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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação apresenta este compêndio que reúne algumas normas legais 

e regulamentares do município, com a finalidade de subsidiar o trabalho dos gestores das instituições 

pertencentes à rede municipal de ensino. Inclui Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Instruções 

Normativas de interesse dos servidores da área educacional. As informações aqui contidas foram extraídas 

do Site Oficial da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, e do Diário Oficial de Contas de Mato Grosso. 

As legislações são resultados dos processos evolutivos da sociedade atual, e estão em constantes 

mudanças. Nesse sentido, os gestores necessitam ter uma atenção especial em consultar as normas legais 

e verificar se não houve alterações recentes para aplicá-las em seu âmbito de atuação. 

 

 

CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 

Secretária Municipal de Educação 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 42, DE 20 DE JUNHO DE 2006 - Dispõe, na Forma da Constituição   
Federal, sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Luca do Rio Verde, da 
sua Administração Direta, Autárquica e Fundacional Pública, e dá Providências Correlatas. 
 

MARINO JOSÉ FRANZ, 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 Complementar, 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta lei reformula o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, bem 
como disciplina as atividades dos servidores e estabelece as regras a serem cumpridas pelos servidores 
da Prefeitura e da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município, quanto aos 
seus direitos e deveres. 
 
Art. 2º Para os efeitos desta lei, servidor estatutário, denominado simplesmente servidor, é a pessoa 
regularmente investida em cargo público. 
 
Art. 3º Cargo público é o posto de trabalho criado por lei de iniciativa privativa de cada Poder ou entidade 
a que se aplica esta lei, em número certo, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos, a que corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades descritas em ato de cada 
respectivo Poder ou entidade. 
 

Capítulo II 
DO INGRESSO, DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA 

 
SEÇÃO I 

DA INVESTIDURA E DO PROVIMENTO 
 
Art. 4º São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
 
I - a nacionalidade brasileira, e estrangeira quando esta for disciplinada em lei conforme previsão na 
Constituição Federal; 
 
II - o gozo dos direitos políticos; 
 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
 
V - a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
VI - aptidão física e mental. 
 
VII - aprovação prévia em concurso público para cargos de provimento efetivo isolados ou de carreira; 
VIII - habilitação legal para o exercício do cargo; 
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Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em 
concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 
são portadoras, e para tais pessoas serão reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no 
concurso, no percentual a ser definido em cada edital de concurso público. 
 
Art. 5º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder. 
 
Art. 6º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
 
Art. 7º São formas de provimento de cargo público: 
 
I - nomeação; 
 
II - readaptação; 
 
III - reversão; 
 
IV - aproveitamento; 
 
V - reintegração; 
 
VI - recondução, e; 
 
VII - promoção (carreira do magistério) 
 

SEÇÃO II 
DA NOMEAÇÃO 

 
Art. 8º A nomeação far-se-á: 
 
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo, isolado ou constituído em 
carreira; 
 
II - em comissão, para cargos definidos na lei como de livre provimento em comissão ou de confiança, e 
livre exoneração. 
 
Art. 9º A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. 
 

SEÇÃO III 
DO CONCURSO PÚBLICO 

 
Art. 10 O ingresso originário nos cargos de provimento efetivo far-se-á exclusivamente através de 
concurso público de provas, ou de provas e títulos. 
 
§ 1º O julgamento das provas e, havendo, dos títulos, será efetuado de acordo com os critérios 
estabelecidos em cada edital de concurso. 
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§ 2º Os editais de concursos públicos observarão, em todas as suas fases, as normas pertinentes 
estabelecidas na Constituição Federal, neste Estatuto e nas demais regras aplicáveis aos concursos 
públicos no Município. 
 
§ 3º O requisito específico para inscrição de qualquer candidato em concurso público, além dos básicos 
que estabelecer cada edital é o de ter a habilitação específica exigida para a posse ao cargo pretendido, 
comprovada por documentação expedida pelo órgão competente. 
 
Art. 11 O concurso público, que poderá abranger diversos cargos diferentes, terá a validade que o edital 
estabelecer, dentro dos limites constitucionais. 
 
Parágrafo único. Todas as condições do concurso serão fixadas em cada respectivo edital, que será 
publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação no Município. 
 

SEÇÃO IV 
DA POSSE, DO EXERCÍCIO, DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA ESTABILIDADE. 

 
Art. 12 A posse do servidor dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual poderão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser 
alterados por lei municipal. 
 
§ 1º A posse ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da publicação do ato de provimento. 
§ 1º A posse ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação enviado ao servidor via Correios por AR. (Redação dada pela Lei Complementar nº 85/2010) 
 
§ 1º A posse ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do ato de 
provimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 94/2011) 
 
I - o prazo previsto neste parágrafo para a posse passará a fluir no primeiro dia útil após a publicação no 
sítio eletrônico do Poder Executivo Municipal de Lucas do Rio Verde e/ou no Órgão de Comunicação 
Oficial do Município. 
I - o prazo previsto neste parágrafo para a posse passará a fluir no primeiro dia útil após a publicação no 
sítio eletrônico do Poder Executivo Municipal de Lucas do Rio Verde e/ou no Órgão de Comunicação 
Oficial do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 94/2011) 
 
II - Os nomes dos aprovados deverão ser divulgados nos sítios eletrônicos do Poder Executivo e Legislativo 
Municipal e, nas emissoras de rádio e televisões locais, vencedores do processo licitatório de divulgação 
dos atos do Poder Executivo Municipal. 
 
II - Os nomes dos aprovados deverão ser divulgados nos sítios eletrônicos do Poder Executivo e Legislativo 
Municipal e, nas emissoras de rádio e televisões locais, vencedores do processo licitatório de divulgação 
dos atos do Poder Executivo Municipal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 94/2011) 
 
III - A divulgação do inciso anterior deverá ocorrer dentro do período estabelecido no inciso I. (Redação 
acrescida pela Lei Complementar nº 94/2011) 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2010/8/85/lei-complementar-n-85-2010-altera-dispositivos-do-artigo-12-da-lei-n-422006
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2011/9/94/lei-complementar-n-94-2011-altera-o-paragrafo-primeiro-do-artigo-12-da-lei-complementar-n-422006-com-redacao-dada-pela-lei-complementar-n-85-2010
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2011/9/94/lei-complementar-n-94-2011-altera-o-paragrafo-primeiro-do-artigo-12-da-lei-complementar-n-422006-com-redacao-dada-pela-lei-complementar-n-85-2010
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2011/9/94/lei-complementar-n-94-2011-altera-o-paragrafo-primeiro-do-artigo-12-da-lei-complementar-n-422006-com-redacao-dada-pela-lei-complementar-n-85-2010
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2011/9/94/lei-complementar-n-94-2011-altera-o-paragrafo-primeiro-do-artigo-12-da-lei-complementar-n-422006-com-redacao-dada-pela-lei-complementar-n-85-2010
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Art. 13 A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 
 
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo. 
 
Art. 14 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. 
 
§ 1º É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
 
§ 2º O servidor será exonerado do cargo, ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função 
de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos no parágrafo anterior. 
 
§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor 
compete dar-lhe exercício. 
 
Art. 15 O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento 
individual do servidor. 
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual. 
 
Art. 16 O servidor apenas poderá ter exercício dentro do Município, salvo em caso de cessão a órgão 
público que não municipal. 
 
Parágrafo Único - O servidor público municipal estável somente poderá ser posto à disposição para prestar 
serviços técnicos ou especializados nos planos federal, estadual ou municipal e respectivas autarquias, 
inclusive entidades paraestatais, com ônus para o Ente onde o servidor ficar à disposição. (Redação 
acrescida pela Lei Complementar nº 87/2010) 
 
Art. 17 Os servidores, efetivos ou em comissão, cumprirão jornada de trabalho, fixada nas leis de 
organização do quadro de pessoal de cada Poder ou entidade, observados os limites constitucionais de 
até 44 horas semanais. 
 
Art. 18 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo antes de estabilizar-
se no serviço público ficará sujeito a estágio probatório pelo período estabelecido na Constituição Federal, 
art. 41, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão acompanhados por comissão 
especial de avaliação, integrada por, no mínimo, 3(três) membros designados pelo órgão competente, 
observadas como condição para aquisição de estabilidade: 
 
I - as regras fixadas na Constituição Federal; 
 
II - o atendimento dos seguintes requisitos: 
 
a) assiduidade; 
b) pontualidade; 
c) disciplina; 
d) eficiência; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2010/8/87/lei-complementar-n-87-2010-cria-o-paragrafo-unico-do-artigo-16-da-lei-complementar-n-422006
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e) responsabilidade; 
f) relacionamento; 
g) desempenho profissional; 
h) capacidade de iniciativa; 
i) idoneidade moral, e; 
j) outros julgados pertinentes pela comissão de avaliação, desde que previamente levado ao 
conhecimento dos avaliados. 
 
§ 1º O servidor que, observadas as regras constantes deste Artigo, for exonerado, se for estável em outro 
cargo municipal será a ele reconduzido, observadas as regras constitucionais e legais relativas à 
recondução. 
 
§ 2º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças para tratamento de 
saúde e capacitação, e o afastamento para desempenho de mandato eletivo, suspendendo-se nesse 
período a contagem do prazo do estágio probatório. 
 
Art. 19 A avaliação especial de desempenho, semestral e obrigatoriamente realizada dentro do período 
de estágio probatório sob pena de responsabilização, será procedida na forma de regulamentação 
específica a cargo de cada órgão competente. 
§ 1º Em todo o processo de avaliação o servidor terá vista, podendo manifestar-se. 
§ 2º Na primeira avaliação, caso o servidor não atenda ao esperado, estabelecido na regulamentação, 
será formalizado processo administrativo para conduzi-lo a treinamento e orientação com a finalidade de 
corrigir suas deficiências e então refazer a avaliação, que, permanecendo a situação de insuficiência, o 
caso será conduzido de acordo com o parágrafo seguinte. 
§ 3º Nas avaliações subsequentes, se o servidor não atender ao esperado, estabelecido na 
regulamentação, poderá ser exonerado, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa e 
o contraditório. 
§ 4º As avaliações serão efetuadas durante o estágio, podendo, se houver necessidade, estender-se a até 
30 (trinta) dias após a conclusão do período de estágio probatório. A critério da comissão de avaliação, 
poderá ser solicitado o afastamento do servidor assim que findo o período do estagio, até a conclusão do 
processo. 
§ 5º Ocorrendo fato negativo relevante envolvendo o servidor em estágio probatório, ou se for 
enquadrado em alguma das infrações previstas no art. 114 desta Lei, poderá ser efetuada avaliação a 
qualquer tempo e o caso conduzido de acordo com os parágrafos 3º e 7º deste artigo. 
§ 6º A estabilidade, só será auferida oficialmente depois de concluído o período do estágio probatório e 
desde que não haja avaliação e ou processo administrativo pendentes. 
§ 7º Os resultados de todas as avaliações serão sempre encaminhados ao departamento de pessoal para 
condução dos processos. 
 
Art. 19 A avaliação especial de desempenho, obrigatoriamente realizada dentro do período de estágio 
probatório sob pena de responsabilização, será procedida na forma de regulamentação específica. 
 
§ 1º Em todo o processo de avaliação o servidor terá vista, podendo manifestar-se. 
 
§ 2º A qualquer tempo, se o servidor não atender ao esperado ou ocorrer fato relevante, poderá ser 
realizada a avaliação, podendo ser exonerado, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
defesa e o contraditório. 
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§ 3º Exceto se, a pedido do servidor, nenhuma exoneração ocorrerá antes de decorridos 90 (noventa) dias 
do início do estágio probatório. 
 
§ 4º As avaliações serão concluídas durante o período do estágio. 
 
§ 5º A estabilidade só será auferida oficialmente depois de concluído o período do estágio probatório. 
 
§ 6º Os resultados de todas as avaliações serão sempre encaminhados ao departamento de pessoal para 
condução dos processos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2014) 
 
Art. 20 De posse do resultado da avaliação, o órgão de pessoal emitirá parecer conclusivo a favor ou 
contra a confirmação do servidor em estágio. 
 
§ 1º Se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento deste, para efeito 
de apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
§ 2º O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente, que 
decidirá sobre a exoneração ou a manutenção do servidor. 
 
§ 3º Se a autoridade decidir pela exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato, caso 
contrário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação. 
 
Art. 21 O servidor estável só perderá o cargo em virtude de alguma das causas previstas na Constituição 
Federal, Art. 41. 
 

SEÇÃO V 
DA READAPTAÇÃO 

 
Art. 22 Readaptação é a transformação da investidura do servidor para um cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em laudo produzido por junta médica oficial composta de três médicos. 
 
§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor readaptado ou readaptando será aposentado 
por invalidez. 
 
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação e o nível de 
escolaridade exigido, além da equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, 
o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 
 
§ 3º O sistema de readaptação terá regulamentação própria, a ser emitida por decreto do executivo 30 
dias após entrada em vigor desta lei. 
 

 
SEÇÃO VI 

DA REVERSÃO 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2014/13/139/lei-complementar-n-139-2014-altera-e-revoga-dispositivos-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006
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Art. 23 Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
 
Art. 24 A reversão far-se-á, de preferência, no mesmo cargo ou naquele em que tenha transformado ou, 
ainda, em cargo de vencimento equivalente ao do anteriormente ocupado, atendido o requisito de 
habilitação profissional. 
 
§ 1º Se o laudo não for favorável à reversão, poderá ser realizada nova inspeção de saúde, decorridos 90 
(noventa) dias, no mínimo. 
 
§ 2º Será tornada sem efeito a reversão de ofício e cassada a aposentadoria de servidor que, declarado 
apto para retornar ao trabalho, mediante inspeção médica, não entrar em exercício dentro do prazo de 
30 (trinta) dias. 
 
§ 3º Encontrando-se provido ou extinto o cargo, o servidor revertido exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de vaga. 
 
Art. 25 Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 
 

SEÇÃO VII 
DA REINTEGRAÇÃO 

 
Art. 26 Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou 
judicial. 
 
§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observadas as regras 
constitucionais a respeito. 
 
§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. 
 

SEÇÃO VIII 
DA RECONDUÇÃO 

 
Art. 27 Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
 
II - reintegração, por determinação judicial ou por medida administrativa em caso de revisão do processo 
demissório, do anterior ocupante. 
 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, 
observadas as regras de compatibilidade previstas nesta lei. 
 

SEÇÃO IX 
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO 
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Art. 28 O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, 
obrigatório sempre que vagar cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente 
ocupado. 
 
Art. 29 A divisão de pessoal, de cada Poder ou entidade, determinará o imediato aproveitamento de 
servidor em disponibilidade, sempre que ocorrer vaga, na forma do caput. 
 
Art. 30 Será tornado sem efeito o ato que determinar o aproveitamento se o servidor não entrar em 
exercício no prazo legal, salvo se por doença comprovada por junta médica oficial, ou, ainda, por alguma 
outra razão, devidamente comprovada, que possa suficientemente justificar a não ocorrência do exercício 
no prazo fixado. 
 

SEÇÃO X 
DA DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGOS PÚBLICOS 

 
Art. 31 O Executivo, o Legislativo, as autarquias e as fundações públicas municipais ficam autorizados a, 
por ato administrativo, e na forma do art. 41, § 3º, da Constituição Federal, declarar desnecessários tantos 
cargos, de provimento efetivo, dos respectivos quadros, quantos estejam vinculados as áreas que venham 
a sofrer descentralização, na forma desta lei, ou privatização, ou ainda aqueles que por reorganização ou 
reestruturação interna dos serviços de cada Poder ou entidade restem sem função, ou sem utilidade ao 
serviço público. 
 
Parágrafo único. O ato que declarar desnecessário qualquer cargo especificará a respectiva quantidade, a 
denominação e a lotação se houver, e indicará, em caso de serem mantidos cargos iguais aos declarados 
desnecessários, quais os atingidos pela declaração, os quais serão necessariamente os ocupados há 
menos tempo. Em caso de empate, serão declarados desnecessários os cargos ocupados por servidores 
com menor tempo de serviço público, e persistindo o empate os ocupados por servidores com menores 
encargos familiares. 
 
Art. 32 Caso o cargo declarado desnecessário esteja ocupado por servidor em estágio probatório, será 
esse desligado do serviço público, e caso esteja ocupado por servidor estável permanecerá em 
disponibilidade, remunerada na forma da Constituição Federal, sendo seus proventos calculados levando-
se em consideração todos os títulos definitivamente incorporados ao salário. 
 

SEÇÃO XI 
DA VACÂNCIA E DA REDISTRIBUIÇÃO 

 
 
Art. 33 A vacância do cargo público decorrerá de: 
 
I - exoneração; 
 
II - redistribuição; 
 
III - aposentadoria; 
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IV - falecimento. 
 
Art. 34 A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. 
 
§ 1º A exoneração de ofício dar-se-á quando a autoridade destituir o servidor do cargo em comissão. 
 
§ 2º A exoneração será deferida ao ocupante de cargo em comissão que a requeira, indicando ou não 
seus motivos. 
 
Art. 35 Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, do quadro 
geral de pessoal, para outra divisão administrativa do mesmo Poder ou da mesma entidade, e dar-se-á 
observados os seguintes preceitos: 
 
I - interesse da administração, e; 
 
II - manutenção das atribuições e das responsabilidades do cargo. 
 
Parágrafo único. A redistribuição ocorrerá ex offício para ajustamento de lotação e da força de trabalho 
às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização do Poder ou da entidade. 
 

SEÇÃO XII 
DA SUBSTITUIÇÃO 

 
Art. 36 O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá ser substituído quando de seus 
afastamentos ou impedimentos, assumindo-o, o substituto, cumulativamente ou não com o cargo que 
ocupa, na forma do que dispuser o ato de substituição. 
 
Parágrafo único. O substituto em qualquer hipótese fará jus à remuneração do cargo no qual exerça a 
substituição, se vantajoso, seja qual for o período de substituição. 
 

SEÇÃO XIII 
DO COMISSIONAMENTO 

 
Art. 37 Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de comando e 
assessoramento dos níveis de autoridade da Administração Pública Municipal, providos mediante livre 
escolha do Chefe dos Poderes Legislativo e Executivo, entre as pessoas que reúnam condições e 
satisfaçam os requisitos legais e necessários para a investidura no serviço público. 
 
Art. 38 O servidor estável quando investido em cargo de provimento em comissão, poderá optar entre os 
vencimentos deste ou daquele cargo. 
 
Art. 39 A posse em cargo comissionado determina o concomitante afastamento do servidor estável do 
cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira, de que for titular. 
 

Capítulo III 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 
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SEÇÃO I 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 40 Vencimento é a retribuição pecuniária básica, devida pelo exercício de cargo público, com valor 
fixado em lei. 
 
Art. 41 Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, 
incorporáveis ou não. 
 
Art. 42 Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior 
ao limite constitucionalmente estabelecido. 
 
Art. 43 O servidor perderá: 
 
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
 
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos ou às saídas antecipadas, salvo na hipótese 
de compensação de horários. 
 
Art. 44 Salvo por imposição legal, mandado judicial ou autorização expressa do servidor, nenhum 
desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. 
 
