
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40

 LEI Nº 1052/2004)
 DATA: 18 de maio de 2004.
SÚMULA:  “Institui  o  Plano  de  Cargos,  Carreiras,  Vagas  e 
Vencimentos,  estabelece  o  Lotacionograma  e  regulamenta  as 
atribuições  dos  cargos  dos  Servidores  Públicos  da  Câmara 
Municipal de Lucas do Rio Verde/MT.”          

 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito Municipal de Lucas do 

Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º. Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras, Vagas e Vencimentos dos 
Servidores  Públicos  da  Câmara  Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde,  integrado  por 
cargos de provimento efetivo e em comissão. 

Art.  2º.  O presente  Plano,  aplica-se  aos  servidores  municipais  regidos  pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde.

Art. 3º.  Para efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I - Grupo Ocupacional – agrupamento de cargos da mesma natureza, requisitos e 
responsabilidades semelhantes,  que justifiquem tratamento de vencimentos similar, 
segundo  a  natureza  do  trabalho  ou  grau  de  conhecimento  exigido  para  o  seu 
desempenho;

II - Nível de Vencimento – designação da posição hierárquica do cargo na tabela 
de vencimentos;

III  -  Classe  Salarial  –  representada  por  letras,  com progressão  horizontal  de 
valores, segundo o nível de vencimento;

IV - Enquadramento Inicial - define o nível de vencimento e a classe salarial 
inicial do cargo;

V - Enquadramento Final - estabelece o nível de vencimento e a classe salarial 
final do cargo.
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CAPÍTULO II
DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, 

VENCIMENTOS E REQUISITOS:

Art.  4º. O  Quadro  de  Pessoal  é  estruturado  em  grupos  ocupacionais 
classificados conforme sua natureza, a saber:

I - Grupo Ocupacional - Serviços Gerais e Administrativos
II - Grupo Ocupacional - Técnico/Operacional
III - Grupo Ocupacional – Profissional

§ 1º. O Grupo Ocupacional - Serviços Gerais e Administrativos, é composto por 
cargos cujas atribuições requerem maior grau de destreza manual e relacionam-se à 
atividades  operacionais  e  administrativas,  de  orientação aos  usuários,  manutenção, 
conservação,  limpeza e   reparos,  segundo o nível  de  conhecimento e  requisitos  e 
atribuições definidas no Anexo II.

 
§ 2º. O Grupo Ocupacional – Técnico/Operacional, é composto por cargos cujo 

requisito de instrução é a nível de segundo grau e relaciona-se à atividades técnicas, 
burocráticas  e  auxiliares,  que  exigem iniciativa  e  decisão,  observado  a  formação, 
requisitos e atribuições definidas no Anexo II.

§ 3º. O Grupo Ocupacional – Profissional, é composto por cargos cujo requisito 
de  instrução  é  a  nível  de  terceiro  grau  e  relaciona-se  com os  aspecto  teóricos  e 
práticos  atinentes  à  respectiva  área  de  conhecimento,  exigido  registro  no  órgão 
fiscalizador da categoria, observados os requisitos e atribuições definidas no Anexo 
II.

Art. 5º. A denominação dos cargos, enquadramento inicial e final, número de 
vagas e jornada de trabalho semanal estão definidos nos Anexos III e IV. 

Art. 6º. Os níveis de vencimentos, classes salariais e valores estão definidas no 
Anexo III.

Art. 7º. As funções e atribuições de cada cargo estão definidas no Anexo II.

Art.  8º.  A  criação  de  novos  cargos  será  precedida  de  descrição  formal, 
requisitos
que o ocupante deve possuir, forma de provimento, grupo ocupacional,  fixação do 
vencimento, número de vagas e de lei específica. 
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Art. 9º.  Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável será 

reenquadrado em cargo e  vencimento  similares  no mesmo grupo ocupacional  que 
pertence.

Parágrafo  Único  – Nos  casos  em  que  não  haja  possibilidade  de 
reenquadramento, o cargo ocupado pelo servidor será declarado em extinção.

