
LEI COMPLEMENTAR N. 145, DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
Poder Executivo. 
 

Altera e atualiza os Anexos I, II, III, IV, V e VI 

da Lei Complementar n. 122/2013, que trata 

do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, fixa 

o quadro de pessoal, classifica cargos, função, 

nível e referência, do SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto do Município de 

Lucas do Rio Verde 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 Complementar: 

 

 

Art. 1º Esta lei altera a legislação que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários da Autarquia Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, instituído pela Lei n. 236, de 03 de julho 

de 1993, Lei Complementar n. 43, de 30 de outubro de 2006, com modificações 

procedidas pela Lei Complementar n. 64, de 18 de junho de 2008, Lei Complementar n. 

91, de 09 de dezembro de 2010, na Lei Complementar 122, de 1º de abril de 2013 e Lei 

Complementar n. 135 de 27 de maio de 2014. 

 

Art. 2º Altera a redação do artigo 13 da Lei Complementar n. 43, de 30 de 

outubro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 13. As funções de confiança compreendem o assessoramento técnico e 

assessoramento administrativo. 

§ 1º As funções de confiança serão preenchidas em conformidade com a 

estrutura do órgão, serviços e projetos institucionais, de acordo com a legislação ou a 

regulamentação específica. 

§ 2º As gratificações previstas neste artigo, não são acumuláveis com 

adicional por horas extraordinárias, com a remuneração do regime de plantão, sendo 

cumuláveis com o adicional de 1/3 de férias, adicional de tempo de serviço, gratificação 

natalina, adicional insalubridade e periculosidade e adicional de noturno. 

 

Art. 3º As alterações procedidas nesta lei implicam: 

 

I - na criação do cargo efetivo de Agente de Tratamento de Sistema de Água, 

Agente de Tratamento de Sistema de Esgoto, Operador de Estação de Tratamento de 

Água – ETA e Técnico de Suporte de Tecnologia da Informação; 

II – alteração do número de vagas no cargo de Engenheiro(a) Sanitarista; 

III - na atualização dos vencimentos básicos de todos os cargos, conforme as 

revisões já concedidas. 



 

Art. 4º Em virtude das alterações constantes desta lei ficam alterados os Anexos 

I e II, o Anexo III será o Quadro dos Cargos de Extinção, o Anexo IV será a Tabela de 

Gratificação da Função de Confiança, o Anexo V será a Descrição dos Cargos Efetivos. 

 

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, 11 de maio de 2015. 

 

 

 

 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal  

 