Art. 45 As reposições, por pagamentos indevidos, e as indenizações, por prejuízos ao erário, serão 
averiguadas em processo administrativo, e se julgadas procedentes, serão descontadas da remuneração 
do servidor observando-se os seguintes limite. 
 
§ 1º A reposição será procedida em parcelas cujo valor não exceda um quarto da remuneração. 
 
§ 2º A reposição será procedida em uma única parcela, quando constatado pagamento indevido no mês 
anterior ao do processamento da folha. 
 
Art. 46 O servidor em débito com o erário, que for exonerado, ou que tiver sua aposentadoria cassada, 
ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja superior a cinco vezes o valor de sua remuneração 
terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, podendo o servidor autorizar sua compensação. 
 
§ 1º A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. 
 
§ 2º Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão judicial que posteriormente venha a ser 
cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação respectiva, sob 
pena de inscrição em dívida ativa. 
 
Art. 47 O vencimento, a remuneração e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, 
exceto por decisão judicial. 
 

SEÇÃO II 
DAS VANTAGENS 
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Art. 48 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 
 
I - indenizações; 
 
II - gratificações; 
 
III - adicionais. 
 
§ 1º As indenizações e as gratificações não se incorporam ao vencimento ou provento para nenhum efeito. 
 
§ 2º Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nas condições indicadas em lei. 
 

SEÇÃO III 
DAS INDENIZAÇÕES 

 
 
Art. 49 Constituem indenizações ao servidor: 
 
I - diárias; 
 
II - transporte. 
 
Art. 50 Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos 
em regulamento de cada Poder ou entidade respectiva. 
 

SUBSEÇÃO I 
DAS DIÁRIAS 

 
Art. 51 O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto 
do território nacional ou para o exterior, poderá, alternativamente ao sistema de adiantamento para 
despesas de viagem constante de legislação específica, e sempre a critério da Administração, receber 
passagens e diárias, destinadas essas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, 
alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento. 
 
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento 
não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Poder ou a entidade custear, por meio diverso, as despesas 
extraordinárias cobertas por diárias. 
 
§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não 
fará jus a diárias. 
 
Art. 52 O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente, no prazo de 2 (dois) dias. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. 
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SUBSEÇÃO II 
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 
Art. 53 Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de 
meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do 
cargo. 
 

SEÇÃO IV 
DAS GRATIFICAÇÕES E DOS ADICIONAIS 

 
Art. 54 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, e daquelas obrigatórias por força da 
Constituição Federal, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: 
 
I - décimo terceiro vencimento constitucional; 
 
II - adicional noturno constitucional; 
 
III - adicional constitucional pela prestação de serviço extraordinário; 
 
IV - adicional por tempo de serviço; 
 
V - adicionais de insalubridade e periculosidade; 
 
VI - gratificação pelo exercício de cargo de confiança e cargo em comissão; 
VII - adicional constitucional de férias. 
 
VIII - adicional por responsabilidade técnica; 

 
SUBSEÇÃO I 

DO DÉCIMO-TERCEIRO VENCIMENTO CONSTITUCIONAL 
 
Art. 55 O décimo terceiro vencimento, constitucionalmente assegurado ao servidor, corresponde a um 
vencimento integral, acrescido das vantagens incorporadas. 
 
Art. 56 O décimo terceiro vencimento será pago ao servidor independentemente de requerimento, até o 
dia vinte de dezembro de cada ano. 
 
Art. 57 O servidor que for exonerado perceberá seu décimo terceiro vencimento proporcionalmente aos 
meses de exercício após o mês de seu aniversário, calculado sobre a o valor de pagamento do mês da 
exoneração, considerando-se mês integral, para esse efeito, toda fração superior a 15 (quinze) dias. 
 
Art. 58 O décimo terceiro vencimento não será considerado para cálculo de qualquer vantagem 
pecuniária. 
 

SUBSEÇÃO II 
DO ADICIONAL NOTURNO CONSTITUCIONAL 
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Art. 59 O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horário compreendido entre 22 (vinte 
e duas) horas de um dia e 6 (seis) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 
 
Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata será cumulado com 
o adicional por serviço extraordinário. 
 

SUBSEÇÃO III 
DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

 
Art. 60 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em 
relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária 
mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e 
proporcionalmente nos demais casos. 
 
Art. 61 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada, e sempre por autorização escrita 
da autoridade máxima de cada Poder ou entidade. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 62 O adicional por tempo de serviço é devido a cada 5 (cinco) anos de serviço público prestado pelo 
servidor ocupante de cargo efetivo, à razão de 5% (cinco por cento) do valor do respectivo vencimento 
básico, ainda que investido o mesmo servidor em função gratificada ou cargo de confiança, e observado 
o limite de 35% (trinta e cinco por cento) daquele valor. 
 
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio de efetivo 
exercício do cargo. 
 

SUBSEÇÃO V 
DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 
Art. 63 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a 
adicional por insalubridade, conforme dispuser a Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
Art. 64 Os servidores que trabalham em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida 
fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme 
dispuser regulamento de cada Poder ou entidade. 
 
§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um 
deles. 
 
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou 
dos riscos que deram causa a sua concessão, e jamais se incorpora ao vencimento. 
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Art. 65 Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados 
insalubres ou perigosos. 
 
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, 
das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local obrigatoriamente 
salubre e em serviço não perigoso. 
 
Art. 66 No disciplinamento interno de cada Poder ou entidade a concessão dos adicionais de atividades 
de insalubridade e de periculosidade serão observadas, tanto quanto possível, as situações estabelecidas 
em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotará para situações estatutárias idênticas 
ou assemelhadas, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos. 
 
Art. 67 Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-X ou substâncias radioativas serão 
mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível 
máximo previsto na legislação federal pertinente. 
 
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 
(seis) meses. 
Art. 68 O Município fornecerá equipamentos de proteção ao trabalho perigoso e insalubre. 
 

SUBSEÇÃO VI 
DA GRATIFICAÇÃO 

 
Art. 69 Ao servidor, ocupante de cargo efetivo, investido em cargo de confiança e cargo comissionado, 
que por sua importância, intensidade de dedicação e nível de responsabilidade requeridas exijam singular 
demanda de esforço e criatividade, é devida gratificação pelo seu exercício, estabelecida no PCCS de cada 
Poder e entidade. 

 
SUBSEÇÃO VII 

DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS 
 
Art. 70 Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração devida no período das suas férias. 
 
Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar 
cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este 
artigo. 

 
Capítulo IV 
DAS FÉRIAS 

 
Art. 71 O servidor fará jus a trinta dias de férias por ano de serviço, as quais poderão ser acumuladas, até 
o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja 
legislação específica e aplicável a proibi-lo. 
 
§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício. 
 



23 
 

 

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
 
§ 3º As férias poderão ser parceladas em até duas etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no 
interesse da administração pública. 
 
Art. 72 O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do 
respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo. 
 
§ 1º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período 
das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo 
exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 
 
§ 2º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato 
exoneratório. 
 
Art. 73 O servidor que opera direta e permanentemente com raios-X ou substâncias radioativas gozará 
obrigatoriamente 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida 
em qualquer hipótese a acumulação. 
Art. 74 As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de necessidade do serviço, declarada 
pela autoridade máxima do órgão ou entidade, hipótese em que o restante do período interrompido será 
gozado de uma só vez. 
 

Capítulo V 
DAS LICENÇAS 

 
SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 75 Ao servidor serão concedidas licenças: 
 
I - para qualificação profissional; 
 
II - para tratamento de saúde; 
 
III - por acidente; 
 
IV - à gestante; 
 
V - para amamentar; 
 
VI - por paternidade; 
 
VII - para trato de interesse particular; 
 
VIII - para concorrer a cargos eletivos; 
 
IX - para tratar da saúde de pessoa da família; 
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X - para adoção. 
 
XI - Licença Premio 
 

SEÇÃO II 
DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Art. 76 A licença para qualificação profissional se dará com autorização do Poder Executivo e a seu 
exclusivo critério, e consiste no afastamento, pelos servidores, das suas funções, sem prejuízo da sua 
remuneração, e será concedida: 
 
I - para frequência a cursos de atualização, treinamento ou especialização profissional, no país ou no 
exterior, se de interesse do Município; 
 
II - para participar de congressos ou outras reuniões e eventos de natureza técnica, científica, cultural, 
inerentes às funções do servidor. 

 
SEÇÃO III 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 
Art. 77 A licença para tratamento de saúde, assim como a por acidente, ambas com remuneração integral, 
sempre por notificação do interessado ou de seu representante regularmente constituído, somente serão 
deferidas se atestada a sua necessidade por laudo de junta médica do Município. 
 
Art. 78 O servidor licenciado para tratamento de saúde ou por acidente de trabalho, não poderá dedicar-
se a atividade da mesma natureza que a do seu cargo, ou em qualquer atividade que testifique a 
capacidade do servidor de ser readaptado ou até mesmo de retornar ao serviço, sob pena de imediata 
interrupção da licença, com as consequências previstas em lei. 
 
Art. 79 O licenciado não pode recusar-se a inspeção médica sob pena de suspensão da licença. 
 
Parágrafo único. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou 
no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

 
SEÇÃO IV 

DA LICENÇA POR ACIDENTE 
 
Art. 80 Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. 
 
Art. 81 Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 
 
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 

SEÇÃO V 
DA LICENÇA À GESTANTE 
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Art. 82 A licença para repouso da servidora gestante será concedida por indicação médica, por prazo de 
120 (cento e vinte) dias. 
 

SEÇÃO VI 
DA LICENÇA PARA AMAMENTAR 

 
Art. 83 A servidora em período de amamentação terá direito a meia hora em cada turno para, com essa 
finalidade, afastar-se do expediente, até a idade de 6(seis) meses. 
 

SEÇÃO VII 
DA LICENÇA POR PATERNIDADE 

 
Art. 84 É assegurada licença de 5 (cinco) dias ao servidor, pai de recém-nascido. 
 

SEÇÃO VIII 
DA LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES 

 
Art. 85 O servidor estável terá direito a licença para tratar de interesses particulares por um período 
máximo 12(dose) meses, improrrogável, sem ônus ao Município. 
 
§ 1º O requerimento expressando as razões que levam o servidor a licenciar-se deverá ser dirigido ao 
órgão competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
§ 2º A autoridade competente de cada Poder ou entidade abrangida por esta lei concederá ou não a 
licença, a seu exclusivo e motivado critério. 
 
Art. 86 A licença de que trata esta Seção não excederá 12 (dose) meses, e, uma vez finda, somente após 
12 meses será concedida nova licença. 
 
Art. 87 A licença de que trata o artigo anterior poderá ser interrompida nas seguintes hipóteses: 
 
I - por necessidade de serviço justificada, a qualquer tempo, fixando-se prazo de retorno de até 15 (quinze) 
dias; 
 
II - no interesse do servidor após cumpridos no mínimo 50% (cinquenta por cento), mediante comunicado 
formal com 15 (quinze) dias de antecedência. 
 
Art. 88 É vedada a concessão da licença referida nesta Seção por período inferior a 30 (trinta) dias. 
 

SEÇÃO IX 
DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGOS ELETIVOS 

 
Art. 89 É assegurada ao servidor licença de até 90 (noventa) dias para concorrer a eleições, sem prejuízo 
da remuneração, tendo início o afastamento a partir do registro da candidatura. 
 

SEÇÃO X 
DA LICENÇA PARA TRATAR DA SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA 
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Art. 90 O servidor poderá obter licença, por motivo de doença que acometer o cônjuge ou companheiro, 
enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos, provando ser indispensável sua assistência 
pessoal e não podendo ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. 
 
§ 1º Provar-se-á a doença mediante atestado ou laudo médico. 
 
§ 2º Provar-se-á a residência da pessoa da família e não será concedida a licença se a pessoa residir fora 
do município. 
 
§ 3º A licença de que trata este artigo será concedida com remuneração integral em até quinze dias, 
prorrogável por mais quinze, e sem vencimento a partir trigésimo primeiro dia, até o máximo de um ano. 
 
§ 4º Quando a pessoa da família se encontrar em tratamento fora do Município, será aceito atestado ou 
laudo médico emitido por profissionais da localidade onde estiver. 
 

SEÇÃO XI 
DA LICENÇA PARA ADOÇÃO 

 
Art. 92 A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança serão concedidos 
120(cento e vinte) dias de licença remunerada, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, 60(sessenta) 
dias, se a criança tiver entre 1(um) e 4(quatro) anos de idade, e 30(trinta) dias, se a criança tiver de 
4(quatro) a 8(oito) anos de idade, a partir da data da adoção ou concessão da guarda judicial. 
 

SECAO XII 
DA LICENÇA PRÊMIO. 

 
Art. 93 Após cada decénio ininterrupto de efetivo exercício no Município, o servidor fará jus a noventa 
dias de licença especial com a remuneração do cargo. 
 
§ 1º Não se concederá licença especial ao servidor que, no período aquisitivo: 
 
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 
 
II - afastar-se do cargo em virtude de: 
 
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração; 
b) licença para tratar de interesses particulares, a exceção do previsto no Inciso I do artigo 87 desta Lei. 
 
§ 2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença especial (descanso) prevista neste 
artigo, na proporção de um mês para cada falta. 
 
§ 3º O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença especial. 
 
§ 4º É vedado o exercício do cargo durante o período de gozo. 
 
§ 5º O direito a licença especial (descanso) não tem prazo para ser exercitado. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/1990/0/4/lei-complementar-n-4-1990-dispoe-sobre-o-regime-juridico-unico-dos-servidores-publicos-do-municipio-das-autarquias-e-das-fundacoes-municipais
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§ 6º É vedado o acúmulo de licença especial em quaisquer termos. 
 
§ 7º É vedada a conversão em pecúnia ou em quaisquer outra forma de vantagens os direitos do caput 
deste Artigo. 
 
Art. 94 O número de servidores em gozo simultâneo de licença especial não poderá ser superior a um 
sexto da lotação da respectiva unidade administrativa, órgão ou entidade. 
 

Capítulo VI 
DAS OUTRAS CONCESSÕES AO SERVIDOR 

 
Art. 95 Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
 
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
 
II - por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor; 
 
III - por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge ou companheiro(a), filhos ou 
enteados, pais, irmão e avós; 
 
IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento. 
 
V - Por 03 (três) dias consecutivos por trabalho no período eleitoral. 
 

Capítulo VII 
DO TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 96 Observadas as disposições constitucionais pertinentes, será contado para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, prestado à 
administração direta, autárquica e fundacional pública daqueles entes. 
 
Parágrafo único. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, 
considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 
 
Art. 97 Além das ausências ao serviço previstas no art. 75, são considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de: 
 
I - férias; 
 
II - participação em programa de treinamento oficialmente instituído; 
 
III - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
 
IV - licença: 
a) à gestante, à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses; 
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c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, quando não puder haver readaptação de 
espécie alguma; 
 
V - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação 
desportiva nacional, no País ou no exterior, se autorizada pela Administração; 
 
VI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. 
 

Capítulo VIII 
DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 
Art. 98 É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou 
interesse legítimo. 
 
Parágrafo único. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo, e encaminhado 
por intermédio daquela a que tiver imediatamente subordinado o requerente. 
 
Art. 99 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira 
decisão, não podendo ser renovado. 
 
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores 
deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 100 Caberá recurso: 
 
I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 
 
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 
 
Art. 101 O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou 
proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. 
 
Art. 102 O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 
 
Art. 103 O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 
 
Art. 104 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. 
 
Art. 105 Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão 
retroagirão à data do ato impugnado. 
 
Art. 106 O direito de requerer prescreve: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria, ou a atos que afetem 
interesse patrimonial e créditos resultantes das relações laborais; 
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II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. 
 
Art. 107 O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for publicado. 
 
Art. 108 O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. 
 
Art. 109 A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 
 
Art. 110 Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na 
repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído, pena de suspensão dos prazos recursais 
enquanto não disponível o processo. 
 
Art. 111 A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 
 

Capítulo IX 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
SEÇÃO I 

DOS DEVERES 
 
Art. 112 São deveres do servidor: 
 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
 
II - ser leal às instituições a que servir; 
 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
 
V - atender com presteza: 
 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
 
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo; 
 
VII - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 
 
VIII - guardar sigilo sobre assunto de repartição; 
 
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
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X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
 
Art. 113 A representação de que trata o inciso XII do art. 112 será encaminhada pela via hierárquica e 
apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado, 
ampla defesa. 
 

SEÇÃO II 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Art. 114 Ao servidor é proibido: 
 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 
 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição; 
 
III - recusar fé a documentos públicos; 
 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; 
 
V - promover manifestação de desapreço no recinto da repartição; 
 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, desempenho de atribuição 
que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 
 
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a 
partido político; 
 
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente 
até o segundo grau civil; 
 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública; 
 
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, 
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 
 
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 
 
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
 
XIV - proceder de forma desidiosa; 
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XV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; 
 
XVI - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias; 
 
XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o 
horário de trabalho; 
 
XVIII - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 

 
SEÇÃO III 

DA ACUMULAÇÃO 
 
Art. 115 Ressalvados os casos previstos na Constituição, e observadas as demais condições ali 
estabelecidas, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 
 
Art. 116 A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade 
de horários. 
 
Art. 117 O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão no Município, nem ser 
remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. 
 
Art. 118 O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando 
investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. 
 

SEÇÃO IV 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 119 O servidor responde civil e penalmente, por ato omissivo ou comissivo, na forma da legislação 
federal aplicável, e administrativamente, na forma da Constituição, desta lei e da restante legislação 
municipal, pelo exercício irregular de suas atribuições. 
 
Art. 120 A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade. 
 
Art. 121 As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 
 
Art. 122 A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria. 

 
SEÇÃO V 

DAS PENALIDADES 
 
Art. 123 São penalidades disciplinares: 
 
I - advertência; 
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II - suspensão; 
 
III - exoneração; 
 
IV - cassação de aposentadoria; 
 
V - destituição de cargo em comissão; 
 
Art. 124 Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, 
os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes funcionais. 
 
Art. 125 O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar. 
 
Art. 126 A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 114, 
incisos I a VII e XVIII, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma 
interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. 
 
Art. 127 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de 
violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de exoneração, não 
podendo exceder 90 (noventa) dias. 
 
Art. 128 Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-
se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 
 
Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser 
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
 
Art. 129 As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso 
de um e 3 (três) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, 
praticado nova infração disciplinar. 
 
Art. 130 A exoneração será aplicada nos seguintes casos: 
 
I - crime contra a administração pública; 
 
II - abandono de cargo; 
 
III - inassiduidade habitual; 
 
IV - improbidade administrativa; 
 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
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VI - insubordinação grave em serviço; 
 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 
 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 
 
XI - corrupção; 
 
XII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 114; 
 
XIII - quebra de decoro do servidor; 
 
Art. 131 Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a 
autoridade superior de cada Poder ou entidade notificará o servidor, por intermédio de sua chefia 
imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na 
hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo 
processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 
 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por três servidores 
efetivos e estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da 
apuração; 
 
II - instrução, que compreende indiciação, defesa e relatório; 
 
III - julgamento. 
 
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a 
materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, 
dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente 
regime jurídico, além dos demais dispositivos constitucionais, legais ou regulamentares infringidos. 
 