CAPÍTULO III
DO INGRESSO 

Art.  10. O  ingresso  de  pessoas  no  quadro  permanente,  ocorrerá  mediante 
aprovação  em  concurso  público  de  provas  e  ou  de  provas  e  títulos,  nos  termos 
definidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, 
requisitos estabelecidos nesta lei e demais normas que disciplinam a matéria.

 
CAPÍTULO IV

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 11. O servidor nomeado para ocupar cargo público, fica sujeito a estágio 
probatório, nos termos definidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Lucas do Rio Verde, observadas as normas estabelecidas no Anexo VII.

CAPÍTULO V
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 12. - A carreira do servidor municipal decorre do exercício de suas funções, 
o  qual  será  submetido  a  avaliação  de  desempenho  para  fins  da  concessão  de 
progressão  funcional  e  salarial,  nos  termos  definidos  no  Estatuto  dos  Servidores 
Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, observadas as normas estabelecidas no 
Anexo VII, da presente lei.

Parágrafo único: Progressão é a elevação do servidor à posição imediatamente 
superior àquela a que pertence, dentro da mesma classe.

CAPITULO VI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 13. O servidor estável será submetido à avaliações de desempenho para fins 
de  acompanhamento  do  desenvolvimento  funcional  e  profissional  e  com  vistas  a 
progressão funcional e salarial, obedecidas as normas estabelecidas no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde e critérios definidos no 
anexo VII, da presente lei. 

§ 1º. Para conceituação do servidor, será constituída Comissão de Avaliação de 
Desenvolvimento  Funcional,  composta  por  03  (três)  membros,  designados  pelo 
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Presidente  da  Câmara,  que  apresentará  laudo  final  sobre  cada  um dos  servidores 
avaliados.

§ 2º. Após a Comissão ter exarado parecer final sobre a concessão ou não da 
progressão, a Secretaria Administrativa, encaminhará os referidos pareceres ao setor 
de recursos humanos, devidamente ratificados pelo Chefe do Legislativo, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis,  a fim de que se promova o enquadramento dos 
servidores nas respectivas classes.

CAPITULO VII
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 14. Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
do Presidente da Mesa Diretora, destinam-se a atender, cargos de Chefia, Assessoria e 
Diretoria, observadas as normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Lucas do Rio Verde, na Constituição Federal e na presente lei.

Parágrafo Único - Os cargos estão definidos no Anexo IV e a tabela de valores 
no Anexo VI.

CAPITULO VII
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 15. A função gratificada, é uma vantagem acessória atribuída pelo exercício 
de encargos de chefia,  de livre nomeação e exoneração do Presidente da Mesa da 
Câmara Municipal,  observadas as normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, na Constituição Federal e na presente 
lei.

Parágrafo único - A função gratificada de que trata o “caput”, deverá ser fixada 
através de ato próprio, podendo variar de 1% (um por cento) a 100% (cem por cento), 
sobre o vencimento básico do servidor, a critério do Presidente da Mesa da Câmara, 
levando-se em conta a necessidade e o grau de importância do cargo

. 

CAPÍTULO VIII
DO LOTACIONOGRAMA

Art.  16. Constitui  o  lotacionograma da Câmara  Municipal  de  Lucas  do Rio 
Verde a tabela constante do Anexo I.

CAPÍTULO IX
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  17. As  disposições  desta  lei  aplicam-se  exclusivamente  aos  servidores 
regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, 
com exceção dos cargos de provimento em comissão, não passíveis de carreira.

Art. 18. Os valores constantes dos Anexos V e VI, da presente lei, poderão ser 
atualizados anualmente mediante lei  de iniciativa do Poder Legislativo,  sempre na 
mesma data e nos mesmos índices dos servidores do Poder Executivo, observadas as 
demais normas constitucionais e legais vigentes.

