orientação; 

Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

Opera sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 

exercício das demais atividades; 

Mantém organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 

equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 

 

Especificações: 

 

Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo 

concurso; 

Escolaridade: ensino fundamental e computação; 

Iniciativa/complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe 

instruções do superior imediato; 

Esforço físico: normal; 

Esforço mental: normal; 

Esforço visual: normal; 

Responsabilidade/dados confidenciais: eventualmente lida com documentos e 

informações de caráter sigiloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

Descrição Sintética: 

 

Atua em atividades relativas à área de elaboração e coordenação de processos 

licitatórios; 

Executa tarefas simples e de pouca complexidade, nas diversas unidades 

administrativas, como datilografia, registro, controle e arquivo de documentos. 

 

Descrição Detalhada: 

 

Promove trabalhos de especificação, cadastramento, atualização dos preços dos 

produtos, materiais e equipamentos através de sistema disponível; 

Auxilia na elaboração de editais licitatórios, submetendo as minutas de 

aprovação à Procuradoria Geral do Município, bem como formalizar todos os atos 

necessários à abertura das licitações; 

Formaliza procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, de acordo 

com as solicitações dos órgãos requisitantes; 

Coordena trabalhos das comissões permanentes e especiais de licitação, 

indicando os membros para alternância; 

Emite empenhos originários dos procedimentos licitatórios; 

Formaliza os instrumentos contratuais e seus respectivos termos aditivos; 

Formaliza os procedimentos que culminam na penalização dos fornecedores 

inadimplentes, de acordo com as oficializações dos órgãos requisitantes; 

Elabora o edital de convocação dos interessados para a inscrição no cadastro de 

fornecedores do município, com ampla pesquisa, estudo assessorando os trabalhos da 

comissão de análise dos pedidos de inscrição e emitindo os certificados competentes; 

Recebe pedidos de inscrição do certificado de registro cadastral, protocolando, 

registrando, analisando a documentação, encaminhando-os à comissão, após emitido o 

certificado de registro cadastral; 

Propõe a designação de comissões de licitação e cadastro de fornecedores; 

Seleciona empresas a serem convidadas, no caso de licitação na modalidade 

convite; 

Encaminha editais para publicação na internet; 

Elabora avisos de licitação para publicação nos órgãos da imprensa oficial; 

Publica convites no quadro de avisos da Prefeitura; 

Lança as propostas comerciais válidas no sistema disponível; 

Emite mapa de preços no sistema disponível; 

Emite relatório anexo à homologação para publicação na internet; 

Emite ordem de fornecimento; 

Controla a publicação dos contratos no link “contas públicas” conforme 

determinação do tribunal de contas; 

Controla os prazos de vencimento dos contratos; 



Recolhe a documentação pertinente no caso de aquisições e contratações através 

de dispensa de licitação; 

Elabora cálculos de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos; 

Mantém estreito relacionamento com fornecedores visando a manutenção da 

credibilidade e implemento de novas parcerias; 

Informa sobre requerimentos contendo solicitações de atestados de capacidade 

técnica; 

Formaliza convênios em que haja repasse de recursos; 

Encaminha fotocópias de processos licitatórios ao Tribunal de Contas e 

requerentes diversos; 

Executa serviços de datilografia e digitação de correspondências internas e 

externas, preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para atender às 

rotinas administrativas; 

Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao 

destinatário em livros apropriados para manter o controle de sua tramitação; 

Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 

rotina, para obter ou fornecer informações; 

Recebe e transmite fax; 

Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, 

classificando-os por assunto, código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua 

localização quando necessário; 

Participa do controle de requisição do material de escritório, providenciando os 

formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de 

material necessário à unidade de trabalho; 

Executa tarefas simples, operando máquinas de escrever (manual, elétrica ou 

eletrônica), calculadoras, reproduções gráficas, manipulando-as para preencher 

formulários, efetuar registros e cálculos e obter cópias de documentos; 

Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e 

necessário ao exercício das demais atividades; 

Mantém organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas e local de 

trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 

Especificações: 

 

Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo 

concurso; 

Escolaridade: ensino médio completo, computação; 

Iniciativa/complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe 

instruções do superior imediato; 

Esforço físico: normal; 

Esforço mental: normal; 

Esforço visual: normal; 

Responsabilidade/dados confidenciais: eventualmente lida com documentos e 

informações de caráter sigiloso. 