§ 2º A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em 
que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação 
pessoal do servidor indiciado, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita ou requerer o que 
entenda de direito para sua defesa, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição e dilatação de 
prazo, se entendida necessária pela comissão. Observar-se-ão, se necessário, as normas da legislação 
processual para a citação do servidor. 
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da 
acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade 
instauradora, para julgamento. 
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§ 4º No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão. 
 
§ 5º Caracterizada a acumulação ilegal aplicar-se-á a pena de demissão ou destituição em relação aos 
cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou 
entidades de vinculação serão comunicados. 
 
§ 6º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar a que se refere este artigo não 
excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem. 
 
Art. 132 Será cassada a aposentadoria do inativo que a tenha obtido com inconstitucionalidade ou 
ilegalidade, segundo a qualquer tempo possa demonstrar a Administração. 
 
Art. 133 A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada 
nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. 
 
Art. 134 A exoneração ou a destituição de cargo em comissão por infringência do art. 112, incisos IX e XI, 
incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 (cinco) 
anos. 
 
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por crime contra a Administração pública, improbidade administrativa, 
ofensa física em serviço a servidor ou particular quando assim caracterizada, lesão aos cofres públicos ou 
prática de corrupção. 
 
Art. 135 Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos. 
 
Art. 136 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta) 
dias, interpoladamente, durante cada ano civil; 
 
Art. 137 Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, será adotado o procedimento a 
que se refere o art. 134, observando-se especialmente que: 
 
I - a indicação da materialidade dar-se-á: 
 
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência injustificada do 
servidor ao serviço superior a trinta dias; 
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por 
período igual ou superior a trinta dias interpoladamente, dentro de cada ano civil; 
 
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo 
dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a justificabilidade da ausência ao 
serviço superior a trinta dias, e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. 
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Art. 138 As penalidades disciplinares serão aplicadas: 
 
I - exoneração ou cassação de aposentadoria, ou suspensão superior a 15 (quinze) dias, pelo Prefeito, 
Presidente da Câmara Municipal, ou dirigente máximo da autarquia ou da fundação. 
 
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 
anterior quando se tratar de suspensão de até 15 (quinze) dias, ou advertência. 
 
III - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. 
 
Art. 139 A ação administrativa disciplinar prescreverá: 
 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e destituição 
de cargo em comissão; 
 
II - em 2 (dois) anos, quanto àquelas puníveis com suspensão; 
 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto àquelas puníveis com advertência. 
 
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade 
competente para iniciar o processo administrativo respectivo. 
 
§ 2º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a 
decisão final proferida por autoridade competente. 
 
§ 3º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a 
interrupção. 
 

Capítulo X 
DA SINDICÂNCIA, DO AFASTAMENTO PREVENTIVO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
SEÇÃO I 

DA SINDICÂNCIA 
 
Art. 140 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância, ou se for o caso diretamente por processo administrativo 
disciplinar, nesse caso assegurada ao acusado ampla defesa e contraditório. 
 
Art. 141 As denúncias formuladas por escrito, de irregularidades serão objeto de apuração por 
sindicância, ainda que não contenham a identificação do denunciante. 
 
Parágrafo único. Quando o fato narrado, a juízo da autoridade superior de cada Poder ou entidade, não 
configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada. 
 
Art. 142 Da sindicância poderá resultar: 
 
I - arquivamento do respectivo processo, ou 
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II - instauração de processo disciplinar. 
 
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior de cada Poder ou entidade. 
 
Art. 143 Sempre que o ilícito praticado pelo servidor for punível com penalidade de suspensão por mais 
de 30 (trinta) dias, de demissão ou cassação de aposentadoria, será obrigatória a instauração de processo 
disciplinar. 
 
Art. 144 Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito 
penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente 
da imediata instauração do processo disciplinar. 
 

SEÇÃO II 
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO 

 
Art. 145 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, se justificadamente 
imprescindível a medida, determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 30 
(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de comprovada necessidade administrativa, sempre 
sem prejuízo da remuneração. 
 
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput cessarão os efeitos da suspensão, ainda que não 
concluído o processo. 
 

SEÇÃO III 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
Art. 146 O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de 
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições 
do cargo em que se encontre investido. 
 
Art. 147 O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão processante composta de três 
servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, 
que deverá ser ocupante de cargo efetivo de superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao 
cargo do indiciado. 
 
§ 1º A comissão processante terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a 
indicação recair em um de seus membros. 
 
§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou processante cônjuge, companheiro ou parente 
do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
 
§ 3º Em caso de instauração de processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidade de 
funcionário do Poder Legislativo, a comissão processante será instaurada na forma do caput do artigo, 
composta por servidores estáveis do Poder Executivo Municipal. 
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Art. 148 A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 
 
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 
 
Art. 149 Tipificada a infração disciplinar, será formulada a minuciosa indiciação do servidor em processo 
administrativo disciplinar, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas, 
obedecendo-se, em todo o possível, ao art. 41, do Código de Processo Penal. 
 
Art. 150 O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 
 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 
 
II - instrução, defesa e relatório; 
 
III - julgamento. 
 
Art. 151 O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, 
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias o exigirem, por requerimento da comissão e com autorização da 
autoridade máxima de cada Poder ou entidade. 
 
§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
membros dispensados do registro do ponto até a entrega do relatório final. 
 
§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. 
 

SEÇÃO IV 
DA INSTRUÇÃO, DA DEFESA E DO RELATÓRIO 

 
 
Art. 152 A instrução do processo administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 
acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
 
Art. 153 Os autos da sindicância, se existente, integrarão o processo disciplinar, como parte da instrução. 
 
Art. 154 Na fase de instrução a comissão promoverá tomada de depoimentos, acareações, investigações 
e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, e recorrerá, quando necessário, a técnicos e peritos, 
de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
 
Art. 155 É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio 
de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, 
quando se tratar de prova pericial. 
 
§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 
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§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 
 
Art. 156 As testemunhas, se servidores do mesmo Poder ou entidade, serão convocadas a depor mediante 
mandado, expedido pelo presidente da comissão, e comunicado ao chefe da repartição onde serve o 
indiciado, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição, devendo a segunda via, com o ciente 
do interessado, ser anexada aos autos. 
 
Art. 157 Se a testemunha for da Administração e não for servidor do mesmo Poder ou entidade, será 
convidada a depor, indicando-se data, local e horário. 
 
Art. 158 Se a testemunha for do indiciado, deverá por ele ser conduzida a depor, na data determinada 
pela comissão. 
 
Art. 159 O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-
lo por escrito. 
 
§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os 
depoentes. 
 
Art. 160 Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, 
observados os procedimentos previstos nos artigos anteriores. 
 
§ 1º No caso de existir mais de um acusado no mesmo processo, cada um deles será ouvido 
separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias será 
promovida a acareação entre eles. 
 
§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, 
sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquirir as mesmas 
testemunhas, por intermédio do presidente da comissão. 
 
Art. 161 Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade 
competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um 
médico psiquiatra. 
 
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo 
principal, após a expedição do laudo pericial. 
 
Art. 162 O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar 
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 
 
§ 1º Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 
 
§ 2º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 
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§ 3º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-
á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 
2 (duas) testemunhas. 
 
Art. 163 O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá 
ser encontrado. 
 
Art. 164 Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário 
Oficial do Estado, em jornal de grande circulação no Município e afixado no mural da Prefeitura Municipal 
e Câmara Municipal, para apresentar defesa. 
 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última 
publicação do edital. 
 
Art. 165 Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 
 
§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. 
 
§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor 
qualificado como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, 
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 
 
Art. 166 Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais 
dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 
 
§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. 
 
§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e a penalidade que entende cabível. 
 
Art. 167 O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou 
a sua instauração, para julgamento. 

 
SEÇÃO V 

DO JULGAMENTO 
 
Art. 168 No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão. 
 
§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será 
encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 
 
§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade 
competente para a imposição da pena mais grave. 
 
Art. 169 O julgamento por princípio acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos 
autos. 
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§ 1º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo 
determinará o seu arquivamento, salvo se, por fundamentada convicção dessa última, for flagrantemente 
contrária à prova dos autos, hipótese em que determinará nova instrução ou novo julgamento, à mesma 
comissão. 
 
§ 2º Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. 
 
Art. 170 Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do 
processo, ou outra de hierarquia superior, declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no 
mesmo ato, o refazimento da parte anulada ou de todo o processo, à mesma comissão ou a outra que 
designar. 
 
§ 1º O julgamento fora do prazo legal, se por motivo justificado nos autos, não implica nulidade do 
processo. 
 
§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição da ação disciplinar será responsabilizada na forma 
desta lei. 
 
Art. 171 Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos 
assentamentos individuais do servidor. 
 
Art. 172 O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 
aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo, e o cumprimento da penalidade acaso 
aplicada. 
 
Art. 173 Serão assegurados transporte e diárias, na forma desta lei, aos membros da comissão e ao 
secretário, quando obrigados a se deslocarem do Município para a realização de missão essencial ao 
esclarecimento dos fatos. 
 

SEÇÃO VI 
DA REVISÃO DO PROCESSO 

 
Art. 174 O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação 
da penalidade aplicada. 
 
§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família 
poderá requerer a revisão do processo. 
 
§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 
 
Art. 175 No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 
 
Art. 176 A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que 
requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. 
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Art. 177 O requerimento de revisão do processo será dirigido ao dirigente máximo de cada Poder ou 
entidade respectiva. 
 
Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, 
na forma desta lei. 
 
Art. 178 A revisão correrá em apenso ao processo originário. 
 
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição 
das testemunhas que arrolar. 
 
Art. 179 A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
 
Art. 180 Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos 
próprios da comissão do processo disciplinar. 
 
Art. 181 O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos desta lei. 
 
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, 
no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 
 
Art. 182 Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-
se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será 
convertida em exoneração. 
 
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 
 

Capítulo XI 
DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 

 
Art. 183 O sistema público de seguridade social, apenas em parte afeto ao Município, visa dar cobertura 
aos riscos e eventos infortunísticos a que estão sujeitos o servidor e sua família. 
 
Art. 184 O conjunto das prestações securitárias devidas aos servidores municipais será aquele 
estabelecido na legislação municipal pertinente, que observará estritamente as disposições 
constitucionais e legais aplicáveis sobre a matéria, assim como as condições técnicas e financeiras do 
Município. 
 
Art. 185 A aposentadoria dos servidores municipais, bem como a concessão de pensão aos seus 
dependentes, assim como todas as outras prestações previdenciárias, serão assegurados na forma 
exclusiva do artigo anterior, observando-se ainda as seguintes regras: 
 
I - a aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia 
imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo; 
 
II - a aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. 
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SEÇÃO ÚNICA 
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
Art. 186 A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência 
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS, 
ou, ainda, mediante convênio ou contrato, na forma estabelecida na legislação municipal pertinente. 
 
§ 1º Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na 
ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, 
preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem 
fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
 
§ 2º Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão 
ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá junta 
médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com 
a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à 
entidade fiscalizadora da profissão. 
 

Capítulo XII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 187 O Dia do Servidor Público será comemorado o dia vinte e oito de outubro. 
 
Art. 188 Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes e das entidades a que se aplica esta lei os 
seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira: 
 
I - prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade 
e a redução de contenção de desperdícios; 
 
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio, mediante Lei especifica 
devidamente aprovada pelo Poder Legislativo. 
 
Art. 189 Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em 
dia em que não haja expediente. 
 
Art. 190 Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser 
privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do 
cumprimento de seus deveres. 
 
Art. 191 Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às 
suas expensas e como tal constem do seu assentamento individual. 
 
Art. 192 Ficam extintos todos os direitos e as vantagens, pecuniários ou de outra natureza, constantes de 
legislação anterior, que não tenham sido previstos nesta lei. 
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Art. 193 As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações específicas, consignadas a 
cada ano na respectiva lei orçamentária quanto à Prefeitura, à Câmara e às autarquias, e quanto às 
fundações observando-se suas peculiaridades institucionais. 
 
Art. 194 Poderão ser contratados servidores públicos municipais, em caráter emergencial por tempo 
determinado e por excepcional interesse publico, conforme previsão em lei especifica. 
 
Art. 195 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia 
do mês subsequente. 
 
Art. 196 Observados os direitos adquiridos dos servidores, revogam-se as disposições em contrário, em 
especial as Leis Complementares nº 4, de 3 de dezembro de 1990; nº 10, de 28 de novembro de 1995, e 
nº 12, de 3 de dezembro de 1995. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 20 de junho de 2006. 
 
MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/1990/0/4/lei-complementar-n-4-1990-dispoe-sobre-o-regime-juridico-unico-dos-servidores-publicos-do-municipio-das-autarquias-e-das-fundacoes-municipais
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/1995/1/10/lei-complementar-n-10-1995-da-nova-redacao-ao-paragrafo-terceiro-do-artigo-106-da-lei-complementar-municipal-n-004-90-de-03-de-dezembro-de-1990
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/1995/1/12/lei-complementar-n-12-1995-da-nova-redacao-a-dispositivos-da-lei-complementar-municipal-n-004-90-de-dezembro-de-1990
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LEI Nº 1514, DE 17 DE JANEIRO DE 2008 (Vide Lei nº 2318/2014) - Dispõe sobre a 
Reestruturação Do Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais 
da Educação Básica do Sistema Público do Município de Lucas do Rio Verde/MT 
 

O Prefeito 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: 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
SEÇÃO I 

DO ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL 
 
Art. 1º Esta Lei, com base na legislação em vigor, dispõe sobre a reestruturação do Estatuto e o Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos - PCCV dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público do 
Município de Lucas do Rio Verde. 
 
Art. 2º O Estatuto e o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos - PCCV dos Profissionais da Educação Básica 
do Sistema Público do Município de Lucas do Rio Verde tem por objetivo garantir, na forma da 
Constituição Federal, artigo 206, inciso V, a valorização dos profissionais da educação básica municipal e 
dotá-los das melhores condições de desenvolver seu trabalho, por meio dos mais adequados 
instrumentos institucionais necessários à plena consecução daquele objetivo, em especial piso 
remuneratório profissional, garantia de adequadas condições de trabalho e de produção científica e 
efetiva aplicação dos recursos constitucionais destinados à educação. 
 
Art. 3º Aplica-se ao professor, todos os direitos, deveres e demais normas previstos no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, quanto as situações que não sejam 
excepcionadas por esta Lei Complementar em face de peculiaridades do magistério. 
 

SEÇÃO II 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei consideram-se profissionais da educação básica o conjunto de professores 
municipais que exercem atividades de docência, gestão escolar, coordenação, orientação e 
assessoramento pedagógico, lotados nas unidades escolares e na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 
 
Art. 5º São as seguintes, com suas atribuições básicas, as funções desempenhadas no âmbito da educação 
básica municipal: 
 
I - professor, cargo de provimento efetivo, com atribuições inerentes às atividades de docência, que 
requerem habilitação de acordo com o nível, que é expresso em algarismos romanos na forma desta Lei; 
 
II - professor, na função assessor pedagógico, com atribuições inerentes às atividades de assessoramento 
pedagógico que requerem habilitação em Pedagogia ou licenciatura plena na área da educação, com pelo 
menos 2 (dois) anos de regência no município; 
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III - professor, na função de gestor escolar, com atribuições inerentes às atividades de administração 
escolar, com experiência mínima de 3 (três) anos no magistério, lotado no mínimo há 2 (dois) anos na 
rede municipal com a seguinte formação: 
 
a) licenciatura plena em pedagogia, ou 
b) outra licenciatura plena na área da educação. 
 
IV - professor com função de coordenador pedagógico, com atribuições inerentes às atividades de 
coordenação, suporte técnico educacional, com experiência mínima de 3 (três) anos no magistério, lotado 
no mínimo há 2 (dois) anos na rede municipal com a seguinte formação: 
 
a) licenciatura plena em pedagogia; 
b) especialização em supervisão/coordenação escolar; ou 
c) outra licenciatura na área de educação. 
 
V - professor com função de orientador educacional, com atribuições inerentes às atividades de 
orientador, suporte técnico educacional, com experiência mínima de 3 (três) anos no magistério, lotado 
no mínimo há 2 (dois) anos na rede municipal com a seguinte formação: 
 
a) licenciatura plena em pedagogia; 
b) especialização em orientação escolar; 
 
Parágrafo único. Aos professores no exercício das funções de gestor escolar, coordenador pedagógico, 
orientador educacional e assessor pedagógico será atribuído regime de trabalho de dedicação exclusiva, 
não incorporável para fins de aposentadoria, com impedimento de exercício de outra atividade 
remunerada, seja pública ou privada. 
 
Art. 6º Os gestores escolares serão escolhidos através da gestão democrática do ensino e nomeados pelo 
Chefe do Poder Executivo. 
 
§ 1º O processo de escolha do gestor escolar se dará com a participação da comunidade escolar, composta 
por professores, pais, alunos a partir da 5ª (quinta) série ou com idade superior a 12 (doze) anos e 
funcionários da unidade, regulamentando-se o processo de gestão democrática por lei municipal. 
 
§ 2º Caso não haja candidato o gestor escolar será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 7º A escolha dos coordenadores pedagógicos se dará por eleição do corpo docente de cada unidade 
escolar. 
 
§ 1º Poderão se candidatar os professores efetivos com habilitação plena em pedagogia, especialização 
em supervisão/coordenação escolar/orientação escolar ou licenciatura plena na área da educação. 
 
§ 2º Não havendo candidato o coordenador pedagógico será designado pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 8º As unidades escolares serão dotadas de estruturas administrativas e pedagógicas próprias, com 
espaço físico adequado para o seu funcionamento. 
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SUBSEÇÃO I 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROFESSORES 

 
Art. 9º São atribuições específicas do professor: 
 
I - desenvolver a efetiva regência de classe; 
 
II - elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação; 
 
III - participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da 
educação básica e da elaboração do Projeto Político Pedagógico; 
 
IV - controlar e avaliar o rendimento escolar; 
 
V - executar tarefas de recuperação de alunos; 
 
VI - participar de reuniões de trabalho e de formação continuada; 
 
VII - desenvolver pesquisas educacionais, 
 
VIII - participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, e 
 
IX - atuar como formador de professores nos grupos de formação continuada. 
 

SUBSEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ASSESSORES PEDAGÓGICOS 

 
Art. 10 São atribuições específicas dos assessores pedagógicos, além das básicas estabelecidas no plano 
e cronograma anual respectivo: 
 
I - exercer liderança democrática, promovendo o aperfeiçoamento profissional do corpo docente e de 
suas atividades propiciando relações de cooperação entre os profissionais da educação e aproximando a 
unidade escolar da comunidade; 
 
II - auxiliar a interpretar o programa de ensino para a comunidade, de modo a lhe permitir compreender 
e cooperar com os objetivos da unidade escolar; 
 
III - visitar as unidades escolares com objetivo de dar suporte pedagógico e administrativo; 
 
VI - assessorar o gestor escolar, orientando para que as decisões tomadas propiciem o alcance das metas 
fixadas; 
 
VII - coordenar grupo de formação continuada de professores. 
 