Art. 19. Aplica-se aos servidores da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, 
toda a legislação inerente à pessoal do Município de Lucas do Rio Verde, sobretudo 
no  que  diz  respeito  a  equiparação  remuneratória,  categoria  funcional, 
desenvolvimento e progressão de carreira, hierarquia e ascensão funcional, disciplina 
aposentatória,  forma de cálculo de proventos, disposições estabelecidas no Regime 
Jurídico Único e tudo mais que lhes couber, obedecidos os limites e normas legais e 
constitucionais vigentes.
 

Art.20. Fica autorizado a contratação até  31 de dezembro de 2004 de  um 
cargo de auxiliar de serviços gerais, dois cargos de vigia, um cargo de telefonista, 
conforme anexo III da presente lei.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 22.  Revogadas as disposições em contrário. 

Lucas do Rio Verde, 18 de maio de 2004.

LUIS FRANCISCO MARTINELLO
           Presidente
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ANEXO - I

LOTACIONOGRAMA GERAL

CARGO E
FETIVO

COMISSÃO TOTAL

Auxiliar de Serviços Gerais 02 - 02
Motorista 01 - 01
Auxiliar Administrativo 01 - 01
Tesoureiro 01 - 01
Vigia 02 - 02
Coordenador Administrativo - 01 01
Assessor Jurídico - 01 01
Assessor Legislativo - 01 01
Contador 01 01
Técnico  em  Patrimônio  e 
almoxarifado

01 01

Telefonista 01 01
TOTAL 07 5 13

ANEXO - II
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DESCRIÇÕES DE CARGOS 

1 – GRUPO OCUPACIONAL - SERVIÇOS GERAIS E 
ADMINISTRATIVOS  - GOS

CARGOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Provimento: EFETIVO
Referência Salarial: CE - 01

ATRIBUIÇÕES

• Executar   serviços  de    zeladoria,   conservação  e    manutenção  da 
Câmara   Municipal, garantindo o  bom  funcionamento,   assegurando-lhes 
as  condições de higiene e segurança;  preparar e servir  café,  chá,  água e 
outros; zelar pela ordem e limpeza da copa.

• Executar serviços de zeladoria no prédio da Câmara Municipal, promovendo 
a limpeza e conservação, vigiando o cumprimento do regulamento interno 
para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem estar de seus 
ocupantes.

XIX- Inspecionar  as  dependências  da  Câmara,  efetuando  os  trabalhos  de 
limpeza, remoção ou incineração de resíduos para assegurar o bem estar 
dos ocupantes.

• Preparar e servir café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender os 
funcionários e visitantes da Câmara Municipal.

I- Lavar e guardar os utensílios, para assegurar sua posterior utilização. 
• Efetuar  limpeza  e  higienização  da copa,  lavando pisos,  peças,  azulejos  e 

outros, para manter um bom aspecto de higiene e limpeza.
VI- Receber, armazenar e controlar o estoque dos produtos alimentícios e 

material  de  limpeza,  requisitando  a  sua  reposição  sempre  que 
necessário, a fim de atender ao expediente da Câmara. 

• Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Provimento: EFETIVO
Referência Salarial: CE - 01

ATRIBUIÇÕES

I- Executar  trabalhos  de  coleta  e  de  entrega,  internos  e 
externos,  de correspondências,  documentos,  encomendas e 
outros afins, para atender as solicitações e necessidades da 
Administração da Câmara Municipal.

• Executar serviços internos, entregando documentos, mensagens e pequenos 
volumes, em unidades da própria organização.

• Quando necessário, executar serviços externos, efetuando pequenas compras 
e pagamentos de contas da Administração da Câmara Municipal.

• Executar  serviços  simples  de  escritório,  arquivando,  tirando  cópias  de 
documentos, atendendo telefone, anotando recados e outros, para auxiliar o 
andamento dos serviços administrativos.

• Orientar  e  encaminhar  visitantes  às  diversas  unidades  da  organização, 
prestando informações necessárias, atendendo às solicitações dos mesmos.