 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

Descrição Sintética: 

 

Atua em atividades relativas ao acompanhamento, encaminhamento e prestação 

de assistência social aos funcionários públicos efetivos que se encontram em processo 

de benefícios de auxilio doença e readaptação de função, prestando serviços de âmbito 

social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e 

necessidades de tratamentos médicos e sociais, aplicando métodos e processos básicos 

do serviço social, em especial encaminhado o servidor a avaliação médico pericial 

quando necessário. 

 

Descrição Detalhada: 

 

Opera sistemas de informática e outros, sendo necessário ao exercício das 

demais atividades diárias; 

Dirige veículos leves, quando necessário ao exercício das atividades do 

assistente social; 

Realiza entrevistas com os servidores que estão em posse de atestados médicos; 

Emissão de laudos e relatórios periciais e encaminhamento aos médicos peritos; 

Realização de parecer social para encaminhamento a perícia médica; 

Agendamento de perícia médica; 

Encaminhamento do servidor a perícia médica; 

Agendamento de exame médico quando solicitado pelo médico perito para 

conclusão da perícia; 

Organização da documentação para análise médico pericial; 

Realização de Visitas domiciliares aos servidores em auxílio quando necessário; 

Realização de parecer social, relatando as visitas domiciliares realizadas; 

Acompanhamento às perícias médicas quando necessário; 

Dialogo com os médicos peritos para esclarecimentos das situações de saúde 

apresentadas pelos servidores; 

Acompanhamento as readaptações de função, encaminhando os servidores 

readaptados a nova avaliação médico pericial e realizando visitas domiciliares quando 

necessário. 

Atualização dos cadastros dos servidores municipais; 

Realização de relatórios mensais de benefícios concedidos para encaminhamento 

dos mesmo ao RH da Prefeitura Municipal; 

Realização de comunicação através de comando interno do servidor em auxílio 

ou readaptação de função à respectiva secretaria a qual o mesmo é lotado e ao RH da 

Prefeitura Municipal; 

Acompanhamento dos processos de Aposentadoria e Pensão; 

Realização de Simulações de Aposentadoria dos servidores municipais; 

Encaminhamento dos processos de aposentaria e pensões junto ao tribunal de 

contas. 

 



Especificações: 

 

Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo 

concurso; 

Escolaridade: curso superior de Serviços Social, inscrição no Conselho 

Regional de Serviço Social- CRESS; 

Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e 

especializados; 

Esforço Físico: quase inexistente; 

Esforço Mental: atenção e raciocínio constantes; 

Esforço Visual: normal; 

Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações sigilosas, 

provenientes de contatos com pessoas; 

Responsabilidade/Patrimônio: usa material e equipamento, com pouca 

possibilidade de perda; 

Responsabilidade/Segurança de Terceiros: normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTADOR(A) 

 

Descrição Sintética: 

 

Atuar em atividades de coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade 

geral do Fundo Municipal de Previdência: supervisionando, planejando, elaborando, 

coordenando, acompanhando, assessorando, pesquisando e executando programas, 

relativos à área de contabilidade. 

 

Descrição Detalhada: 

 

Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, 

supervisionando, orientando e participando da execução, de acordo com as exigências 

legais e administrativas; 

Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as 

necessidades administrativas e as exigências legais; 

Proceder à análise de contas; 

Escritura analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os 

correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 

orçamentário; 

Promove a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo 

saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 

operações contábeis; 

Examina empenhos de defesa, verificando a classificação e a existência de 

recursos nas dotações orçamentárias, para pagamento dos compromissos assumidos; 

Elaborar e analisar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e 

financeira da entidade; 

Assessorar sobre problemas contábeis especializados da instituição, dando 

pareceres sobre práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de 

políticas e instrumentos de ação dos setores; 

Elaborar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos econômicos 

financeiros; 

Elabora demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, 

relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, regulamentos 

e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e 

financeira; 

Participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão 

econômico-financeira da instituição; 

Elaborar a prestação de contas junto ao tribunal de contas; 

Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

Solicitar certidões negativas de débitos aos órgãos federais e estaduais; 

Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual 

natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 

superior; 



Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e 

necessário ao exercício das demais atividades; 

Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 

equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 

Especificações: 

 

Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo 

concurso; 

Escolaridade: curso superior de Contabilidade, com registro no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC; 

Experiência: comprovada de um ano; 

Esforço físico: nenhum; 

Esforço mental: exige atenção e raciocínio constantes; 

Esforço visual: normal; 

Iniciativa/complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos; 

Responsabilidade/dados confidenciais: lida com documentos e informações, 

cuja divulgação causará sérios prejuízos ao Fundo Municipal de Previdência. 