SUBSEÇÃO III 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS GESTORES ESCOLARES 
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Art. 11 É da competência do gestor escolar: 
 
I - representar a unidade escolar em todos os eventos; 
 
II - responsabilizar-se pelo adequado funcionamento da unidade escolar; 
 
III - manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando pela sua conservação, em conjunto com 
todos os segmentos da comunidade escolar; 
 
IV - dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos do sistema de 
ensino; 
 
V - submeter ao conselho escolar para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas 
dos recursos financeiros repassados à unidade escolar; 
 
VI - zelar pelo patrimônio, responsabilizando-se pela boa conservação do mesmo em conjunto com a 
comunidade escolar; 
 
VII - tornar pública à comunidade escolar a movimentação financeira da unidade escolar; 
 
VIII - apresentar anualmente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a comunidade escolar, a 
avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, avaliação interna da unidade 
escolar e as propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e o alcance das metas estabelecidas; 
 
IX - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 
 
X - dar transparência na aplicação e na divulgação dos recursos financeiros recebidos pela unidade escolar, 
em conjunto com o conselho escolar; 
 
XI - coordenar em consonância com conselho deliberativo escolar, coordenador pedagógico e secretário 
escolar, a elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica; 
 
XII - dar ciência a Secretaria Municipal de Educação e Cultura sobre qualquer alteração no calendário 
escolar; 
 
XIII - fazer cumprir a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 
 
XIV - entregar nos prazos previstos todos os documentos solicitados pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, sob pena de instauração de processo administrativo para apuração de 
responsabilidade. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 
Art. 12 São atribuições específicas do coordenador pedagógico: 
 
I - coordenar a elaboração do planejamento didático-pedagógico; 
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I - orientar e acompanhar a execução do planejamento em cada período letivo; 
 
III - promover reuniões com o corpo docente e o gestor para controle e acompanhamento das ações a seu 
cargo, com a finalidade de corrigir distorções. 
 
IV - coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na unidade escolar; 
 
V - articular a elaboração participativa da Proposta Pedagógica da Unidade escolar; 
 
VI - coordenar, acompanhar e avaliar a Proposta Pedagógica na Unidade escolar; 
 
VII - acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
relativas à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos professores e 
alunos quando solicitado e/ou necessário; 
 
VIII - coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção e 
intervenção no planejamento pedagógico; 
 
IX - desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade, viabilizando a atualização 
pedagógica; 
 
X - coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar; 
 
XI - analisar/avaliar junto aos professores as causas de evasão e retenção propondo ações para superação; 
 
XII - propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da unidade escolar, 
visando à melhoria do desempenho profissional; 
 
XIII - divulgar e analisar, junto a equipe gestora, documentos e diretrizes emanadas da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, buscando implementá-las na unidade escolar, atendendo as 
peculiaridades; 
 
XIV - propor e incentivar a realização de palestras, encontro e similares com grupos de alunos e 
profissionais da unidade escolar sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da 
cidadania; 
 
XV - propor, em articulação com o gestor e o conselho escolar, a implantação e implementação de 
medidas e ações que contribuem para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar 
dos alunos; 
 
XVI - acompanhar e vistar os diários de classe. 
 

SUBSEÇÃO V 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS 

 
Art. 13 São atribuições específicas do orientador educacional: 
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I - elaborar planos e projetos em consonância com a filosofia e objetivos da unidade escolar. 
 
II - colaborar com a gestão escolar e coordenação pedagógica para o bom desempenho administrativo e 
pedagógico. 
 
III - trabalhar em prol de um clima harmônico entre todos os segmentos. 
 
IV - colaborar na integração da família, unidade escolar e comunidade. 
 
V - proporcionar momentos de estudo, de reflexão sobre valores, atitudes, procedimentos, com alunos, 
pais e professores. 
 
VI - incentivar a formação de liderança positiva. 
 
VII - auxiliar o professor na compreensão da relação entre os alunos, fornecendo subsídios a respeito dos 
mesmos. 
 
VIII - incentivar o aluno a estudar e participar ativamente das aulas. 
 
IX - atender e acompanhar individualmente alunos com comportamento inadequado no ambiente 
escolar, com dificuldade acentuada no relacionamento e na aprendizagem. 
 
X - assessorar os professores regentes na organização de ações para mediar, solucionar e identificar as 
dificuldades de relacionadas à turma. 
 
XI - atender pais, professores e funcionários, individualmente quando necessitarem. 
 
XII - trabalhar no sentido preventivo e educativo, através de projetos, desenvolvidos em sala de aula, 
reunindo grupos com dificuldades afins, além de atendimentos individuais. 
 
XIII - encaminhar aos especialistas, os casos de alunos que necessitem. 
 

Capítulo II 
 

SEÇÃO I 
DO PROVIMENTO 

 
Art. 14 O cargo de professor será provido mediante concurso público de provas e títulos, de natureza 
competitiva, eliminatória e classificatória, que será desenvolvida em todas as suas fases observando as 
normas pertinentes estabelecidas na Constituição Federal, nesta lei e nas demais regras aplicáveis aos 
concursos públicos na área da Educação. 
 
Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em 
concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras, e para tais pessoas serão reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas 
no concurso, no percentual a ser definido em cada edital de concurso público. 

SEÇÃO II 
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DO CONCURSO PÚBLICO 
 
Art. 15 No concurso público para os cargos de professor, será assegurado, desde a elaboração do edital 
até a nomeação dos aprovados, o acompanhamento de um representante dos professores. 
 
§ 1º O representante de que trata este artigo será indicado via ofício pela entidade de maior 
representatividade da classe existente no Município, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
§ 2º Havendo omissão da entidade em indicar representante da classe, o mesmo será designado pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Art. 16 As provas do concurso público para ingresso no cargo de professor abrangerão, necessariamente, 
os aspectos de formação geral em educação e formação específica dos candidatos, de acordo com a 
habilitação exigida para cada cargo. 
 
§ 1º O prazo de validade de concurso e as condições de sua realização serão fixados por edital que serão 
publicados no órgão oficial e em diário de grande circulação no município. 
 
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior para a 
função, com prazo de validade não expirado, podendo entretanto, se houver necessidade de recursos 
humanos nas áreas específicas, ser aberto novo concurso. 
 

Capítulo III 
DA POSSE E EXERCÍCIO 

 
Art. 17 A posse do professor dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual poderão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser 
alterados por lei municipal. 
 
§ 1º A posse ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da publicação do ato de provimento. 
§ 2º A posse do professor se dará sempre no nível e referência inicial da carreira e cargo para o qual o 
candidato foi aprovado em concurso público. 
 
§ 3º Em se tratando de professor municipal, que esteja na data de publicação do ato de provimento, 
afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do afastamento. 
 
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
 
§ 5º No ato da posse, o professor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio, e declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob 
as penas da lei. 
 
§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste 
artigo. 
 
Art. 18 A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 
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Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo. 
 
Art. 19 O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. 
 
§ 1º É de 15 (quinze) dias o prazo para o professor empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
 
§ 2º O professor será exonerado do cargo, ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a 
função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos no parágrafo anterior. 
 
§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o professor 
compete dar-he exercício. 
 
Art. 20 O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento 
individual do professor. 
 
Parágrafo único. Ao entrar no exercício, o professor apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual. 
 
Art. 21 O professor apenas poderá ter exercício dentro do município, salvo em caso de cessão a órgão 
público que não municipal. 
 

Capítulo IV 
DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 

 
Art. 22 O estágio probatório é o período de três anos de efetivo exercício do professor nomeado para 
cada cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, durante o qual será apurada a 
conveniência de sua confirmação no serviço público municipal, mediante a verificação do seu 
desempenho através dos seguintes requisitos: 
I - assiduidade; 
 
II - pontualidade; 
 
III - disciplina; 
 
IV - eficiência; 
 
V - responsabilidade; 
 
VI - relacionamento; 
 
VII - desempenho profissional; 
 
VIII - capacidade de iniciativa; 
 
IX - idoneidade moral. 
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§ 2º Para efeito de avaliação desempenho funcional, alguns dos requisitos de que tratam os incisos do 
parágrafo anterior serão desdobrados da seguinte forma: 
 
- Assiduidade: 
 
a) frequência; 
b) ocupação; 
- Pontualidade: 
- Disciplina: 
- Eficiência: 
 
a) qualidade do Trabalho; 
b) criatividade; 
c) interesse. 
- Responsabilidade: 
 
a) Compromisso; 
b) Zelo. 
- Relacionamento; 
- Desempenho Profissional: 
 
a) Conhecimento 
b) Didática; 
c) Organização e Planejamento; 
d) Comprometimento. 
- Capacidade de Iniciativa 
- Idoneidade Moral. 
 
Art. 23 Os requisitos de que trata o artigo anterior serão avaliados através de instrumento específico de 
avaliação de desempenho. 
 
Art. 24 O sistema de avaliação especial de desempenho de estágio probatório dos professores do 
município de Lucas do Rio Verde será coordenado pela Coordenadoria de Recursos Humanos e as 
avaliações serão realizadas em cada unidade educacional pelas Comissões Especiais de Avaliação 
formadas anualmente por no mínimo por seis membros, sendo o Gestor Escolar, o Coordenador 
Pedagógico, Assessor Pedagógico e mais dois professores efetivos e um representante do SINTEP que atue 
na Rede Municipal de Ensino, além de um suplente; 
 
Parágrafo único. Para conhecimento e ciência de todos das respectivas comissões de avaliação de 
desempenho em estágio probatório, o organograma com a indicação dos ocupantes dos respectivos 
cargos e das funções de confiança, serão publicados nos murais da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e suas unidades escolares, e o nome do professor efetivo e do seu suplente, bem como, quando 
for o caso, dos indicados pelas entidades de classe, serão nomeados por portaria do Chefe do Poder 
Executivo. 
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Art. 25 O período de avaliação será contado a partir da data de início do exercício e os instrumentos de 
avaliação preenchidos a cada seis meses, sendo que a sexta avaliação dar-se-á no 34º mês após o ingresso 
do professor no serviço público. 
 
Parágrafo único. Ocorrendo fato negativo relevante envolvendo o professor em estágio probatório, ou se 
for enquadrado em alguma das infrações previstas no artigo 114 da Lei Complementar nº 42/2006, 
poderá ser efetuada avaliação a qualquer tempo e o caso conduzido de acordo artigo 36 a 39 desta Lei. 
 
Art. 26 As chefias das áreas de exercício do cargo do professor estagiário deverão responsabilizar-se, 
juntamente com a comissão avaliadora, pelo cumprimento dos prazos estabelecidos nos instrumentos de 
avaliação. 
 
Parágrafo único. O não cumprimento dos prazos e das disposições desta Lei poderá acarretar 
responsabilidade administrativa ao infrator, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar nº 42/2006. 
 
Art. 27 As avaliações do estágio probatório serão de responsabilidade da chefia imediata e mediata ou, 
quando for o caso, do responsável direto pelo professor estagiário. 
 
§ 1º Caso o professor estagiário tenha tido mais de uma subordinação no período de avaliação, esta será 
de responsabilidade da chefia a que o mesmo esteve subordinado por maior período de tempo, 
prevalecendo, em caso de igualdade, a última. 
 
§ 2º As avaliações serão realizadas pela comissão e apresentadas ao professor estagiário, esclarecendo 
com o mesmo os aspectos significativos ocorridos no período e que contribuíram para o resultado 
atingido. 
 
§ 3º Os instrumentos de avaliação deverão ser assinados e datados pelos avaliadores e pelo professor 
estagiário, que manifestará sua concordância ou discordância com a avaliação realizada. 
 
§ 4º Na hipótese do professor estagiário discordar da avaliação realizada, poderá expor suas razões no 
formulário específico do instrumento de avaliação, datando-o e assinando-o, podendo apresentar 
manifestação escrita no prazo máximo de 03 (três) dias, findo qual sem manifestação, dará por aceita a 
avaliação. 
 
Art. 28 Fica estabelecida a pontuação máxima de 80 (oitenta) pontos, para cada instrumento de avaliação, 
distribuídos nos requisitos previstos no artigo 22, conforme Anexo II deste Lei - Ficha de Avaliação de 
Desempenho Estágio Probatório Servidores do Magistério; 
 
Art. 29 É condição para posterior confirmação no serviço público municipal a obtenção pelo professor 
estagiário de, no mínimo: 
 
I - 60% (sessenta por cento) na avaliação proferida nos primeiros seis meses e; 
 
II - 70% (setenta por cento) nas demais avaliações. 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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Art. 30 O professor estagiário que obtiver pontuação inferior a 48 (quarenta e oito) na avaliação proferida 
nos primeiros seis meses, receberá acompanhamento funcional, que se iniciará imediatamente após a 
avaliação e poderá expor suas razões conforme previsto no § 4º do artigo 27. 
 
§ 1º O acompanhamento funcional será realizado por profissional técnico da área do professor avaliado 
a ser indicado prioritariamente pela própria secretaria de exercício do professor estagiário. 
 
§ 2º O acompanhamento funcional poderá envolver as chefias e a análise do local de trabalho, bem como 
ser subsidiado de estudos e informações que se façam necessárias. 
 
§ 3º As chefias e o professor estagiário darão prioridade ao atendimento de convocações para entrevistas 
e reuniões necessárias ao acompanhamento funcional de que trata este artigo, nas quais poderão ser 
indicadas medidas gerenciais e administrativas a serem adotadas. 
 
§ 4º A análise técnica dos dados levantados no acompanhamento funcional poderá indicar a necessidade 
de orientação, capacitação e mudança de local de trabalho do professor, visando melhor desenvolvimento 
funcional. 
 
Art. 31 Compete às chefias e ao responsável direto acompanhar e orientar o professor estagiário sobre 
as atividades do respectivo cargo, bem como informá-lo sobre as finalidades do órgão em que estiver em 
exercício. 
 
Parágrafo único. O professor deverá participar dos cursos e eventos específicos referentes às atividades 
do cargo para o qual foi nomeado e daqueles de desenvolvimento geral sobre a função pública, 
compatíveis com a sua área de trabalho, se indicado pela chefia ou pelo órgão de controle e 
acompanhamento do estágio probatório, desde que tal participação esteja de acordo com a necessária 
qualidade dos serviços. 
 
Art. 32 O estágio probatório não será suspenso nos seguintes casos: 
 
I - férias; 
II - participação em programa de treinamento oficialmente instituído; 
 
III - participação em júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 
 
IV - licenças: 
 
a) para tratamento de saúde de até 15(quinze) dias; 
b) para tratamento em caso de acidente ou moléstia adquiridos em serviço pelo período de até 
60(sessenta) dias; 
 
V - participação em competição esportiva oficial, quando convocado, por até 15 (quinze) dias. 
 
Art. 33 Será exonerado o professor estagiário que, no período de seu estágio probatório, enquadrar-se 
em qualquer das seguintes situações: 
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I - não atingir, no decorrer ou ao concluir o estágio probatório, a pontuação mínima estabelecida no inciso 
II do artigo 29. 
 
II - incorrer em mais de 30 (trinta) faltas não justificadas e consecutivas. 
 
Art. 34 Será de competência da Coordenadoria de Recursos Humanos: 
 
I - emitir instrumentos de avaliação para cada professor estagiário, remetendo-os às áreas de exercício da 
função; 
 
II - receber e conferir os instrumentos de avaliação devidamente preenchidos; 
 
III - encaminhar para os técnicos e chefias as situações de acompanhamento funcional; 
 
IV - manter banco de dados para controle das situações dos professores em estágio probatório; 
 
V - notificar ao professor e à comissão de avaliação as situações de suspensão do estágio probatório; 
 
VI - realizar todos os procedimentos necessários para desencadear os procedimentos de exoneração, 
quando o professor estagiário se enquadrar em qualquer das situações previstas nos incisos do artigo 
anterior, concedendo-o prazo de 10(dez) dias para apresentação de recurso escrito, pelo próprio 
professor ou seu procurador. 
 
VII - realizar os procedimentos constantes no artigo 40 desta Lei, quando do encerramento do estágio 
probatório; 
 
VIII - realizar atividades pertinentes sobre o assunto estágio probatório. 
 
Art. 35 Nos casos em que o professor estagiário recorrer da decisão, a Coordenadoria de Recursos 
Humanos remeterá à Secretaria Municipal de Gestão Pública a documentação necessária para abertura 
de procedimento administrativo, compreendendo memorando, instrumentos de avaliação, relatório de 
acompanhamento funcional, ficha funcional, o recurso e outros. 
Art. 36 A Secretaria Municipal de Gestão Pública nomeará por portaria comissão para analisar o recurso 
apresentado pelo professor estagiário ou seu procurador, composta da seguinte forma: 
 
I - um representante da Coordenadoria de Recursos Humanos; 
 
II - um professor escolhido dentre os que atuam na mesma unidade de trabalho do professor estagiário, 
ou um representante da categoria quando houver; 
 
III - um representante do Departamento Jurídico. 
 
Art. 37 Compete à comissão de que trata o artigo 36: 
 
I - analisar os dados levantados durante o período de estágio probatório; 
 
II - analisar as avaliações realizadas; 
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III - diligenciar junto ao órgão de controle e acompanhamento, quando necessário; 
 
IV - elaborar relatório conclusivo dentro de 30 (trinta) dias a contar da nomeação da comissão, devendo 
o relatório conter a apreciação das avaliações proferidas pela comissão de avaliação e dos demais 
documentos pertinentes, e em especial as razões de defesa, propondo, justificadamente, a exoneração 
ou a continuidade do estágio probatório ou a confirmação do professor estagiário no serviço público 
municipal; 
 
V - remeter o relatório e os documentos que o acompanham à Secretaria Municipal de Gestão Pública. 
 
Art. 38 A Secretaria Municipal de Gestão Publica, no prazo de 10(dez) dias, poderá referendar ou não o 
relatório da comissão de análise do recurso. Em caso negativo, poderá solicitar esclarecimentos junto aos 
órgãos de acompanhamento da avaliação e análise do recurso. E em caso positivo, com a indicação de 
exoneração, encaminhará os autos ao Chefe do Poder Executivo que o julgará no prazo de 5(cinco) dias. 
 
Art. 39 Os documentos de cientificação e intimação serão apresentados em duas vias ao professor 
estagiário, para que, retendo uma delas, passe recibo devidamente datado da outra. 
 
§ 1º Caso o professor estagiário se recuse a receber a intimação da decisão, deverá o fato ser certificado, 
à vista de, no mínimo, duas testemunhas. 
 
§ 2º Estando o professor estagiário ausente do Município, se conhecido seu endereço, será intimado via 
postal, em carta registrada, juntando-se o comprovante de registro e o aviso de recebimento. 
 
§ 3º Estando o professor estagiário em lugar incerto e não sabido, será notificado mediante edital 
publicado no órgão oficial do Município, juntando-se o comprovante de publicação. 
 
§ 4º Feita a intimação pessoal, por correio ou por edital, da decisão os atos serão encaminhados a 
Coordenadoria de Recursos Humanos para execução dos atos decorrentes. 
 
Art. 40 Compete a Coordenadoria de Recursos Humanos juntamente com o Secretário da pasta 
respectiva, declarar estável no serviço público municipal o professor estagiário que cumprir o período de 
estágio probatório nos termos estabelecidos nesta Lei. 
 