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
Provimento: EFETIVO

Referência Salarial: CE - 05

ATRIBUIÇÕES

• Atender ao público em geral,  identificando e averiguando suas pretensões 
para  prestar-lhes  informações  e/ou  encaminhá-los  às  pessoas  solicitadas. 
Executar e desenvolver trabalhos de suporte administrativo que envolvam 
serviços  de  informação,  redação,  datilografia,  digitação,  expedição, 
distribuição e arquivamento de documentos. 

• Planejar e promover a execução de todas as atividades que for submetido, 
baseando-se  nos  objetivos  a  serem  alcançados,  para  assegurar  o  bom 
andamento dos trabalhos legislativos.

• Executar serviços gerais de redação e técnica legislativa.
• Classificar documentos e correspondências do legislativo.
• Auxiliar os assistentes parlamentares na elaboração dos Projetos de Lei, de 

Decreto  Legislativo,  de  Resoluções;  Requerimentos,  Moções,  Indicações, 
etc.

• Auxiliar na preparação de material para publicação na imprensa, objetivando 
a divulgação dos atos do legislativo.
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• Executar  sob  supervisão  direta,  trabalhos  relativos  a  recursos  humanos, 

protocolo, finanças, patrimônio, etc.
• Elaborar controles, quadros, gráficos, demonstrativos e relatórios diversos.
• Executar quaisquer outras atividades correlatas.

CARGO: TELEFONISTA
Provimento: EFETIVO

Referência Salarial: CE- 02

ATRIBUIÇÕES

• Operar mesa e aparelhos telefônicos (pabx) e outros sistemas semelhantes.
• Estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas.
• Vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos.
• Prestar informação relacionadas com a repartição.
• Responsabilizar-se  pela  manutenção  e  conservação  do  equipamento 

utilizado.
• Prestar informações e localizar pessoas, consultando listas telefônicas e de 

funcionários e rol de números úteis para o órgão.
• Realizar controle das ligações telefônicas recebidas e transmitidas, anotando 

dados em formulários apropriados.
• Executar outras tarefas correlatas.

CARGO: AGENTE DE FINANÇAS E CONTROLE
Provimento: EFETIVO

Referência Salarial: CE - 06

ATRIBUIÇÕES

• Controlar  e  executar  serviços  inerentes  à  contabilidade  geral  da  Câmara 
Municipal

• Escriturar  analiticamente  os  atos  administrativos,  efetuando  os 
correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil 
e orçamentário.

• Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo 
saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção 
das operações contábeis.

• Examinar empenhos da despesa, verificando a classificação e a existência de 
recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos 
assumidos.
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• Elaborar 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.

• Executar  trabalhos  relativos  a  orçamento,  materiais,  protocolo,  arquivo, 
contabilidade, patrimônio, almoxarifado, finanças, e outros.

• Elaborar controles, quadros, gráficos, demonstrativos e relatórios diversos.
• Verificar serviços realizados.
• Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

CARGO: MOTORISTA
Provimento: EFETIVO 

Referência Salarial: CE - 02

ATRIBUIÇÕES

• Dirigir  e  conservar  veículos  automotores,  da  Câmara  Municipal, 
manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto 
determinado, de acordo com as normas de trânsito, e as instruções recebidas 
do Chefe do Poder Legislativo, ou servidor por ele designado.

• Inspecionar  o  veículo  antes  da saída,  verificando o estado dos  pneus,  os 
níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica, e 
outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e 
segurança.

• Dirigir  o veículo,  obedecendo ao Código Nacional  de Trânsito,  seguindo 
mapas,  itinerários  ou  programas  estabelecidos,  para  conduzir  usuários  e 
materiais aos locais solicitados ou determinados.

• Agir  com  polidez  e  delicadeza,  dentro  dos  padrões  de  urbanidade 
recomendáveis.

• Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos 
ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento.

a) Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água 
e lubrificantes.

• Efetuar reparos de emergência e troca de pneus no veículo, garantindo a sua 
utilização em perfeitas condições.

I- Recolher  o  veículo  após  liberação,  estacionado-o  e  fechando-o 
corretamente.