 

 



ANEXO V 

 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS 

 

DIRETOR EXECUTIVO 

 

Representar o PREVILUCAS em todos os atos e perante quaisquer autoridades; 

Comparecer quando necessário às reuniões do Conselho Curador, Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimentos, sem direito a voto; 

Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Curador e Comitê de Investimentos; 

Propor, para aprovação do Conselho Curador, o quadro de pessoal do PREVILUCAS; 

Nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os 

servidores do PREVILUCAS; 

Apresentar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensais ao Conselho 

Fiscal; 

Despachar os processos de habilitação de benefícios; 

Movimentar as contas bancárias do PREVILUCAS conjuntamente com outro servidor 

do Instituto; 

Fazer delegação de competência aos servidores do PREVILUCAS; 

Ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração; 

Convocar para reuniões extraordinárias o Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê 

de Investimentos; 

Propor alteração na Política Anual de Investimentos; 

Propor alteração na Legislação Previdenciária Municipal, através de estudos e análises; 

Acompanhar com rigor todas as publicações do Portal de Transparência dos atos 

administrativos e financeiros do Previlucas; 

Acompanhar as informações repassadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso através do Sistema APLIC; 

Realizar atendimento aos servidores públicos municipais, público em geral; 

Realizar parcerias com as Secretarias Municipais, Autarquias, Poder Legislativo para 

realização de capacitação dos segurados do Previlucas e demais ações que beneficiem os 

trabalhos da entidade; 

Acompanhar diretamente os trabalhos desenvolvidos pelo setor de benefícios 

previdenciários em relação as demandas atendidas, os credenciamentos dos médicos peritos e as 

visitas domiciliares realizadas pela Assistente Social do Previlucas; 

Levantar os indicadores do Instituto de Previdência; 

Organizar a eleição bianual dos Conselhos do Previlucas; 

Organizar a Assembleia Geral do Previlucas; 

Promover capacitações aos servidores do Previlucas, segurados bem como aposentados 

e pensionistas; 

Promover anualmente o estudo para aprovação da política anual de investimentos; 

Propor alteração na Política Anual de Investimentos quando se fizer necessário; 

Promover o levantamento de dados para realizar da reavaliação atuarial e sua 

aprovação; 

Acompanhar as defesas dos processos do Tribunal de Contadas do Estado de Mato 

Grosso, Ministério da Previdência Social, bem como processos administrativos e jurídicos; 

Acompanhar com rigor os processos licitatórios e de compra direta; 

Acompanhar a operacionalização dos sistemas previdenciário, financeiro, contábil, 

investimentos, compras, estoque, patrimônio, entre outros. 

 



ASSESSOR JURÍDICO 

 Presta assessoria jurídica ao PREVILUCAS; 

 Analisa, emite parecer e vista todos os atos públicos, sob a ótica jurídica; 

 Desempenhar todas as atividades relativas a processos administrativos e ou 

jurídicos; 

 Estuda ou examina documentos jurídicos e de outras naturezas, para emitir 

pareceres fundamentados na legislação vigente; 

 Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, 

redigindo petições, para defender os interesses do PREVILUCAS; 

 Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, 

elaborando e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos; 

 Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do 

PREVILUCAS, visando o cumprimento das de normas quanto a prazos legais para 

liquidação dos mesmos; 

 Estuda ou examina documentos jurídicos e de outras naturezas, para emitir 

pareceres fundamentados na legislação vigente, na doutrina ou na jurisprudência; 

 Examina textos de anteprojetos de lei que serão encaminhados à Prefeitura 

Municipal; 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTOR DE INVESTIMENTOS 

 

  Responsável Técnico pela gestão do patrimônio do fundo de investimento e 

possui o registro no CPA 10; 

  Exerce a direção dos trabalhos do setor; 

  Analisa e acompanha as variações do mercado financeiro; 

  Apresenta junto com a Assessoria Econômica, sugestões para migrações na 

carteira de investimentos; 

  Participa, orienta e presta esclarecimentos aos Conselhos Curador e Fiscal; 

  Participa e orienta o Comitê de Gestão dos Investimentos do PREVILUCAS; 