Capítulo V 
DA ACUMULAÇÃO 

 
Art. 41 Ressalvados os casos previstos na Constituição, e observadas as demais condições ali 
estabelecidas, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 
 
Art. 42 A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de 
horários. 
 
Art. 43 O professor não poderá exercer mais de um cargo em comissão no Município, nem ser 
remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. 
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Art. 44 A proibição de acumular proventos não se aplica ao aposentado, quanto ao exercício de mandato 
eletivo, cargo em comissão ou a contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados; 
 
Art. 45 O professor que ocultar ou omitir a acumulação de cargo, presumir-se-á má fé, tornando todos os 
cargos ou funções e tudo o que percebe indevido, constituindo-se em justa causa para exoneração. 

 
Capítulo VI 

DA READAPTAÇÃO 
 
Art. 46 Readaptação é a transformação da investidura do professor para um cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em laudo produzido por junta médica oficial composta por três médicos. 
 
§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o professor readaptado ou readaptando será aposentado 
por invalidez. 
 
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação e o nível de 
escolaridade exigido, além da equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, 
o professor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 
 
§ 3º O sistema de readaptação terá regulamentação própria, a ser emitida por decreto do executivo 30 
dias após entrada em vigor desta lei. 
 

Capítulo VII 
DA REVERSÃO 

 
Art. 47 Reversão é o retorno à atividade de professor aposentado por invalidez, quando, por junta médica, 
forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
 
Art. 48 A reversão far-se-á, de preferência, no mesmo cargo ou naquele em que tenha transformado ou, 
ainda, em cargo de vencimento equivalente ao do anteriormente ocupado, atendido o requisito de 
habilitação profissional. 
 
§ 1º Se o laudo não for favorável à reversão, poderá ser realizada nova inspeção de saúde, decorridos 90 
(noventa) dias, no mínimo. 
 
§ 2º Será tornada sem efeito a reversão de ofício e cassada a aposentadoria do professor que, declarado 
apto para retornar ao trabalho, mediante inspeção médica, não entrar em exercício dentro do prazo de 
30 (trinta) dias. 
 
§ 3º Encontrando-se provido ou extinto o cargo, o professor revertido exercerá suas atribuições como 
excedente, até ocorrência de vaga. 
 
Art. 49 Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 
 

Capítulo VIII 
DA REINTEGRAÇÃO 
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Art. 50 Reintegração é a investidura do professor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou 
judicial. 
 
§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o professor ficará em disponibilidade, observadas as regras 
constitucionais a respeito. 
 
§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. 
 

Capítulo IX 
DA RECONDUÇÃO 

 
Art. 51 Recondução é o retorno do professor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
 
II - reintegração, por determinação judicial ou por medida administrativa em caso de revisão do processo 
demissório, do anterior ocupante. 
 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o professor será aproveitado em outro, 
observadas as regras de compatibilidade previstas nesta lei. 
 
 

Capítulo X 
DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS, DAS ESPÉCIES DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

 
SEÇÃO I 

DO PLANO DE CARREIRA CARGOS E VENCIMENTOS 
 
Art. 52 É assegurado plano de carreiras, cargos e vencimentos aos professores da rede municipal de 
ensino, em atendimento ao que exige a Constituição Federal, artigo 206, Inciso V, a Lei Federal nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, artigo 67, inciso IV, e na forma desta lei. 
 
Art. 53 Plano de carreira é o conjunto das possibilidades de evolução funcional dos professores da 
educação básica e terá para o candidato caráter voluntário e sempre irreversível, exercitando-se na estrita 
conformidade das regras a seguir estabelecidas. 
 
Art. 54 O cargo de professor esta sujeito a duas espécies de evolução funcional 
 
I - promoção por escolaridade(nível); 
 
II - progressão por merecimento(classe). 
 
Art. 55 As duas espécies de evolução funcional podem ser acumuladas, e nenhuma depende de abertura 
de vaga. 
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Art. 55-A Para efeitos de evolução funcional, os profissionais da Educação Básica do Município de Lucas 
do Rio Verde ficam enquadrados segundo a sua classe, nível e respectiva carga horária, conforme Tabelas 
I, II e III, constantes no Anexo I desta lei. (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo, através de ato próprio, fará tornar público o 
enquadramento disposto no caput deste artigo. (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 

SUBSEÇÃO I 
PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE (NIVEL) 

 
Art. 56 A promoção por escolaridade(nível), conforme consta sinoticamente do anexo I, desta Lei, é 
aquela devida, por requerimento do interessado, sempre que este obtiver maior nível de escolaridade, 
ascendendo segundo os seguintes níveis: 
 
Art. 56 A promoção por escolaridade (nível) é aquela devida, por requerimento do interessado, mediante 
apresentação de certificado e/ou diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, sempre que este 
obtiver maior nível de escolaridade, ascendendo segundo os seguintes níveis: (Redação dada pela Lei 
nº 2317/2014) 
 
I - Professor Nível I - Magistério; 
 
II - Professor Nível II - Licenciatura Plena em Pedagogia ou outras áreas da educação; 
 
III - Professor Nível III - Curso de Especialização em área da educação; 
 
IV - Professor Nível IV - Mestrado em área da educação; 
 
§ 1º O professor nomeado será enquadrado na classe e nível inicial. (Redação acrescida pela Lei 
nº 2317/2014) 
 
§ 2º Os coeficientes para a promoção por escolaridade (nível) ficam estabelecidos de acordo com o 
seguinte: (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 
I - nível I - 1,0; (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 
II - nível II - 1,50; (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 
III - nível III - 1,65; (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 
IV - nível IV - 1,815. (Redação acrescida pela Lei nº 2317/2014) 
 
Art. 57 A promoção por escolaridade de um nível para outro deverá observar o interstício mínimo de 
18(dezoito) meses e a correlação com o concurso do professor e o efetivo exercício. 
 

SUBSEÇÃO II 
PROGRESSÃO POR MERECIMENTO(CLASSE) 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
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Art. 58 Progressão por merecimento, conforme consta do anexo I, desta Lei, é a espécie de evolução 
funcional do professor de uma das faixas de vencimento para a subsequente, no máximo até a 10ª 
(décima) progressão, e será procedida a cada período não inferior a 3 (três) anos, iniciando-se a contagem 
do primeiro período na data do início do exercício. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos de progressão por merecimento computa-se o tempo de serviço, dos 
professores, que vinha sendo contado desde a última progressão funcional que tiveram, na forma do 
artigo 31 da Lei Municipal nº 618, de 28 de dezembro de 1998. Em caso de nenhuma progressão haver 
sido atribuída, computa-se o tempo de serviço prestado desde o início do exercício. 
 
Art. 59 O professor, desde que em efetivo exercício na rede municipal de ensino, terá direito à progressão 
por merecimento se aprovado em processo contínuo e específico de avaliação. 
 
§ 1º As normas de avaliação da progressão por merecimento incluindo instrumentos e critérios, terão 
regulamento próprio definido por Comissão Paritária constituída por membros da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e da classe de representantes dos professores e formalizada por decreto do Chefe 
do Poder Executivo 
 
§ 2º A aplicação da avaliação por merecimento será efetivada pela mesma comissão especial de avaliação 
instituída para a avaliação de desempenho funcional em estágio probatório. 
 
§ 3º A cada progressão por merecimento o professor terá direito ao acréscimo de 6% (seis por cento) no 
seu vencimento. 
 
§ 3º A cada progressão por merecimento (classe) o professor terá direito ao acréscimo sobre o 
vencimento básico do início de carreira do nível em que se encontra, conforme coeficientes estabelecidos 
abaixo e constantes no Anexo I desta lei: 
 
I - classe A - 1,00; 
 
II - classe B - 1,06; 
 
III - classe C - 1,12; 
 
IV - classe D - 1,18; 
 
V - classe E - 1,24; 
 
VI - classe F - 1,30; 
 
VII - classe G - 1,36; 
 
VIII - classe H - 1,42; 
 
IX - classe I - 1,48; 
 
X - classe J - 1,54; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/1998/61/618/lei-ordinaria-n-618-1998-altera-em-seu-inteiro-teor-a-lei-n-361-95-de-29-de-junho-de-1995-que-trata-do-estatuto-do-magisterio-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde
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XI - classe K - 1,60. (Redação dada pela Lei nº 2317/2014) 
 
§ 4º Em caso de reprovação na avaliação para progressão por merecimento, iniciar-se-á novo interstício 
de três anos para nova avaliação. 

 
Capítulo XI 

DA REMOÇÃO 
 
Art. 60 Remoção é a movimentação do professor de uma para outra unidade escolar, sem que modifique 
a sua situação funcional e dar-se-á: 
 
I - ex offício, no interesse, conveniência e oportunidade da Administração Pública, por ato motivado pela 
autoridade que expediu; 
 
II - a pedido do interessado, observada a existência de vagas, nos seguintes casos: 
 
a) por permuta, quando os permutantes exercerem funções da mesma natureza e do mesmo nível de 
habilitação; 
b) por mudança de domicílio do cônjuge ou companheiro, também servidor público municipal; 
c) por motivo de tratamento de saúde do professor, por período superior a 06 (seis) meses, condicionada 
a comprovação por junta médica oficial. 
 
Parágrafo único. A remoção a pedido do interessado, após o deferimento, dar-se-á exclusivamente em 
época de férias escolares. 
 

Capítulo XII 
DA JORNADA DE TRABALHO, DOS DIREITOS DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS E DO ADICIONAL POR 

TRABALHO EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO 
 

SEÇÃO I 
DA JORNADA DE TRABALHO 

 
Art. 61 A jornada de trabalho dos professores será de 20 (vinte), 25 (vinte e cinco), 30 (trinta) ou 40 
(quarenta) horas semanais. 
 
§ 1º O anexo I contém vencimentos básicos relativos à carga horária desempenhada pelo professor. 
 
§ 2º (Vetado) 
 
Art. 62 A distribuição do trabalho do professor, observada cada carga horária semanal, é de 
responsabilidade da unidade escolar e deve estar articulada a proposta pedagógica. 
 
Art. 63 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de sua 
carga horária semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico (hora-atividade). 
 
§ 1º Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à 
colaboração com a administração da unidade escolar, às reuniões pedagógicas, à articulação com a 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/231/2317/lei-ordinaria-n-2317-2014-altera-e-acrescenta-dispositivos-na-lei-n-1514-2008-e-da-outras-providencias
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comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, assim como à recuperação paralela de alunos de acordo 
com a proposta pedagógica da unidade escolar. 
 
§ 2º A hora-atividade que se refere o § 1º deverá ser realizada fora do período de atividades de regência 
de classe e em turnos diurnos exceto quando a unidade escolar oferecer aulas no período noturno. 
 
§ 3º A recuperação paralela não consumirá mais de 45% (quarenta e cinco por cento) da hora-atividade. 
 

SEÇÃO II 
DOS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

 
Art. 64 A remuneração dos professores é a estabelecida no anexo I, desta Lei, devendo obrigatoriamente 
ser revista por lei a cada 12 (doze) meses, tendo como parâmetro o mês de maio de cada ano. 
 
Parágrafo único. (Vetado) 
 
Art. 65 Fica instituído o piso de vencimento dos professores, abaixo do qual não haverá qualquer 
remuneração, equivalente ao vencimento básico do professor nível I, para carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais, conforme anexo I desta lei, sendo que o vencimento respectivo se refere a 30 (trinta dias) 
do mês civil. 
 

SEÇÃO III 
DO ADICIONAL POR TRABALHO EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO 

 
Art. 66 O professor lotado em unidade escolar de difícil acesso recebera um adicional de 10% (dez por 
cento) sobre o seu piso de vencimento. 
 
Parágrafo único. Considera-se de difícil acesso à unidade escolar que se situe a uma distância superior a 
15 Km (quinze quilômetros) do perímetro urbano, desde que não haja disponibilidade de transporte 
custeado pelo município. 
 

SEÇÃO IV 
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 67 O adicional por tempo de serviço é devido a cada 5 (cinco) anos de serviço público prestado pelo 
professor ocupante do cargo efetivo, à razão de 5% (cinco por cento) do valor do respectivo vencimento 
básico de professor, ainda que investido o mesmo, em função gratificada ou cargo de confiança e 
observado o limite de 35% (trinta e cinco por cento). 
 

SEÇÃO V 
DO ADICIONAL NOTURNO CONSTITUCIONAL 

 
Art. 68 O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horário compreendido entre 22 (vinte 
e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento), computando-se a cada hora como 52min30s (cinquenta e dois minutos e trinta segundos). 
 

SEÇÃO VI 
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DAS DIÁRIAS 
 
Art. 69 O professor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto 
do território nacional ou para o exterior, poderá, alternativamente ao sistema de adiantamento para 
despesas de viagem constante de legislação específica, e sempre a critério da Administração, receber 
passagens e diárias, destinadas essas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, 
alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento. 
 
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento 
não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Poder ou a entidade custear, por meio diverso, as despesas 
extraordinárias cobertas por diárias. 
 
§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o professor 
não fará jus a diárias. 
 
Art. 70 O professor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente, no prazo de 2 (dois) dias. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de o professor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. 
 

Capítulo XIII 
DAS LICENÇAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DA LICENÇA DE NATUREZA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
Art. 71 Ao professor será concedida licença para exercer função de natureza técnico-pedagógica em órgão 
da União, do Estado ou Município conveniados com o Estado de Mato Grosso, sem ônus para o órgão de 
origem, com remuneração a cargo do órgão favorecido. 
 

SEÇÃO II 
DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Art. 72 A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Chefe do Poder 
Executivo, a seu exclusivo critério, e consiste no afastamento dos professores das suas funções, sem 
prejuízo da sua remuneração, e será concedida: 
 
I - para frequência a cursos de pós-graduação, obedecido o cronograma estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. 
 
II - para frequência a cursos de atualização, treinamento ou especialização profissional, no país ou no 
exterior, se de interesse do Município e em conformidade com o plano político pedagógico da unidade 
escolar e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
III - para participar de congressos ou outras reuniões e eventos de natureza técnica, científica, cultural, 
inerentes às funções do profissional. 
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SEÇÃO III 
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

 
Art. 73 O professor estável terá direito à licença para tratar de interesses particulares por um período 
máximo de 2 (dois) anos improrrogável, sem ônus para o Município. 
 
§ 1º O requerimento expressando as razões que levam o professor a solicitar a licença deverá ser dirigido 
ao órgão competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação e Cultura concederá ou não a licença, a seu exclusivo e motivado 
critério . 
 
§ 3º A licença de que trata este artigo poderá ser interrompida nas seguintes hipóteses: 
 
I - por necessidade de serviço justificada pelo Executivo, a qualquer tempo, fixando-se prazo de retorno 
de até 15 (quinze) dias; 
 
II - no interesse do professor depois de cumpridos no mínimo 90 (noventa) dias, mediante comunicado 
formal com 15 (quinze) dias de antecedência. 
§ 4º É vedada a concessão da licença referida neste artigo por período inferior a 180 (cento e oitenta) 
dias. 
 
§ 5º Somente será concedida nova licença após decorridos 24 (vinte e quatro) meses do término da licença 
anterior. 
 
Art. 74 O número de professores licenciados, em gozo simultâneo de qualquer espécie de licença não 
poderá ser superior a 1/6 (um sexto) do quadro de lotação da respectiva unidade escolar. 
 

SEÇÃO IV 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
Art. 75 A licença para tratamento de saúde, assim como a por acidente, ambas com remuneração integral, 
sempre por notificação do interessado ou de seu representante regularmente constituído, somente serão 
deferidas se atestada a sua necessidade por laudo de junta médica do Município. 
 
Art. 76 O professor licenciado para tratamento de saúde ou por acidente de trabalho, não poderá dedicar-
se a atividade da mesma natureza que a do seu cargo, ou em qualquer atividade que testifique a 
capacidade do professor de ser readaptado ou até mesmo de retornar ao serviço, sob pena de imediata 
interrupção da licença, com as consequências previstas em lei. 
 
Art. 77 O licenciado não pode recusar-se a inspeção médica sob pena de suspensão da licença. 
 
Parágrafo único. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do professor ou 
no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 
 

SEÇÃO V 
DA LICENÇA POR ACIDENTE 
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Art. 78 Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo professor, que se relacione, 
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. 
 
Art. 79 Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo 
professor no exercício do cargo. 

 
SEÇÃO VI 

DA LICENÇA A GESTANTE 
 
Art. 80 A licença para repouso da professora gestante será concedida por indicação médica, por prazo de 
120 (cento e vinte) dias. 
 

SEÇÃO VII 
DA LICENÇA PARA AMAMENTAR 

 
Art. 81 A professora em período de amamentação terá direito a meia hora em cada turno para, com essa 
finalidade, afastar-se do expediente, até a idade de 6 (seis) meses. 
 

SEÇÃO VIII 
DA LICENÇA POR PATERNIDADE 

 
Art. 82 É assegurada licença de 5 (cinco) dias ao professor, pai de recém-nascido. 
 

SEÇÃO IX 
DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGOS ELETIVOS 

 
Art. 83 É assegurada ao professor licença de até 90 (noventa) dias para concorrer a eleições, sem prejuízo 
da remuneração, tendo início o afastamento a partir do registro da candidatura. 
 

SEÇÃO X 
DA LICENÇA PARA TRATAR DA SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA 

 
Art. 84 O professor poderá obter licença, por motivo de doença que acometer o cônjuge ou companheiro, 
enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos, provando ser indispensável sua assistência 
pessoal e não podendo ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. 
 
§ 1º Provar-se-á doença mediante atestado ou laudo médico. 
 
§ 2º Provar-se-á residência da pessoa da família e não será concedida a licença se a pessoa residir fora do 
município. 
 
§ 3º A licença de que trata este artigo será concedida com remuneração integral em até 15 (quinze) dias, 
prorrogável por mais 15 (quinze), e sem vencimento a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o máximo 
de 1 (um) ano. 
 
§ 4º Quando a pessoa da família se encontrar em tratamento fora do município, será aceito atestado ou 
laudo médico emitido por profissionais da localidade onde estiver. 
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SEÇÃO XI 
DA LICENÇA PARA ADOÇÃO 

 
Art. 85 A professora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, serão 
concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada, se a criança tiver até 1 (um) ano de idade, 60 
(sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e 30 (trinta) dias, se a criança 
tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade, a partir da data da adoção ou concessão da guarda judicial. 

 
SEÇÃO XII 

DA LICENÇA PRÊMIO 
 
Art. 86 Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício no município, o professor fará jus a noventa 
dias de licença especial com a remuneração do cargo. 
 
Art. 86 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no município, o professor fará jus a 
noventa dias de licença especial com a remuneração do cargo. (Redação dada pela Lei nº 2038/2012) 
 
§ 1º Não se concederá licença especial ao professor que, no período aquisitivo: 
 
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 
 
II - afastar-se do cargo em virtude de: 
 
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração; 
b) licença para tratar de interesses particulares; 
 
§ 2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença especial (descanso) prevista neste 
artigo, na proporção de um mês para cada falta. 
 
§ 3º O professor deverá aguardar em exercício a concessão da licença especial. 
 
§ 4º É vedado o exercício do cargo durante o período de gozo. 
 