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente da Câmara 
ou servidor por ele designado.
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CARGO: VIGIA

Provimento: EFETIVO
Referência Salarial: CE- 05

ATRIBUIÇÕES

• Exercer  a  vigilância  junto  ao  prédio  da  Câmara  Municipal  e  locais 
previamente determinados.

• Realizar  rondas  de  inspeção  em  intervalos  determinados,  adotando 
providências tendentes a evitar roubos, furtos, incêndios e danificações nos 
bens sob a sua guarda. 

• Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso ao 
imóvel sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações 
de ingresso..

• Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso ao imóvel sob sua 
guarda, estão devidamente fechadas..

• Averiguar quaisquer condições anormais que tenha observado durante sua 
ronda de trabalho..

• Responder  as  chamadas  telefônicas  e  anotar  os  recados  que  por  ventura 
aconteçam durante o seu turno.

• Levar  ao  imediato  conhecimento  de  sua  chefia  hierárquica  qualquer 
irregularidade verificada.

• Acompanhar  servidor  da  Câmara  Municipal,  quando  necessário,  no 
exercício de suas funções.

• Executar outras tarefas correlatas.

2 – GRUPO OCUPACIONAL - TÉCNICO/OPERACIONAL - GOT

CARGO: TESOUREIRO
Provimento: EM COMISSÃO
Referência Salarial: CC – 04

ATRIBUIÇÕES

• Responsável  pelas finanças da Câmara Municipal,  compete supervisionar, 
coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da Câmara e 
elaborar e manter atualizado o cadastro do patrimônio do Poder Legislativo.

Av. Pará, 109 E  * Cidade Nova * Telefax: (65) 3549-1212  * CEP  78.455-000 * 
Lucas do Rio Verde –  MT

E-mail: pmlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
I- Escriturar  analiticamente  os  atos  e  fatos  administrativos,  efetuando os 

correspondentes lançamentos contábeis.
II- Promover  a  prestação,  acertos  e  conciliação  de  contas  em  geral, 

assegurando o controle contábil e orçamentário da Câmara Municipal.
III- Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência 

de  recursos  nas  dotações  orçamentárias,  para  o  pagamento  dos 
compromissos assumidos.

IV- Elaborar  demonstrativos  contábeis  mensais,  trimestrais,  semestrais  e 
anuais, em consonância com a lei, para apresentar resultados da situação 
patrimonial, econômica e financeira do Poder Legislativo Municipal.

V- Executar  outras  tarefas  correlatas  que  lhe  forem  determinadas  pelo 
superior imediato. 

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Provimento: EM COMISSÃO
Referência Salarial: CC - 05

ATRIBUIÇÕES

• Orientar,  coordenar e supervisionar todos os trabalhos da competência da 
Coordenadoria  Administrativa  e  a  execução  do  processo  legislativo  de 
acordo com as deliberações da Mesa.

VI- Examinar,  conferir  e  instruir  todos  os  processos  em  tramitação  no 
Legislativo.

VII- Assinar  como  responsável  todos  os  documentos  expedidos  pela 
Coordenadoria Administrativa.

VIII- Promover a organização e controle de todas as atividades e competências 
da  Coordenadoria,  estando  apto  a  prestar  conta  de  tarefas  próprias,  a 
qualquer tempo e sempre que solicitado.

• Responsável pela correspondência oficial da Câmara Municipal, compete a 
elaboração  e  destinação  de  toda  correspondência  emitida  oficialmente, 
dando-lhes o encaminhamento correto.

• Organizar e mantém atualizados os arquivos do Legislativo, possibilitando 
um controle sistemático dos mesmos.

• Responsável pelos controles funcionais, recrutamento, seleção e treinamento 
de pessoal.

IX- Desempenhar  outras  tarefas  que  lhe  forem  cometidas  pelo  Chefe  do 
Legislativo.