  Emite relatórios das análises da carteira de Investimento, como instrumento de 

tomadas de decisões; 

  Auxilia na elaboração do Parecer do Comitê de Investimentos; 

  Encaminha os demonstrativos contábeis-DIRP (Demonstrativo De Informações 

Previdenciárias e Repasses) ao Ministério da Previdência Social; 

  Encaminha os demonstrativos bimestrais-DAIR (Aplicações e Investimentos dos 

Recursos) ao Ministério da Previdência Social; 

  Realiza palestra sobre os investimentos do Previlucas; 

  Realiza a apresentação do Parecer Trimestral dos Investimentos do Previlucas; 

  Relaciona cotidianamente com a empresa que presta assessoria de investimentos 

para esclarecimento de dúvidas; 

  Apresentar oportunidade de Investimentos com melhores retornos para carteira 

de investimentos do Previlucas; 

  Elabora parecer de análise de investimentos; 

  Acompanha o processo de credenciamento dos gestores, distribuidores e 

administradores dos fundos de investimentos aplicados pelo Previlucas; 

  Emite e encaminha as APR (Autorização de Aplicações e Resgates) aos bancos; 

  Controla as entradas e saídas dos valores nas contas correntes do Instituto de 

Previdência; 

  Auxilias os Conselheiros na preparação da prova do CPA-10; 

  Repassa informações econômicas aos Conselheiros do Previlucas através de e-

mails bem como nas reuniões mensais; 

  Auxilia o Conselho Fiscal na Elaboração do Parecer Mensal do Conselho Fiscal; 

  Auxilia na organização do Calendário de Reuniões dos Conselhos e Comitê de 

Investimentos; 

  Envia ao Ministério da Previdência Social as alterações da Política Anual de 

Investimentos; 

  Acompanha e auxilia a elaboração do Plano Anual de Investimento; 

  Acompanha e homologa o relatório anual da Carteira de Investimento; 

  Solicita e acompanha os extratos as Instituições Financeiras, para gerenciamento 

e registro contábil; 

  Realiza Conciliação Bancária; 

  Encaminhar extratos e informações das empresas de assessoria para emissão de 

pareceres e auxílios gerenciais; 

  Emite relatórios e acompanhamento da carteira de investimento; 

  Registra as receitas arrecadadas; 



  Acompanha o contador no encerramento do balancete financeiro; 

  Acompanhamento do Contador na elaboração dos balanços orçamentário, 

financeiro e patrimonial; 

  Acompanha o Contador na execução orçamentária e financeira; 

  Gerencia as despesas realizadas; 

  Acompanha a execução orçamentária e financeira; 

  Emite as informações do sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de 

Contas) e realiza o envio das mesmas; 

  Confere todos os sistemas correlacionados com o sistema AUDITAR para 

importar as informações do sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas; 

  Responsável pela geração do XML e correção os erros do sistema de Auditoria 

Pública Informatizada de Contas; 

  Responsável pelo envio das informações ao sistema de Auditoria Pública 

Informatizada de Contas no prazo legal, assumindo todas responsabilidades de envio 

quando erro operacional; 

  Responsável pelo envio de todas informações exigidas pelo sistema Auditoria 

Pública Informatizada de Contas, desde a Cargas Inicial, Mensal, Imediatos e Processos 

Licitatórios; 

  Realiza manutenção no Portal de Transparência do Previlucas com relação os 

investimentos e parte orçamentaria (Conselhos, Atas, Membros, Calendário, Confissão 

De Dividas Da Prefeitura, Investimentos Financeiros, Boletim Diário, APR, 

Movimentações Financeiras, Comitê de Investimentos, Informações sobre o 

Previlucas); 

  Participa e auxilia no Processo de Aprovação da Taxa Administrativa; 

  Participa e auxilia na Aprovação do Balanço Anual; 

  Participa e auxilia da Assembleia Geral do Previlucas; 

  Participa e auxilia nos Eventos externo, como cursos, palestra e inaugurações; 

  Controla a emissão das Certidões Previdenciária e fiscal do Previlucas; 

  Envia o demonstrativo da Política de Investimentos-DPIN ao Ministério da 

Previdência Social; 

  Emite e acompanha o CRP (Certificado de Regularidade); 

  Realiza o cadastramento e atualização do Patrimônio do Previlucas; 

  Realiza a depreciação e baixa do Patrimônio do Previlucas; 