§ 5º O direito a licença especial (descanso) não tem prazo para ser exercitado 
 
§ 5º O direito à licença especial (descanso) não tem prazo para ser exercido; (Redação dada pela Lei 
nº 2038/2012) 
 
§ 6º É vedado o acúmulo de licença especial em quaisquer termos. 
 
§ 7º É vedada a conversão em pecúnia ou em quaisquer outra forma de vantagens os direitos do caput 
deste artigo. 
§ 7º É facultado ao professor a conversão e recebimento em pecúnia da licença especial de que trata o 
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 2055/2012) 
§ 7º É vedada a conversão em pecúnia ou em quaisquer outra forma de vantagens, os direitos do caput 
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 2268/2014) 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/203/2038/lei-ordinaria-n-2038-2012-altera-o-caput-o-paragrafo-5-e-acrescenta-o-paragrafo-8-do-artigo-86-da-lei-n-15142008-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/203/2038/lei-ordinaria-n-2038-2012-altera-o-caput-o-paragrafo-5-e-acrescenta-o-paragrafo-8-do-artigo-86-da-lei-n-15142008-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/205/2055/lei-ordinaria-n-2055-2012-altera-o-7-do-artigo-86-da-lei-n-15142008-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/226/2268/lei-ordinaria-n-2268-2014-altera-o-7-do-artigo-86-da-lei-n-15142008-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
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§ 8º Terá preferência para gozar da licença prêmio o servidor que há mais tempo, sucessivamente, 
completou os 5 (cinco) anos de serviço, exigidos. (Redação acrescida pela Lei nº 2038/2012) 
 
Art. 87 O número de professores em gozo simultâneo de licença especial não poderá ser superior a 1/6 
(um sexto) da lotação da respectiva unidade escolar, órgão ou entidade. 
 

Capítulo XIV 
DAS OUTRAS CONCESSÕES 

 
Art. 88 Sem qualquer prejuízo, poderá o professor ausentar-se do serviço: 
 
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
 
II - por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor 
 
III - por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge ou companheiro(a), filhos ou 
enteados, pais irmão e avós; 
 
IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento; 
 
V - por 3 (três) dias consecutivos por trabalho no período eleitoral. 
 
Capítulo XV 
DAS FÉRIAS 
 
 
Art. 89 Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: 
 
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias 
consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar. 
 
II - de 30 (trinta) dias para os demais professores, de acordo com a escala de férias. 
 
§ 1º para ajuste do calendário escolar, as férias dos professores ocupantes do quadro do magistério 
poderão ser concedidas proporcionalmente ao tempo de serviço, mesmo que o primeiro período 
aquisitivo seja inferior a 12 (doze) meses. 
 
§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
 
§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço, no máximo 2 (dois) 
períodos. 
 
§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 30 dias 
de férias será acrescido 1/3 (um terço). 

 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/203/2038/lei-ordinaria-n-2038-2012-altera-o-caput-o-paragrafo-5-e-acrescenta-o-paragrafo-8-do-artigo-86-da-lei-n-15142008-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
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Capítulo XVI 
DO TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 90 Observadas as disposições constitucionais pertinentes, será contado para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, prestado à 
administração direta, autárquica e fundacional pública daqueles entes. 
 
Parágrafo único. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, 
considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 
 
Art. 91 Além das ausências ao serviço previstas nesta lei, são considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de: 
 
I - férias; 
 
II - participação em programa de treinamento oficialmente instituído; 
 
III - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
 
IV - licença: 
 
a) à gestante, à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses; 
c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, quando não puder haver readaptação de 
espécie alguma; 
 

Capítulo XVII 
DA APOSENTADORIA 

 
Art. 92 Os professores deste Município serão aposentados nos termos da Constituição Federal e do 
Regime Próprio de Previdência Social. 
 

Capítulo XVIII 
DOS DIREITOS E DEVERES ESPECIAIS DOS PROFESSORES 

 
SEÇÃO I 

DOS DIREITOS ESPECIAIS 
 
Art. 93 São direitos especiais dos professores: 
 
I - ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, material didático-pedagógico, instrumentos de 
trabalho, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho 
profissional e ampliação de seus conhecimentos; 
 
II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e material técnico e pedagógico suficiente 
e adequado para que possa exercer com eficiência as suas funções; 
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III - ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos didáticos e de instrumento de 
avaliação do processo ensino aprendizagem, dentro de princípios morais e metodológicos reconhecidos 
e de acordo com a Proposta Pedagógica da unidade escolar, objetivando alcançar o respeito à pessoa 
humana e à construção do bem comum; 
 
IV - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação em geral, 
sem prejuízo das atividades escolares. 
 
V - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades. 
 

SEÇÃO II 
DOS DEVERES ESPECIAIS 

 
Art. 94 Aos professores no desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos servidores 
públicos municipais, cumpre: 
 
I - preservar as finalidades da educação nacional inspirada no princípio da liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana; 
 
II - promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e extraescolares 
em benefício dos alunos e da coletividade a que a unidade escolar serve; 
 
III - esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando processo que acompanhe o avanço 
científico e tecnológico e sugerindo também medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços 
educacionais; 
 
IV - fornecer documentos para permanente atualização junto aos órgãos da Administração; 
 
V - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando; 
 
VI - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia do seu 
aprendizado; 
 
VII - comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional através da atualização e 
aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da observância aos princípios morais e éticos; 
 
VIII - preservar os princípios democráticos da participação, da cooperação, do diálogo, do respeito à 
liberdade e à justiça social; 
 

Capítulo XIX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 95 As atribuições específicas dos professores poderão ser complementadas por ato próprio do Poder 
Executivo. 
 
Art. 96 Os professores poderão congregar-se em sindicato ou associações de classe para a defesa dos seus 
direitos, nos termos da Constituição da República. 
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Parágrafo único. Será cedido servidor da Educação Básica para atender a entidade representativa da 
classe dos profissionais da educação no município, com ônus dessa cessão para os cofres públicos, 
respeitando o período de gestão desta entidade. 
 
Art. 97 Em caso de necessidade comprovada e na forma de lei municipal especifica, que trate da 
contratação excepcional, poderão ser admitidos professores da educação básica mediante contrato 
temporário. 
 
Parágrafo único. A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo 
substituído, priorizando-se o candidato com o melhor nível de habilitação. 
 
Art. 98 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura expedirá instruções específicas referentes à 
atribuição de classes e/ou aulas necessárias ao cumprimento do processo de lotação, estabelecendo, 
inclusive as ponderações quanto ao tempo de serviço e valores dos títulos. 
 
Art. 99 É assegurado ao Profissional da Educação ativo ou inativo, o recebimento da gratificação natalicia 
integral até o dia 20 de dezembro do ano trabalhado, garantida a proporcionalidade aos contratados 
temporariamente. 
 
Art. 100 A despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação própria consignadas no orçamento 
vigente. 
 
Art. 101 São parte integrantes desta lei complementar os anexos I e II que a acompanham. 
 
Art. 102 Esta Lei será revista para atualização sempre que alterações constitucionais ou legais aplicáveis 
incidirem sobre o seu conteúdo exigindo compatibilização. 
 
Art. 103 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 104 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 618, de 28 de dezembro de 
1.998. 
 
 

Lucas do Rio Verde, 17 de janeiro de 2008. 
 
MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/1998/61/618/lei-ordinaria-n-618-1998-altera-em-seu-inteiro-teor-a-lei-n-361-95-de-29-de-junho-de-1995-que-trata-do-estatuto-do-magisterio-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde
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LEI Nº 1672, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008 - Institui o Programa Mais Tempo com o Bebê 
no Âmbito do Município de Lucas do Rio Verde - MT, O Programa Consiste na Prorrogação 
do Prazo de Licença Maternidade das Servidoras Públicas Municipais e dá outras 
Providências. 
 

O Prefeito 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 Fica instituído o Programa Mais Tempo com o Bebê no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde 
- MT, que visa prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de licença maternidade das servidoras 
públicas municipais e dá outras providências. 
 
Art. 2º Prorroga por mais 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade as servidoras públicas municipais 
previsto nos arts. 82 e 92 da Lei Complementar Nº 42, de 20 de junho de 2006 (Estatuto do Servidor 
Público Municipal) e nos arts. 80 e 85 da LEI Nº 1514, de 28 de março de 2008 (Estatuto do Magistério). 
 
§ 1º A prorrogação é garantida à servidora pública municipal desde que a requeira até o final do primeiro 
mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença maternidade de que trata o inciso 
XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal. 
 
§ 2º A prorrogação é garantida também, obedecidos os critérios das Leis constantes no caput, à servidora 
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. 
 
Art. 3º Durante o período de prorrogação da licença maternidade, a servidora tem direito a sua 
remuneração integral. 
 
Art. 4º No período de prorrogação da licença maternidade de que trata esta Lei à servidora não pode 
exercer qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou organização 
similar. 
 
Art. 5º Vetado. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Lucas do Rio Verde, 31 de dezembro de 2008. 
 
MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/151/1514/lei-ordinaria-n-1514-2008-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
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LEI Nº 1816, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010   Altera a Lei Municipal nº 1115 de 22 de 
dezembro de 2004 e dá outras Providências - Institui o Sistema Municipal de Ensino do 
Município de Lucas do Rio Verde, que disciplina a Educação Escolar que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
 

O Prefeito 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 O artigo 2º passa a vigora acrescido do inciso IX: 
"Art. 2º ... 
IX - contratação agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias." (Revogado pela Lei 
nº 2027/2012) 
 
Art. 2º O parágrafo único do artigo 2º passa a ser § 1º com redação que segue, acrescendo-se ainda ao 
citado artigo o § 2º: 
 
"Art. 2º ... 
 
§ 1º Quando houver contratação de pessoal nos moldes dos incisos IV e VIII, o concurso público deverá 
ser realizado no prazo máximo de 1(um) ano, sob pena de responsabilização de quem tiver dado causa à 
omissão." 
 
§ 2º Os contratados nos moldes do inciso IX do art. 2º deverão preencher todos os requisitos estabelecidos 
na Lei Federal nº 11.350/2006." (Revogado pela Lei nº 2027/2012) 
 
Art. 3º Altera o inciso III e o § 2º do artigo 4º que passam a vigorar com redação que segue, acrescendo-
se ainda ao citado artigo o inciso V e o § 3º: 
 
Art. 4º ... 
 
I - ... 
 
II - ... 
 
III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; 
 
IV - ... 
 
V - até trinta e seis meses no caso do inciso V do art. 2º." 
 
"§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão 
o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, 
limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações." 
 
"§ 3º No caso do inciso IX a contratação poderá ser feita por prazo de até um ano, prorrogável, 
justificadamente, por iguais e sucessivos períodos, até a decisão final do STF quanto à possibilidade de 
existência de regimes jurídicos concomitantes." (Revogado pela Lei nº 2027/2012) 

https://leismunicipais.com.br/a/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/202/2027/lei-ordinaria-n-2027-2012-altera-a-lei-municipal-n-1816-de-19-de-fevereiro-de-2010-que-alterou-dispositivos-da-lei-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/202/2027/lei-ordinaria-n-2027-2012-altera-a-lei-municipal-n-1816-de-19-de-fevereiro-de-2010-que-alterou-dispositivos-da-lei-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2012/202/2027/lei-ordinaria-n-2027-2012-altera-a-lei-municipal-n-1816-de-19-de-fevereiro-de-2010-que-alterou-dispositivos-da-lei-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
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Art. 4º O artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 8º Os contratados por tempo determinado aplica-se, no que couber, o disposto na Lei Complementar 
Municipal nº 42/2006." 
 
Art. 5º O inciso IV do artigo 9º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"IV - Ser recontratado com base no mesmo processo seletivo." 
 
Art. 6º O § 3º do artigo 11 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Caso o contrato venha a ser rescindido antes do seu término pelo Contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, sem que o contratado tenha dado justa causa, será devida uma indenização 
de 10% (dez por cento) do valor restante até o seu término". 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2010. 
 
MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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LEI Nº 1860, DE 06 DE JULHO DE 2010 - Reestrutura o Fórum Permanente de Educação 
Fórum Municipal de Educação para, Acompanhamento, e Execução do Plano Municipal de 
Educação do Município de Lucas do Rio Verde e dá Outras Providências. (Denominação 
alterada pela Lei nº 2719/2017) 
 

O Prefeito 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 Reestrutura o Fórum Municipal de Educação, o qual é responsável pelo acompanhamento e 
execução do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, que estiver em vigência. (Redação dada 
pela Lei nº 2719/2017) 
 
Art. 2º O Fórum Municipal de Educação será constituído pelos representantes das seguintes instituições 
e, obrigatoriamente, pelos seus respectivos suplentes: 
a) Secretário (a) Municipal de Educação; 
b) Um representante da Secretaria Municipal de Finanças e/ou da Secretaria Municipal de Gestão; 
c) Um representante do Poder Legislativo; 
d) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública 
e) Um representante da Assessoria Pedagógica Estadual; 
f) Um representante dos Gestores das Escolas Municipais da Educação Infantil; 
g) Um representante dos Gestores das Escolas Municipais do Ensino Fundamental; 
h) Dois representantes dos Servidores de Apoio; 
i) Dois representantes dos pais de alunos das Escolas Municipais; 
j) Um representante do FUNDEB; 
k) Um representante dos professores da Rede Municipal da Educação Infantil; 
l) Um representante dos professores da Rede Municipal do Ensino Fundamental; 
m) Um representante dos Gestores das Instituições Particulares; 
n) Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 
o) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
p) Um representante de instituições que atendam a modalidade de Educação Especial; 
q) Um representante de Instituições de Ensino Superior existente no Município; 
r) Um representante do Conselho Municipal de Educação; 
s) Um representante da OAB; 
t) Um representante das Associações de Bairros; 
u) Um representante do Conselho de Alimentação Escolar; 
v) Um representante da Secretaria Municipal de Esporte e/ou Cultura; 
 
Parágrafo único. O (a) Secretário (a) Municipal de Educação é membro nato do Fórum e indicará até 02 
componentes, como representantes do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 2719/2017) 
 
Art. 3º O Coordenador e o Vice-coordenador do Fórum serão eleitos entre os membros para um mandato 
de 02 (dois) anos, não cabendo reeleição para a mesma função. (Redação dada pela Lei nº 2719/2017) 
 
Parágrafo único. O(a) Secretário(a) Municipal de Educação não poderá exercer a função de Coordenador 
do Fórum. 
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Art. 4º Os membros do Fórum serão indicados para um mandato de 02 (dois) anos, podendo haver 
recondução de 50% (cinquenta por cento) dos membros para mais um mandato 
 
Art. 5º O Fórum Municipal de Educação terá como atribuições: (Denominação alterada pela Lei nº 

2719/2017). 

a) Realizar avaliação permanente do Plano Municipal de Educação. 
b) Agendar e convocar juntamente com a Secretaria Municipal de Educação a Conferência 
Municipal de Educação, bienalmente, após aprovado o Plano Municipal de Educação. 
c) Organizar formas de discussão com a sociedade, visando levantar anseios em relação à Educação. 
d) Elaborar o seu Regimento Interno, constando sua organização e funcionamento, para aprovação do 
Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 6º O Fórum terá acesso às informações e estatísticas educacionais, administrativas e financeiras 
necessárias para o bom desempenho do seu trabalho. 
 
Art. 7 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.318 de  30 de outubro 
de 2006. 
 
Lucas do Rio Verde, 06 de julho de 2010. 
 
MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1972, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011 - Reestrutura a Gestão Democrática do Ensino 
Público Municipal. 
 

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: 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

Da Gestão Democrática 
 
Art. 1º  Reestrutura a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal, princípio inscrito no artigo 206, 
inciso VI, da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que será exercida 
na forma desta lei obedecendo aos seguintes preceitos: 
I – Corresponsabilidade entre Poder Público e Sociedade na gestão dos Conselhos democraticamente 
instituídos; 
II – Autonomia pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, mediante organização e 
funcionamento dos Conselhos; 
III – Transferência automática e sistemática de recursos para aquisição de materiais permanentes 
didáticos/pedagógicos, de consumo, expediente, pequenos reparos e projetos escolares; 
IV – Transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; 
V – Eficiência e eficácia no uso dos recursos financeiros públicos; 
VI – Liberdade de organização de segmentos da comunidade escolar, associações, grêmios ou outras 
formas de organização; 
VII – Escolha democrática dos gestores e coordenadores escolares.  
 
Art. 2º  A Gestão Democrática do Ensino, entendida como ação colegiada, princípio e prática político 
filosófica, abrangerá todas as entidades e organismos integrantes da Rede Municipal de Ensino, que são: 
I – Conselho Municipal de Educação; 
II – Fórum Permanente de Educação; 
III – Conselho de Alimentação Escolar; 
IV – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB; 
V – Conselho Deliberativo Escolar; 
 
§ 1º A Gestão Democrática norteará todas as ações de planejamento, elaboração, organização, execução 
e avaliação das políticas educacionais, englobando: 
I – Plano Municipal de Educação; 
II – Escolha de Gestores e Coordenadores das unidades escolares; 
III – Elaboração de regimentos escolares; 
IV – Transparência nos mecanismos pedagógicos, administrativos e financeiros garantindo a publicidade 
dos dados; 
V – Avaliação do desempenho dos profissionais da educação, na forma da Lei do Plano de Carreira dos 
Profissionais da Educação Básica do Município; 
VI - Avaliação da aprendizagem dos educandos, regulamentada por decreto do Executivo Municipal e 
portarias da Secretaria Municipal de Educação; 
VII – Respeito à autonomia de organização dos segmentos da comunidade escolar. 
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VIII – Autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, de acordo com as diretrizes 
educacionais. 
IX- Elaboração do Projeto Político Pedagógico. 
 
§ 2º Integram a comunidade escolar os alunos, seus pais ou responsáveis, os profissionais de educação e 
demais servidores públicos em exercício na unidade escolar. 
 

Seção I 
Do Fórum Permanente de Educação 

 
Art. 3º  O Fórum Permanente de Educação, com atribuições, normatização e organização definidas por lei 
específica, promoverá, a cada dois anos, a Conferência Municipal de Educação, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Educação e com o Conselho Municipal de Educação. 
 

Seção II 
Do Conselho Municipal de Educação 

 
Art. 4º  O Conselho Municipal de Educação é órgão colegiado de caráter consultivo, normativo, 
deliberativo, mobilizador e fiscalizador, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, regulamentado por 
lei específica. 
 

Seção III 
Do Conselho de Alimentação Escolar 

 
Art. 5º O Conselho de Alimentação Escolar, é órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento, regulamentado por lei específica. 

 
Seção IV 

Do Conselho do Fundeb 
 

Art. 6º  O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica acompanhará a aplicação dos recursos destinados à Educação, 
regulamentado por lei específica. 
 

Seção V 
Do Conselho Deliberativo Escolar 

 
Art. 7º  O Conselho Deliberativo Escolar é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador das diretrizes e 
linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar e constitui-se de profissionais da Educação Básica, de pais 
e/ou responsáveis e de alunos. 
 