3 – GRUPO OCUPACIONAL – PROFISSIONAL - GOP
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
Provimento: EM COMISSÃO
Referência Salarial: CC - 06

ATRIBUIÇÕES

• Representar  a  Câmara  Municipal  nas  causas  e  recursos  processados  em 
qualquer  instância,  bem  como  prestar  Assessoria  Jurídica  aos  diversos 
setores do Legislativo.

X- Responsável por todas as atividades jurídicas da Câmara Municipal.
XI- Compete  auxiliar  o  Presidente  e  demais  Vereadores  nos  assuntos  de 

natureza jurídica, submetidos a sua apreciação.
XII- Opinar  sobre projetos de lei  e  demais  proposições a serem apreciadas 

pelo Legislativo Municipal.
XIII- Elaborar  minutas  de  contratos,  atender  consultas  de  ordem  jurídica 

relativas ao Poder Legislativo encaminhadas pelo Presidente ou demais 
Vereadores, emitindo parecer a respeito.

XIV- Representar o Legislativo em Juízo, quando este for autor, réu ou parte 
interessada.

XV- Desempenhar  outras  tarefas  que  lhe  forem  cometidas  pelo  Chefe  do 
Legislativo.

CARGO: CONTADOR
Provimento: EM COMISSÃO

Referência Salarial: CC- 05

ATRIBUIÇÕES

I. Organizar  e  dirigir  os  serviços  de  contabilidade  da  instituição, 
planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando 
dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas.

II. Proceder à análise de contas.
III. Assessorar  sobre  problemas contábeis  especializados  da  instituição, 

dando  pareceres  sobre  a  ciência  às  práticas  contábeis,  a  fim  de 
contribuir  para a correta  elaboração de políticas e  instrumentos de 
ação dos setores.

IV. Realizar trabalhos de auditoria contábil.
V. Elaborar  balancetes  e  balanços,  aplicando  normas  contábeis  e 

organizado  demonstrativos  e  relatórios  de  comportamento  das 
dotações orçamentárias. 
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VI. Participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento 

da gestão econômico-financeiro da Instituição.
VII. Sugerir mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
VIII. Ordenar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações 

orçamentárias, preparando a documentação comprobatória, obtendo 
aprovações e enviá-las aos órgãos competentes para apreciação.

IX. Emitir Parecer Técnico Contábil sobre matérias encaminhadas pelo 
Executivo ao Legislativo e que estejam relacionadas com as Leis 
Orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

X. Assinar em conjunto com o Presidente, balancetes mensais e balanço 
geral anual do Poder Legislativo, devendo para tanto, estar cadastrado 
devidamente junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

CARGO  TÉCNICO EM PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
Provimento:  EM COMISSÃO
Referência Salarial: CC –02

ATRIBUIÇÕES

-  Responsável  pela  guarda,  conservação  e  organização  dos  bens 
patrimoniais da Câmara Municipal.
- Manter e organizar a numeração dos bens patrimoniais.
-  Acompanhar  e  supervisionar  os  trabalhos  de  manutenção,  conservação  e 
restauração do patrimônio da Câmara, efetuados por funcionários ou terceiros.
- Efetuar o controle de uso da frota de veículos, sua conservação e manutenção.
- organizar e disciplinar a entrada e saída de produtos do almoxarifado.
- Manter organizado controle de estoque do almoxarifado.
- Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato.
- Supervisionar e determinar os trabalhos de limpeza do Imóvel da Câmara, 
interno e externo.

ANEXO - III

QUADRO DOS CARGOS EFETIVOS
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VAGA
S