  Operacionaliza os sistemas Previdenciário, Administrativo, Contábil e 

Financeiro (SAD, PATRIMONIO, SISPREV WEB, ESTOQUE, ORCA, COMPRAS E 

AUDITAR); 

  Realiza atendimento aos segurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

Supervisiona e operacionaliza os trabalhos na sua área de atuação, otimizando os 

serviços prestados; 

Designa atribuições aos seus supervisionados cobrando resultados; 

Dirimir os problemas na sua área de atuação cobrando providências se 

necessárias; 

Realiza reuniões periódicas com os seus supervisionados, para tratar de assuntos 

inerentes ao desenvolvimento do trabalho; 

  Promove por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob 

sua direção; 

  Distribui as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução; 

Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão; 

Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com 

vista a sua preservação, rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos; 

  Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis do PREVILUCAS; 

  Realiza manutenções no Portal de Transparência do Previlucas (Benefícios 

Previdenciários, Contratos, Segurados, Legislação, Licitação, Gestão de Pessoas); 

  Realiza o procedimento de cotação para aquisição de material e equipamentos 

para manutenção do PREVILUCAS; 

  Realiza cotação dos orçamentos e elabora processos de Compra Direta; 

  Efetiva as compras e prestação de serviços através de compra direta; 

  Controla a emissão Pronto Pagamento; 

  Realiza a cotação de orçamento para processos Licitatórios; 

  Elabora e realiza os Processos Licitatórios; 

  Realiza o cadastro dos Processos Licitatórios no Sistema; 

  Realiza o cadastro das documentações do Processo Licitatório no SAD – 

Sistema de Administração; 

  Efetiva a formalização dos contratos; 

  Acompanha a elaboração das peças de planejamento; 

  Realiza os fechamentos das Folhas de Pagamentos dos Servidores da 

Administração, dos Benefícios Permanentes e Benefícios Temporários do 

PREVILUCAS; 

  Acompanhamento das prestações de serviço das empresas de assessoria; 

  Gerencia as solicitações do Tribunal de Contas; 

  Controla os repasses dos descontos nas folhas de pagamentos dos servidores em 

gozo de benefícios, bem como os aposentados e pensionistas emitindo relatórios aos 

Recursos Humanos da Prefeitura, ASPM – Associação dos Servidores Públicos 

Municipais, Tesouraria e bancos; 

  Emite as Guias de Contribuição Previdenciária aos órgãos vinculados ao 

Previlucas (Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, SAAE e PREVILUCAS); 

  Acompanha o pagamento das Contribuições Previdenciárias; 

  Controla a emissão da Guias de Contribuições referente Parcelamento; 

  Controla o recebimento do aluguel dos imóveis do Previlucas; 



  Efetiva o envio da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na 

Fonte); 

  Efetiva o envio da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

  Acompanha a execução orçamentária e financeira; 

  Encaminhamento do Cálculo Atuarial e nota técnica ao MPS (Ministério da 

Previdência Social); 

  Encaminhamento da legislação do Previlucas ao MPS (Ministério da Previdência 

Social), por meio físico e eletrônico; 

  Acompanhamento das reuniões dos Conselhos Curador e Fiscal; 

  Organiza o processo de Aprovação da Taxa Administrativa; 

  Organiza a Aprovação do Balanço Anual do Previlucas; 

  Organiza a Assembleia Geral do Previlucas; 

  Organiza a eleição bianual dos Conselheiros do Previlucas; 

  Organiza e participa dos Eventos externo, como cursos, palestra e inaugurações. 

  Controla as emissões das Certidões Previdenciária e fiscal do Previlucas; 

  Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão; 

  Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com 

vista a sua preservação, rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos; 

  Operacionaliza os sistemas Previdenciário, Administrativo, Contábil e 

Financeiro (SAD, SISPREV WEB, ORCA, FOLHA LEX, COMPRAS); 

  Realiza atendimento aos segurados; 

  Auxilia assessoria Contábil na elaboração das Defesas do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso; 

  Realiza a avaliação dos servidores efetivos durante o período de Estágio 

Probatório, quando devidamente nomeado; 

  Responsável pelo pagamento do Abono por Mérito (MERITOCRACIA). 