Art. 8º  O Conselho Deliberativo Escolar deverá ser constituído, paritariamente, por 50% (cinquenta por 
cento) de profissionais da educação básica e 50% (cinquenta por cento) de pais e/ou responsáveis e/ou 
alunos, sendo composto de no mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze) membros. 
§ 1º  O Gestor Escolar é membro nato do Conselho Deliberativo Escolar, sendo-lhe vedado ocupar o cargo 
de presidente. 
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§ 2º  Fica assegurada a participação de professores e demais funcionários como representantes do 
segmento dos profissionais da educação básica. 
 
Art. 9º Ficará assegurada a eleição de 01 (um) suplente para cada membro do Conselho Deliberativo 
Escolar, que assumirá apenas em caso de vacância, destituição ou ausência do respectivo titular. 
 
Art. 10  Os representantes do Conselho Deliberativo Escolar serão eleitos em assembleia de cada 
segmento da comunidade escolar, por maioria simples. 
 
Art. 11  Para fazer parte do Conselho Deliberativo Escolar o candidato do segmento aluno deverá estar 
cursando o 6º ano do Ensino Fundamental ou ter no mínimo 12 (doze) anos. 
 
Art. 12  Os representantes do segmento pais e/ou responsáveis não poderão ser profissionais da Educação 
Básica na unidade escolar onde exercem suas funções (professores e demais funcionários). 

 
Art. 13  A primeira eleição dos membros do Conselho Deliberativo Escolar deverá ocorrer até 90 (noventa) 
dias após o início do ano letivo e seu mandato será de 2 (dois) anos, com direito apenas a uma reeleição.  

 
Parágrafo único: As eleições subsequentes deverão ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
do término do mandato. 
 
Art. 14  As Unidades Escolares de Educação Infantil obedecerão aos mesmos critérios de composição do 
Conselho Deliberativo Escolar. 
 
Art. 15  Ocorrerá a vacância do membro do Conselho Deliberativo Escolar por término do mandato, 
renúncia ou desligamento da unidade escolar, destituição, aposentadoria ou morte. 
§ 1º  O não comparecimento injustificado do membro do Conselho Deliberativo Escolar a 3 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas ou extraordinárias alternadas, implicará em destituição  da função de conselheiro. 
§ 2º  Os casos de destituição de membro do Conselho Deliberativo Escolar serão deliberados, por maioria 
simples, em assembleia geral do respectivo segmento escolar. 
 
Art. 16  Compete ao Conselho Deliberativo Escolar: 
I – Eleger o presidente, o secretário e o tesoureiro; 
II - Elaborar seu regimento interno; 
III – Sugerir mecanismos de participação da comunidade escolar na definição da proposta pedagógica e 
demais processos de planejamento no âmbito da comunidade escolar; 
IV – Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da unidade escolar; 
V – Tomar ciência do calendário escolar e fazer cumpri-lo; 
VI – Conhecer o processo e resultados da avaliação do funcionamento da unidade escolar, sugerindo 
planos efetivos que visem à melhoria do ensino; 
VII – Acompanhar o desempenho dos profissionais da unidade escolar, tendo assessoria da Secretaria 
Municipal de Educação e sugerir medidas que favoreçam a superação das deficiências, quando for o caso; 
VIII – Acompanhar o processo de atribuição de turmas e/ou aulas dos professores efetivos da unidade 
escolar; 
IX – elaborar e divulgar à comunidade um relatório em que conste a produtividade escolar de cada ano 
letivo e as atividades docentes; 
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X – Analisar planilhas e orçamentos para realização de compras e pequenos consertos, acompanhando 
sua execução; 
XI – Deliberar sobre a contratação de serviços e aquisição de bens para a unidade escolar, observando a 
aplicação da legislação vigente quando a fonte de recursos for de natureza pública de sua competência; 
XII – Analisar, acompanhar e avaliar os projetos a serem desenvolvidos pela unidade escolar; 
XIII – Elaborar e executar o orçamento da unidade escolar; 
XIV – Deliberar sobre aplicação e movimentação dos recursos da unidade escolar; 
XV – Examinar o balanço e o relatório dos recursos financeiros antes de submetê-los à apreciação da 
assembleia geral; 
XVI – Encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente, solicitação fundamentada para o fim de 
destituição do Gestor Escolar ou do Coordenador Pedagógico, mediante decisão da maioria absoluta dos 
membros do Conselho Deliberativo Escolar; 
XVII – Realizar a prestação de contas dos recursos que forem repassados e/ou angariados. 
a) à Secretaria Municipal de Educação, quando tratarem-se de recursos públicos; 
b) à Assembleia Geral, quando tratarem-se de recursos de outras fontes. 
 
Art. 17  É vedado ao Conselho Deliberativo Escolar: 
I – Conceder empréstimo ou dar garantias de aval, fianças e caução de qualquer natureza; 
II – Empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os projetos ou 
programas a que se destinam; 
 
Art. 18  Os membros do Conselho Deliberativo Escolar respondem civil e criminalmente pela aplicação 
indevida dos recursos geridos. 
 
Art. 19  A aquisição de personalidade jurídica pelo Conselho Deliberativo Escolar tem como requisito a 
aprovação de seu Estatuto pela Assembleia Geral, observada a legislação pertinente. 
 

Seção VI 
Da Escolha de Gestores de Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino 

 
Art. 20 A Secretaria Municipal de Educação, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data de escolha 
dos gestores das unidades escolares municipais, elaborará e divulgará o edital contendo as normas, 
condições e prazos para a realização do seu processo, observadas as disposições contidas nesta Lei. 
 
Art. 21  Para participar do processo de seleção o candidato deverá atender os seguintes requisitos: 
I – Ser ocupante de cargo de professor efetivo do quadro da Educação Básica da Rede Municipal; 
II – Ser habilitado em nível de licenciatura plena em Pedagogia ou em outra área da educação; 
III - não responder a processo administrativo disciplinar; 
IV – não estar sob licenças médicas reiteradas; 
V – não estar usufruindo licença de interesse particular ou permuta. 
VI - ter, na data de inscrição, concluído o estágio probatório.(Redação acrescida pela Lei nº 2149/2013) 
 
Art. 22. O processo de escolha dos gestores das unidades escolares da rede municipal de ensino será 
realizado em 02 (duas) etapas: 
 
I – O candidato deverá apresentar, em assembleia à comunidade escolar, que posteriormente o fixará no 
mural da escola, o plano de trabalho, contendo: 
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a) Objetivos e metas para melhoria da unidade escolar e da aprendizagem; 
 
b) Estratégias para a preservação do patrimônio público; 
 
c) Estratégias para a participação da comunidade escolar no cotidiano da unidade de ensino na gestão 
administrativa, financeira e pedagógica. 
 
II - Aprovação pela comunidade escolar através do voto secreto. 
 

§ 1o A segunda etapa do processo será realizada pela unidade escolar, através de comissão constituída 
em assembleia geral, nas datas fixadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 2º Será eleito na segunda etapa o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. 
 
§ 3º O critério de desempate será o de maior titulação, sendo mestrado, pós-graduação, graduação e, 
persistindo o empate, considerar-se-á o maior tempo de serviço prestado na rede municipal de ensino. 
(Redação acrescida pela Lei nº 2149/2013). 
 

Art. 23  O candidato escolhido pela comunidade escolar será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo 
para exercer a função de gestor escolar pelo período de 02 (dois) anos, permitida uma única reeleição.  
 
§ 1º - Caso não haja candidatos inscritos, o gestor escolar será escolhido e nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, preferencialmente dentre os professores da própria unidade escolar. (Redação acrescida pela 
Lei nº 2149/2013). 

 
§ 2º O gestor escolar nomeado deverá participar de curso de formação em Gestão Escolar, com carga 
horária mínima de 100 horas, organizado e custeado pela Secretaria Municipal de Educação.                      
(Redação acrescida pela Lei nº 2149/2013). 
 
Art. 24  É vedado ao candidato e a comunidade: 
I – Realizar festas na unidade de ensino, que não estejam previstas no calendário escolar; 
II – Praticar atos que impliquem no oferecimento de promessas fora do plano de trabalho, ou vantagens 
de qualquer natureza; 
III – Utilizar símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos do 
Município. 
IV – Utilizar-se de recursos de marketing, tais como: panfletos, cartazes, faixas, mídia dentre outros. 
 
Art. 25  Podem votar: 
I – Profissionais da educação em exercício ou integrantes do quadro da unidade escolar; 
II – Alunos regularmente matriculados com frequência regular, que tenham no mínimo 12 (doze) anos de 
idade ou estejam cursando no mínimo o 1º (primeiro) ano do 2º (segundo) segmento do ensino 
fundamental. 
III – o responsável pelo aluno. 
 
§ 1º O profissional da educação que ocupa mais de um cargo na unidade escolar votará apenas uma vez. 
 
§ 2º O profissional da educação com filhos na unidade escolar, votará apenas no seu segmento. 
 



81 
 

 

Art. 26  O profissional que exercer a função de Gestor Escolar, ao fim de cada  exercício, deverá apresentar 
à comunidade escolar a avaliação pedagógica, administrativa e financeira de sua gestão, o balanço do 
acervo documental e recursos financeiros, o inventário do material, equipamento e patrimônio existentes 
na unidade escolar. 
 
Art. 27  A vacância da função de Gestor Escolar ocorre por renúncia, destituição, aposentadoria ou 
falecimento e afastamento por período superior a 01 (um) mês, com exceção de licença para tratamento 
de saúde, licença para tratar da saúde de pessoa da família (art. 84 da Lei N. 1514, de 17 de janeiro de 
2008) e licença à gestante. 
 
Art. 28  Ocorrendo a vacância da função de Gestor Escolar será promovido novo processo de escolha nos 
termos já definidos nesta Lei, cujo término do mandato ocorrerá concomitantemente com as demais 
unidades escolares. 
§ 1º Durante o processo de escolha do novo gestor, o coordenador pedagógico ficará responsável pela 
unidade escolar. 
§ 2º  No caso da vacância ocorrer faltando 06 (seis) meses para o término do mandato, será designado 
novo gestor pela Secretaria Municipal de Educação, escolhido dentre os indicados em lista tríplice 
apresentada pelos profissionais da unidade escolar. 
§ 3º - Em caso de vacância da função do Gestor Escolar por licença para tratamento de saúde, licença para 
tratar da saúde de pessoa da família e licença à gestante, ou afastamento por período superior a 30 (trinta) 
dias, será nomeado 1 (um) Coordenador Pedagógico em exercício, a escolha do Secretário Municipal de 
Educação. (Redação acrescida pela Lei nº 3010/2019). 
 
Art. 29  A destituição do Gestor Escolar ocorrerá: 
I- Por ato do Poder Executivo, se comprovada improbidade administrativa; 
II- Por descumprimento desta lei; 
III- Pelo voto destituinte da Comunidade Escolar, através de assembleia com aprovação da maioria 
simples, conforme art. 16 inciso XVI, desta Lei; 

 
Art. 30 As atribuições do Gestor Escolar deverão abranger as seguintes ações: 
I. representar a unidade escolar em todos os eventos; 
II. responsabilizar-se pelo adequado funcionamento da unidade escolar; 
III. manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando e responsabilizando-se pela sua 
conservação, em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar; 
IV. dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos do sistema 
de ensino; 
V. submeter ao conselho escolar para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de 
contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar; 
VI. zelar pelo patrimônio, responsabilizando-se pela boa conservação do mesmo em conjunto com a 
comunidade escolar; 
VII. tornar pública à comunidade escolar a movimentação financeira da unidade escolar; 
VIII. apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Educação e à comunidade escolar, a avaliação 
do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, a avaliação interna da unidade escolar e 
as propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e o alcance das metas estabelecidas; 
IX. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 
X. dar transparência na aplicação e na divulgação dos recursos financeiros recebidos pela unidade 
escolar, em conjunto com o conselho escolar; 
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XI. coordenar em consonância com o Conselho Deliberativo Escolar, com o coordenador pedagógico 
e com o secretário escolar, a elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica; 
XII. dar ciência à Secretaria Municipal de Educação de qualquer alteração no calendário escolar; 
XIII. fazer cumprir a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 
XIV. entregar, nos prazos previstos, todos os documentos solicitados pela Secretaria Municipal de 
Educação, sob pena de instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade. 

 
 

TÍTULO II 
Da Escolha de Coordenadores da Unidade Escolar Municipal 

 
Art. 31  Os critérios para escolha de coordenadores têm como referência clara os campos do 
conhecimento, da competência e da liderança, na perspectiva de assegurar o compromisso com a 
Proposta Pedagógica e as diretrizes do Plano Municipal de Educação. 
 
Art. 32 Para participar do processo de escolha de Coordenador Pedagógico das Unidades Escolares, o 
candidato deve: 
I - Ser professor efetivo de licenciatura plena em Pedagogia ou em outra área da educação; 
II - Ter, na data de inscrição, concluído o estágio probatório. 
III -  Não estar em licenças reiteradas; 
IV – revogado; 
V- Apresentar plano de trabalho pedagógico aos docentes da unidade escolar. 
 
Art. 33 A escolha para Coordenação Pedagógica será feita por todos os docentes da unidade escolar e 
pelos  membros titulares do Conselho Escolar. 
 
Art. 34 O critério de desempate será o de maior titulação e, persistindo, o de maior tempo de serviço na 
unidade escolar.  
 
Art. 35 O Coordenador Pedagógico escolhido será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para exercer 
a função por um período de 2 (dois) anos, permitida uma única reeleição. 
§ 1º. Caso não haja candidato, o Coordenador Pedagógico será indicado pela Secretaria Municipal de 
Educação e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, preferencialmente dentre os professores da própria 
unidade escolar. (Parágrafo Único transformado em § 1º pela Lei nº 2149/2013) 
§ 2º O coordenador pedagógico nomeado deverá participar de curso de formação em Coordenação 
Pedagógica, com carga horária mínima de 100 horas, organizado e custeado pela Secretaria Municipal de 
Educação. (Redação acrescida pela Lei nº 2149/2013) 
 
Art. 36  Ocorrendo a vacância da função de Coordenador Pedagógico será promovido novo processo de 
escolha nos termos já definidos nesta Lei, cujo término do mandato ocorrerá concomitantemente com as 
demais unidades escolares. 
Parágrafo único:  No caso da vacância ocorrer faltando 06 (seis) meses para o término do mandato, será 
designado novo Coordenador Pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação, escolhido dentre os 
indicados em lista tríplice apresentada pelos profissionais da unidade escolar. 
 
Art. 37  Os casos de vacância da função de Coordenador Pedagógico serão os mesmos elencados para a 
função de Gestor Escolar, constante no artigo 29 desta Lei. 
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Parágrafo único: Em caso de vacância da função do Coordenador Pedagógico por licença para tratamento 
de saúde, licença para tratar da saúde de pessoa da família e licença à gestante, ou afastamento por 
período superior a 30 (trinta) dias, será nomeado um Professor em exercício na Instituição Escolar, a 
escolha do Secretário Municipal de Educação. (Redação acrescida pela Lei nº 3010/2019). 
 
Art. 38  As atribuições do Coordenador Pedagógico deverão abranger as seguintes ações: 
I. Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na unidade escolar; 
II. Articular a elaboração participativa do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar; 
III. Coordenar, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico na unidade escolar; 
IV. Acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação 
relativas à avaliação da aprendizagem e do currículo, orientando e intervindo junto aos professores e aos 
alunos, quando necessário; 
V. Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando à correção e 
intervenção no processo de aprendizagem; 
VI. Promover sessões de estudos com os professores para o aprimoramento profissional; 
VII. Propor, em articulação com a direção e o Conselho Deliberativo Escolar, a implementação de 
medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar 
dos alunos.  
VIII. orientar e acompanhar a execução do planejamento em cada período letivo; 
IX. promover reuniões com o corpo docente e o gestor para controle e acompanhamento das ações 
a seu cargo, com a finalidade de corrigir distorções. 
X. desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade, viabilizando a 
atualização pedagógica; 
XI. coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar; 
XII. analisar e avaliar, junto aos professores, as causas de evasão e retenção, propondo ações para 
superação; 
XIII. divulgar e analisar, junto a equipe gestora, documentos e diretrizes emanadas da Secretaria 
Municipal de Educação, buscando implementá-las na unidade escolar, atendendo as peculiaridades; 
XIV. propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos de alunos e 
profissionais da unidade escolar sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da 
cidadania; 
XV. acompanhar e vistar os diários de classe. 

 
TÍTULO III 

Da Autonomia da Gestão Financeira 
 

Art. 39 A autonomia da gestão dos recursos financeiros das unidades escolares municipais objetiva a 
melhoria do  funcionamento e do padrão de qualidade. 
 
Art. 40  Constituem recursos da unidade escolar: 
I – Repasses, doações ou subvenções que lhe forem concedidas pela União, Estado, Município, entidades 
públicas, privadas, associações de classe ou entes comunitários; 
II – Rendas advindas de promoções e outras iniciativas; 
III – Repasses de convênios. 
Art. 41  O repasse de recursos financeiros pelo Poder Público Municipal às unidades escolares que visa o 
financiamento de serviços e necessidades básicas será regulamentado por lei específica. 
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TÍTULO IV 
Da Gestão Pedagógica e Administrativa 

 
Art. 42  A autonomia da gestão pedagógica e administrativa das unidades escolares será assegurada pela 
definição de seu Projeto Político Pedagógico, que, construído coletivamente, tem por fim dar efetividade 
aos interesses da unidade escolar, respeitando-se a legislação vigente. 
 
Art. 43  A autonomia das unidades escolares implica na consolidação dos princípios: 
I – Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 
II – Políticas dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem 
democrática; 
 
Art. 44  A Equipe Gestora compreende o Gestor Escolar, o Coordenador Pedagógico, o Orientador 
Educacional e o Secretário Escolar, cuja atuação se caracteriza pelo esforço individual e coletivo em torno 
de objetivos comuns, definidos por uma política de ação e inspirados por uma filosofia orientadora e por 
todos compartilhada. 
 

TÍTULO V 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 45  As funções de Gestor Escolar, Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional e Secretário 
Escolar deverão, obrigatoriamente, ter dedicação exclusiva, não podendo exercer outra função em órgão 
ou entidade, seja pública ou privada. 
Parágrafo único: A jornada de trabalho da equipe gestora será de 40 horas semanais, com 
complementação de carga horária, caso a jornada de concurso seja inferior, e gratificação de função, 
conforme lei específica. 

 

Art. 46  A Secretaria Municipal de Educação organizará grupos de trabalho com a finalidade de promover 
apoio, formação e avaliação do processo de Gestão Democrática do Ensino. 
 

Art. 47  Os membros do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Permanente de Educação, do 
Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho do FUNDEB e dos Conselhos Deliberativos Escolares, não 
serão remunerados. 
 

Art. 48  Mantidos os princípios gerais desta lei, outras formas de organização político-administrativa e 
pedagógica poderão ser propostas pela unidade ou conjunto de unidades escolares à Secretaria Municipal 
de Educação. 
 

Art. 49  Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, após a data de sua publicação. 
 

Art. 50  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a Lei nº 1472, de 13 de novembro de 2007. 
 

Lucas do Rio Verde, 22 de setembro de 2011. 
 

JOCI PICCINI 
Prefeito Municipal em Exercício 
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LEI Nº 1979, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011 - Dispõe sobre a Nomeação ou Manutenção Para 
Cargos em Comissão ou de Confiança, no Âmbito dos Órgãos dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipais, e dá outras Providências. 
 