FUNÇÕES H
ORAS

REQUISI-
TOS

REFERÊN-CIA

01 Auxiliar Administrativo 40 Ensino 
Fundamental

CE – 02

01 Motorista 40 Alfabetização CE – 02

02 Auxiliar de Serviços Gerais 40 Alfabetização CE – 01

01 Telefonista 40 Ensino Médio CE – 02
02 Vigia 40 Alfabetização CE – 02
08 - - - -

ANEXO – IV

QUADRO DOS CARGOS  DE LIVRE NOMEAÇÃO E 
EXONERAÇÃO

(CARGOS COMISSIONADOS)
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VAGAS FUNÇÕES HS/SE
M

REQUISIT
OS

REFE-
RÊNCIA

01 Assessor Jurídico 20 Livre 
Nomeação 

Nível Superior

CC - 06

01 Coordenador Administrativo 40 Livre 
Nomeação

CC – 05

01 Assessor Legislativo 30 Livre 
Nomeação

CC – 03

01 Tesoureiro 40 Livre 
Nomeação

CC – 04

01 Contador 40 Livre 
Nomeação

CC - 05

01 Técnico  em  Patrimônio  e 
almoxarifado

40 Livre 
Nomeação

CC - 02

06 - - - -

ANEXO – V

QUADRO DE SALÁRIOS

CARGOS EFETIVOS - CE

CARGOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES, 
OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO
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VALORES EXPRESSOS EM  - R$ -

REFERÊNCI
A GRAUS

CE A B C D E F G H I J
CE – 01 510,00 535,00 563,00 591,00 620,00 651,00 684,00 718,00 754,00, 791,00
CE - 02 540,00 567,00 596,00 625,00 656,00 688,00 758,00 795,00 835,00 877,00
CE - 03 590,00 620,00 651,00 683,00 717,00 753,00 790,00 830,00 871,00 919,00
CE - 04 640,00 672,00 705,00 740,00 777,00 815,00 855,00 898,00 943,00 990,00
CE - 05 695,00 730,00 766,00 804,00 845,00 887,00 931,00 977,00 1025,00 1076,00
CE - 06 750,00 787,00 826,00 867,00 910,00 955,00 1003,00 1053,00 1106,00 1162,00

 

ANEXO – VI

QUADRO DE SALÁRIOS
 

CARGOS EM COMISSÃO - CC

CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

REFERÊNCIA VALORES EXPRESSOS EM R$
Vencimento Base/Mensal

CC - 01 750,00
CC - 02 1.260,00
CC - 03 1.341,00
CC - 04 1.790,00
CC - 05 2.587,00
CC - 06 2.880,00
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ANEXO VII

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
 

NORMAS  PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 
EFETIVOS

I - CLIENTELA 

Servidores efetivos e em estágio probatório regidos por Estatuto e lotados na 
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT. 

II - DOS OBJETIVOS

Verificar o comportamento, o grau de desempenho e potenciais profissionais de 
desenvolvimento,  identificar  necessidades  de  acompanhamento,  treinamento, 
readaptação  e  relocação,  oferecer  oportunidades  para  a  melhoria  do 
relacionamento,  integração  e  capacitação  profissional  e  fornecer  dados  para  os 
processos de promoção funcional e salarial. 

   
III -  DO PROCESSO 

1. O processo de avaliação consiste na verificação sistemática do desempenho 
dos servidores efetivos e em estágio probatório, segundo o cargo, natureza das 
funções, atribuições e comportamento no trabalho;

2. Avaliação de desempenho será conduzida por uma comissão composta por 03 
(três) membros, especialmente designada para este fim;

3. Com o objetivo de melhor instruir os trabalhos, a comissão registrará em ata 
todas as fases e ocorrências no decorrer do processo;

4. A comissão deliberará sobre o período que servirá de base para a realização do 
processo de avaliação de desempenho;
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5. O  processo  de  avaliação  de  desempenho  será  efetuado  pela  chefia  direta 

imediata e conjunto com os membros da comissão de avaliação e tomará por 
base os fatores e critérios definidos na ficha de avaliação;

4. Nos casos em que o servidor tenha mudado de setor, o chefe imediato anterior 
também participará do processo de avaliação;

5. O desempenho do servidor será efetuado por meio do preenchimento da Ficha 
de Avaliação de Desempenho constante do Anexo VI, em que, numa escala 
entre  0  (zero)  a  10  (dez),  serão  atribuídos  pontos  segundo  o  grau  de 
desempenho em cada fator de avaliação;