  Responsável por todos os pagamentos e transferências bancárias do Previlucas; 

  Acompanha os relatórios gerenciais das contribuições individualizadas em 

relação as contribuições registradas na razão contábil; 

  Realiza o gerenciamento do Sistema Ponto dos Servidores do Previlucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSESSOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO 

 

  Exerce a direção dos trabalhos do setor que lhe está subordinado; 

  Executa serviços de suporte administrativo nas diversas atividades do 

Previlucas, relativas às rotinas administrativas e fluxo normal de tarefas do órgão; 

  Executa serviços de apoio ao recebimento, conferência do cadastramento 

previdenciário, controle de entrada e saída de materiais no almoxarifado, efetuando 

registros, preenchendo formulários, atendendo solicitações a fim de suprir as diversas 

áreas Previdenciárias de acordo com as orientações recebidas do superior imediato; 

  Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 

imediato; 

  Realiza publicação dos balanços e balancetes (Portal da Transparência, Jornal 

Eletrônico Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Jornal Oficial municipal e 

Site Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde); 

  Acompanha os registros das receitas arrecadadas; 

  Realiza manutenção no Portal de Transparência do Previlucas (Comparativo da 

Receita, Comparativo da Despesa, Publicação Prestação de Contas, Cadastro Atas e 

Confissão de Dívida da Prefeitura); 

  Realiza o gerenciamento das despesas realizadas pelo Previlucas. 

  Controla a emissão de Empenhos; 

  Realiza o cadastramento do adiantamento de viagem; 

  Realiza os cadastramentos das reuniões no sistema Sad; 

  Operacionaliza os sistemas Previdenciário, Administrativo, Contábil e 

Financeiro (SAD, SISPREV, ESTOQUE, ORCA); 

  Controla o estoque de material de consumo do Previlucas; 

  Responsável pelo setor de arquivamento; 

  Realiza serviço externos como: serviços de banco, entrega e protocolo de 

documentos; 

  Realiza atendimento aos segurados; 

  Participa e auxilia na Aprovação do Balanço Anual; 

  Participa e auxilia na Assembleia Geral do Previlucas; 

  Participa e auxilia nos Eventos externo, como cursos, palestra e inaugurações; 

  Realiza a emissão da Darf do PASEP; 

  Responsável pela solicitação das guias de IRRF (das empresas e das folhas de 

pagamento); 

  Responsável pelo cadastramento do Acompanhamento dos Contratos no sistema 

SAD; 

  Responsável pelo lançamento dos Créditos a Receber. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSESSOR ADJUNTO PREVIDENCIÁRIO 

 

  Exerce a direção dos trabalhos do setor que lhe está subordinado; 

  Executa serviços de suporte administrativo nas diversas atividades do 

Previlucas, relativas às rotinas administrativas e fluxo normal de tarefas do órgão; 

  Executa serviços de apoio ao recebimento, conferência do cadastramento 

previdenciário, controle de entrada e saída de materiais no almoxarifado, efetuando 

registros, preenchendo formulários, atendendo solicitações a fim de suprir as diversas 

áreas Previdenciárias de acordo com as orientações recebidas do superior imediato; 

  Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 

imediato; 

  Realiza publicação dos balanços e balancetes (Portal da Transparência, Jornal 

Eletrônico Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Jornal Oficial municipal e 

Site Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde); 

  Realiza o fechamento do Balancete Financeiro. 

  Envia as informações da RAIS; 

  Organiza e disponibiliza para o envio os balancetes para Prefeitura Municipal, 

Câmara Municipal, Conselho Curador, Conselho Fiscal; 

  Emite relatórios para Balancete quadrimestral do Previlucas; 

  Realiza a geração de Recolhimento da SEFIP/INSS; 

  Preenche os relatórios gerenciais de controle da taxa de administração; 

  Organiza e arquiva os relatórios de controle gerencial dos servidores admitidos e 

demitidos e resumo da folha de pagamento dos órgãos vinculados ao PREVILUCAS; 

  Elaboração da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); 

  Controla abertura de Conta Salário e portabilidade; 

  Participa e auxilia no Processo de Aprovação da Taxa Administrativa; 

  Participa e auxilia na Aprovação do Balanço Anual; 

  Participa e auxilia na Assembleia Geral do Previlucas; 

  Participa e auxilia nos Eventos externo, como cursos, palestra e inaugurações; 

  Realiza a emissão da Darf do PASEP; 

  Responsável pela solicitação das guias de IRRF (das empresas e das folhas de 

pagamento); 

  Responsável pelo cadastramento do Acompanhamento dos Contratos no sistema 

SAD; 

  Responsável pelo lançamento dos Créditos a Receber. 

 