6. O resultado final da avaliação será obtido por meio da soma dos pontos obtidos 
em cada fator, divido pela quantidade de fatores avaliados;

7. A  comissão  de  avaliação,  em  entrevista  específica  para  este  fim,  dará 
conhecimento dos critérios adotados na avaliação e do desempenho obtido pelo 
servidor;

8. Caso o avaliado não concorde com o resultado de sua avaliação, terá o prazo 
de 02  (dois)  dias  úteis  para  recorrer  formalmente  à  comissão de avaliação, 
cabendo a esta dar solução à questão;

9. A  comissão  de  avaliação,  com  base  nos  pontos  obtidos,  emitirá  parecer  e 
encaminhará os resultados e sugestões ao Presidente da Câmara, para que 
este, ouvida a assessoria jurídica, tome as medidas necessárias.

IV -  DOS AVALIADORES 

1.  Os  avaliadores  devem  estar  devidamente  familiarizados  com  as  funções, 
atribuições e responsabilidades de cada cargo, instrumentos de trabalho e com 
as normas gerais da avaliação de desempenho. 

2. Constituem princípios do avaliador: 
a)  -  ser  um observador sutil,  engenhoso,  afim de distinguir  se as deficiências 

constatadas foram originadas por má vontade, incapacidade técnica, falta 
de treinamento ou  por condições alheias à vontade do avaliado; 

b) - ter boa memória e não se deixar impressionar por acontecimentos recentes e 
levar em conta todos os fatos ocorridos no decorrer do período; 

c) - ser imparcial, ter em mente que a avaliação de desempenho não é um “ajuste 
de contas”, mas sim um relatório sobre a atividade profissional de alguém; 

d) - conhecer as funções e atribuições do cargo e o trabalho desenvolvido pelo 
servidor avaliado.

V - DOS AVALIADOS
O servidor municipal constituí parte integrante do processo de avaliação, cuja 

participação deve ser pacífica, imparcial e facilitadora dos trabalhos desenvolvidos 
pela comissão de avaliação.
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VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Compete ao setor de recursos humanos:
a) -  apoiar  a  comissão  de  avaliação  e  fornecer  os  elementos  necessários  ao 

desenvolvimento do processo de avaliação;
b) - prestar assistência técnica as chefias dos demais setores durante o período de 

realização do processo de avaliação; 

2. Os casos omissos serão analisados e apreciados pela comissão permanente de 
avaliação, a qual caberá o parecer final. 

Av. Pará, 109 E  * Cidade Nova * Telefax: (65) 3549-1212  * CEP  78.455-000 * 
Lucas do Rio Verde –  MT

E-mail: pmlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br


	DO INGRESSO 
	DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
	EFETIVO

	ATRIBUIÇÕES
	CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
	Provimento: EFETIVO
	ATRIBUIÇÕES
	CARGO: TELEFONISTA
	Provimento: EFETIVO


	Referência Salarial: CE- 02
	ATRIBUIÇÕES



	CARGO: AGENTE DE FINANÇAS E CONTROLE
	Provimento: EFETIVO
	ATRIBUIÇÕES
	CARGO: MOTORISTA
	Provimento: EFETIVO 

	ATRIBUIÇÕES
	CARGO: VIGIA
	Provimento: EFETIVO


	Referência Salarial: CE- 05
	ATRIBUIÇÕES
	ATRIBUIÇÕES

	CARGO: CONTADOR
	Provimento: EM COMISSÃO

	Referência Salarial: CC- 05
	ATRIBUIÇÕES

	ATRIBUIÇÕES
	QUADRO DOS CARGOS EFETIVOS



	VAGAS
	HORAS
	QUADRO DOS CARGOS  DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

	VAGAS
	FUNÇÕES

	HS/SEM
	REQUISITOS
	VALORES EXPRESSOS EM  - R$ -
	REFERÊNCIA
	CE
	ANEXO – VI
	QUADRO DE SALÁRIOS



	I - CLIENTELA 