O Prefeito 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 É vedada a nomeação ou manter cargos em comissão ou de confiança, no âmbito dos Órgãos do 
Poder Executivo, Autarquias, Fundações e do Poder Legislativo Municipal, das pessoas inseridas nas 
seguintes hipóteses: 
 
§ 1º Os que tenham contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder 
econômico ou político. 
 
§ 2º Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado: 
 
I - contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público; 
 
II - contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que 
regula a falência; 
 
III - contra o meio ambiente ou a saúde pública; 
 
IV - eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
 
V - de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para 
o exercício de função pública; 
 
VI - de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
 
VII - de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo, de redução à condição 
análoga de escravo ou crimes hediondos, assim definidos em lei. 
 
VIII - contra a vida e a dignidade sexual; 
 
IX - praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; 
 
X - os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele sejam incompatíveis. 
 
§ 3º Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 
irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e, por decisão 
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, 
aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, 
sem exclusão de mandatários que houver agido nessa condição. 
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§ 4º Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a 
si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. 
 
§ 5º Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da 
Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos 
ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, 
que impliquem cassação do registro ou do diploma. 
 
§ 6º Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão 
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos. 
 
§ 7º Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional 
competente, em decorrência de infração ético-profissional, salvo se o ato houver sido anulado ou 
suspenso pelo Poder Judiciário. 
 
§ 8º Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo, contado da 
decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 
 
§ 9º Os membros do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal 
de Contas, que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, e que tenham perdido 
o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de 
processo administrativo disciplina. 
 
Art. 2º A vedação prevista no inciso II do artigo 1º, não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos 
em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. 
 
Art. 3º Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas serão considerados nulos. 
 
Art. 4º Caberá ao Poder Executivo e Legislativo Municipais, de forma individualizada, a fiscalização de seus 
atos em obediência à presente Lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações 
e documentos que entender necessários para o cumprimento das exigências legais. 
 
Art. 5º O nomeado ou designado, obrigatoriamente antes da posse, terá ciência das restrições e 
Declarará, por escrito, não se encontrar inserido nas vedações do art. 1º. 
 
Art. 6º O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Lei, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de 
provimento em comissão ou de confiança, nas situações previstas no art. 1º. 
 
Art. 7º As restrições de contratar ou manter em cargos de comissão ou de confiança, previstos nesta lei, 
aplicam-se pelo prazo de 8 (oito) anos a contar de publicação das condenações por órgãos colegiados ou 
transitadas em julgado. 
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Art. 8º As denúncias de descumprimento desta Lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que 
ordenará as providências cabíveis à espécie. 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 20 de outubro 2011. 
 
MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 2317, DE 19 DE AGOSTO DE 2014 - Altera e Acrescenta Dispositivos na Lei n. 
1.514/2008 e dá outras Providências. (Evolução funcional) 
 

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 Acrescenta o artigo 55-A a Lei nº 1.514, de 17 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 55-A Para efeitos de evolução funcional, os profissionais da Educação Básica do Município de Lucas 
do Rio Verde ficam enquadrados segundo a sua classe, nível e respectiva carga horária, conforme Tabelas 
I, II e III, constantes no Anexo I desta lei. 
 
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo, através de ato próprio, fará tornar público o 
enquadramento disposto no caput deste artigo." 
 
Art. 2º Altera a redação do caput e acrescenta os §§ 1º e 2º, do artigo 56 da Lei n. 1.514, de 17 de janeiro 
de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 56 A promoção por escolaridade (nível) é aquela devida, por requerimento do interessado, mediante 
apresentação de certificado e/ou diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, sempre que este 
obtiver maior nível de escolaridade, ascendendo segundo os seguintes níveis. 
 
I - ... 
 
II - ... 
 
III - ... 
 
IV - ... 
 
§ 1º O professor nomeado será enquadrado na classe e nível inicial. 
 
§ 2º Os coeficientes para a promoção por escolaridade (nível) ficam estabelecidos de acordo com o 
seguinte: 
 
I - nível I - 1,0; 
 
II - nível II - 1,50; 
 
III - nível III - 1,65; 
 
IV - nível IV - 1,815." 
 
Art. 3º Altera a redação do § 3º, do artigo 59 da Lei nº 1514, de 17 de janeiro de 2008, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/151/1514/lei-ordinaria-n-1514-2008-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/151/1514/lei-ordinaria-n-1514-2008-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/151/1514/lei-ordinaria-n-1514-2008-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
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"§ 3º A cada progressão por merecimento (classe) o professor terá direito ao acréscimo sobre o 
vencimento básico do início de carreira do nível em que se encontra, conforme coeficientes estabelecidos 
abaixo e constantes no Anexo I desta lei: 
 
I - classe A - 1,00; 
 
II - classe B - 1,06; 
 
III - classe C - 1,12; 
 
IV - classe D - 1,18; 
 
V - classe E - 1,24; 
 
VI - classe F - 1,30; 
 
VII - classe G - 1,36; 
 
VIII - classe H - 1,42; 
 
IX - classe I - 1,48; 
 
X - classe J - 1,54; 
 
XI - classe K - 1,60." 
 
Art. 4º Altera o Anexo I da Lei nº 1.514, de 17 de janeiro de 2008, que passa vigorar conforme Anexo I, 
composto pelas Tabelas I, II e III desta lei. 
 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º Revoga-se as disposições em contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde/MT, 19 de agosto de 2014. 
 
MIGUEL VAZ RIBEIRO 
Prefeito Municipal em Exercício 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/151/1514/lei-ordinaria-n-1514-2008-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
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LEI Nº 2497, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 - Dispõe Sobre a Extensão da Carga Horária dos 

Professores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Lucas do Rio 

Verde e dá Outras Providências. 
 
O Prefeito 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 A carga horária semanal de trabalho dos Professores da Educação Básica da Rede Pública Municipal de 
Ensino poderá ser estendida, em caráter temporário, para ministrar conteúdo curricular para o qual seja habilitado 
no cargo que ocupa, em situações como: 
 
I - substituição: é de cunho eventual, transitório ou esporádico e destina-se aos professores designados para 
substituir o titular de regência de classe em licenças ou afastamentos legais; 
 
II - aula suplementar: se dará por força de exigência curricular e/ou em situações de regência de sala e que não há 
aulas em número suficiente para justificar abertura de uma nova vaga, podendo ser pelo período do ano letivo; 
 
III - complementação: é concedida aos professores em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de 
trabalho, ainda houver necessidade do docente em sala de aula. 
 
Parágrafo único. A aula suplementar prevista no inciso II deste artigo será oferecida, obrigatoriamente, ao 
professor regente da turma, independentemente de ter participado do cadastro de extensão de carga horária. 
 
Art. 2º A extensão temporária de carga horária só será autorizada mediante a comprovação da necessidade, 
atestada e ratificada pelo titular da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 3º A extensão da carga horária de que trata esta lei terá remuneração proporcional ao valor do vencimento do 
cargo do servidor. 
 
Parágrafo único. Em hipótese alguma a extensão da carga horária do professor será incorporada ao vencimento ou 
à remuneração do servidor. 
 
Art. 4º A possibilidade de extensão de carga horária será oferecida, prioritariamente, ao professor efetivo titular 
de 01 (um) cargo público, após expressa declaração de interesse do mesmo na extensão. 
 
§ 1º Poderá ser estendida a carga horária de trabalho do professor contratado em caráter temporário, seguindo os 
mesmos critérios estabelecidos aos professores efetivos. 
 
§ 2º A carga horária máxima de um professor, incluindo a extensão de jornada, não poderá ultrapassar os limites 
legais, observada a compatibilidade de horários. 
 
Art. 5º A extensão de carga horária será concedida a cada ano letivo e findar-se-á quando cessarem os motivos da 
extensão, podendo ser ao término do ano letivo ou automaticamente, quando do retorno do titular ao cargo. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação poderá cessar a extensão de carga horária a qualquer tempo, 
através de ato próprio. 

Art. 6º É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se encontrar afastado do exercício do 
cargo, com exceção dos designados às funções de confiança. 
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Art. 7º Anualmente a Secretaria Municipal de Educação divulgará edital que estabelece as condições de 
participação no processo de extensão de carga horária. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Lucas do Rio Verde - MT, 10 de dezembro de 2015. 
 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

LEI Nº 2697, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 - Dispõe sobre a Nova Estruturação do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Lucas do Rio Verde - MT e dá outras 
Providências. 
 

O Prefeito 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: 
 

Capítulo I 
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 1º Fica reestruturado por esta Lei o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, consoante aos preceitos e diretrizes emanadas do art. 40 
da Constituição Federal de 1988, das Emendas Constitucionais nº 20/98, nº 41/2003, nº 47/2005 e nº 
70/2012, bem como da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Lei Federal nº 10.887, de 18 
de junho de 2004. 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS 
 
Art. 2º O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde/MT 
gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e 
financeira e receberá o tratamento de "Instituto". 
 
§ 1º O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde/MT será 
denominado pela sigla "PREVILUCAS", e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, 
na conformidade da presente Lei prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que 
interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência. 
 
§ 2º Fica assegurado ao PREVILUCAS, no que se refere aos seus serviços e bens, rendas e ações, todos os 
privilégios, regalias, isenções e imunidades de que gozam o Município de Lucas do Rio Verde. 
 

Capítulo II 
DAS PESSOAS ABRANGIDAS 

 
SEÇÃO I 

DOS SEGURADOS 
 
Art. 3º São segurados obrigatórios do PREVILUCAS os servidores ativos e inativos dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, do Município de Lucas do Rio Verde. 
 
Parágrafo único. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em Lei de livre 
nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o 
Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988. 
 
Art. 4º A filiação ao PREVILUCAS será obrigatória, a partir da publicação desta Lei para os atuais servidores 
e para os demais, a partir de suas respectivas posses. 
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Art. 5º Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao 
regime do PREVILUCAS. 
 
Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa 
qualidade. 
 
Art. 6º O Servidor de cargo efetivo do Município de Lucas do Rio Verde permanecerá vinculado ao 
PREVILUCAS, nas seguintes circunstancias: 
 
I - Quando em gozo de Licença sem remuneração previstas no Estatuto do Servidor Municipal de Lucas do 
Rio Verde-MT, desde que efetue o pagamento das contribuições previdenciárias referentes a sua parte e 
a do Município; 
 
II - Quando cedido com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da Administração direta ou 
indireta de outro ente federativo; 
 
§ 1º Os recolhimentos dos valores previstos neste artigo deverão observar o disposto na Subseção I do 
Capítulo IV - do Custeio. 
 
§ 2º O servidor efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios à disposição do 
Município de Lucas do Rio Verde, permanece filiado ao regime previdenciário de origem. 
 

SEÇÃO II 
DOS DEPENDENTES 

 
Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei: 
 
I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, menor de 18 anos, de qualquer 
condição, desde que não seja inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; 
 
II - Os pais; e 
 
III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou 
se inválido. 
 
§ 1º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao 
benefício os indicados nos incisos subsequentes. 
 
§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde 
que comprovada à dependência econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela ou guarda e 
desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. 
 
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável 
com o segurado ou segurada. 
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§ 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantém união estável, aquela configurada 
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, 
com o segurado ou com a segurada, ainda que do mesmo sexo, desde que não seja casada, podendo ser 
divorciada ou, separada judicialmente ou de fato. 
 
Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das 
pessoas constantes dos incisos II e III deverá ser comprovada. 
 
Art. 9º A perda da qualidade de dependente ocorrerá: 
 
I - para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio sem direito a percepção de alimentos, pela 
anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado; 
 
II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, 
enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos; 
 
III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, ou 
pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de 
grau cientifico em curso de ensino superior; e 
 
IV - para os dependentes em geral: 
 
a) pelo matrimônio e pela nova união estável; 
b) pela cessação da invalidez; 
c) pelo falecimento. 

 
SEÇÃO III 

DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS ABRANGIDAS 
 
Art. 10 Os segurados e seus dependentes estão obrigados a promover a sua inscrição no PREVILUCAS e 
que se processará da seguinte forma: 
 
I - para o segurado, a qualificação perante o PREVILUCAS comprovada por documentos hábeis; 
 
II - para os dependentes, a declaração por parte do segurado, sujeita a comprovação da qualificação de 
cada um por documentos hábeis. 
 
§ 1º A inscrição é essencial à obtenção de qualquer prestação, devendo o PREVILUCAS fornece ao 
segurado, documento que a comprove. 
 
§ 2º Os documentos para inscrição dos segurados e dependentes serão regulamentados por ato 
normativo do Diretor Executivo. 
 
§ 3º É obrigação do servidor ativo, inativo e pensionista manter atualizados os registros funcionais, bem 
como atender as exigências para o censo previdenciário. 
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Art. 11 Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito sua inscrição e a de seus dependentes, 
a estes será lícito promovê-la, para outorga das prestações a que fizerem jus. 
 

Capítulo III 
DOS DIREITOS DAS PESSOAS ABRANGIDAS 

 
SEÇÃO I 

DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS 
 

SUB-SEÇÃO I 
DA APOSENTADORIA 

 
Art. 12 Os servidores abrangidos pelo regime do PREVILUCAS serão aposentados: 
 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas no art. 14: 
 
a) a invalidez será apurada mediante exames médico-pericial realizados segundo instruções emanadas do 
PREVILUCAS, realizada por médicos devidamente credenciados junto ao Instituto de Previdência, e os 
proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do 
serviço. 
b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao PREVILUCAS já era portador não lhe 
conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 
 
II - compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 
 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade 
e trinta de contribuição, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
§ 1º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 
tratam os arts. 40 e 201 da Constituição Federal de 1988 e art. 13 desta Lei. 
 
§ 2º É vedada à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
segurados do PREVILUCAS, ressalvados, nos termos definidos em leis, os casos de servidores: 
 
I - portadores de deficiência; 
 
II - que exerçam atividades de risco; 
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III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física. 
 
§ 3º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao 
disposto no art. 12, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. 
 
§ 4º São consideradas as funções de magistério, contida no parágrafo anterior, as exercidas por 
professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de 
educação básica além do exercício de docência tais como a função de direção de unidade escolar, de 
coordenação e assessoramento pedagógico. 
 
§ 5º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é 
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime previsto no art. 40 da Constituição 
Federal de 1988. 
 
§ 6º Para o cálculo dos valores proporcionais de proventos a que se referem os incisos I, II e III alínea "b" 
deste artigo, o provento corresponderá a um trinta e cinco avos da totalidade da remuneração do servidor 
na data da concessão do benefício, por ano de contribuição, se homem, e um trinta avos, se mulher, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificadas em lei, no caso de invalidez permanente. 
 
§ 7º Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 1º serão 
devidamente atualizados, na forma do § 1º, do art. 13 desta Lei. 
 
§ 8º O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 
estabelecidas no inciso III, alínea "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória contidas no inciso II. 
 
§ 9º O segurado aposentado por invalidez está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer 
tempo, ressalvada o limite de idade estabelecido para a aposentadoria por idade, a submeter-se a exames 
periciais a cargo do PREVILUCAS a realizar-se a cada 2 (dois) anos. 
 
Art. 13 No cálculo dos proventos de aposentadoria previsto no art.12 desta Lei será considerada a média 
aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 
competência. 
 
§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores 
atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-
de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social. 
 
§ 2º Na hipótese da falta de contribuição para o regime próprio durante o período referido no caput, 
considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo no 
mesmo período. 
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§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão 
comprovados mediante extrato de contribuição fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes 
de previdência aos quais o servidor esteve vinculado. 
 
§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não poderão 
ser: 
 
I - Inferiores ao salário mínimo; 
 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve 
vinculado ao regime geral de previdência social. 
 
§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão ser 
inferiores ao salário mínimo nacional, nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 
 
Art. 14 O segurado, quando acometido de sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias 
graves; doenças graves invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; 
cardiopatias reumatismais crônicas graves, hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; 
cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculapatias 
periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas 
graves; doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes, ou 
quando vítima de moléstia profissional ou de acidente do trabalho, especificado no art. 15, que o invalide 
para o serviço, terá direito a aposentadoria integral. 
 
Art. 15 Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou 
indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
 
Parágrafo único. Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei: 
 
I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente 
para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica 
para a sua recuperação; 
 
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de: 
 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
 
III - a doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exercício do cargo; e 
 
IV - o acidente sofrido pelo servidor ainda que fora do local e horário de serviço: 
 



98 
 

 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveito; 
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município dentro de seus planos 
para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive 
veículo de propriedade do servidor; e 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade do servidor. 
 
Art. 16 O segurado que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda 
Constitucional nº 41, de 31/12/2003 e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez 
permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e no art.12, 
inciso I, desta Lei, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições 
constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal de 1988. 
 
§ 1º Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 
7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas 
dos proventos desses servidores. 
 
§ 2º Os benefícios de aposentadoria e Pensões revisados em atendimento as determinações da Emenda 
Constitucional nº 070/2012, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal, pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e art. 12, inciso I, desta Lei, deverão ser 
reajustados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade. 
 

SUB-SEÇÃO II 
AUXÍLIO DOENÇA 

 
Art. 17 O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em 
gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e corresponderá a 
totalidade da remuneração de contribuição, acrescido do 13º salário proporcional, referente ao período 
em que durar o benefício. 
 
§ 1º Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao PREVILUCAS na data de sua posse e que 
já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício, salvo quando a 
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 
 
§ 2º Não será devido auxílio-doença ao segurado que afastar-se do trabalho, para recuperar-se de cirurgia 
meramente estética. 
 
§ 3º Será devido auxílio-doença ao segurado que sofrer acidente de qualquer natureza. 
 
§ 4º A comunicação de acidente de trabalho - CAT, ou doença profissional será feita pelo empregador à 
Previdência Municipal em formulário próprio em três vias: 1ª via (PREVILUCAS), 2ª via (Prefeitura), 3ª via 
(segurado ou dependente). 
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§ 5º A morte de segurado decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional serão informadas 
ao PREVILUCAS por meio da CAT. 
 
§ 6º A homologação dos atestados médicos será feita de acordo com o decreto de regulamento de 
validação dos atestados médicos. 
 
§ 7º Durante o gozo do benefício de auxilio doença, em qualquer hipótese, não haverá alteração do valor 
do benefício, com exceção da Revisão Geral Anual. 
 
§ 8º Tratando-se de segurada gestante em gozo de auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de 
trabalho, o benefício deverá ser suspenso administrativamente no dia anterior a concessão do salário-
maternidade. 
 
§ 9º Se após o período do salário-maternidade, a requerente mantiver a incapacidade laborativa, deverá 
ser submetida a uma nova perícia médica. 
 
§ 10 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior no caso de concessão de salário-maternidade pela adoção 
ou guarda judicial para fins de adoção. 
 
§ 11 Na hipótese de acumulação lícita de cargos deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das 
atividades exercidas. 
 
§ 12 Não terá direito a férias o servidor que tiver percebido do PREVILUCAS, prestações de acidente de 
trabalho ou de auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos. 
 
§ 13 O benefício de auxilio doença será devido, após o ato concessório do PREVILUCAS, que terá efeitos 
retroativos a partir do 16º (decimo sexto dia) de afastamento da atividade ou da data da prorrogação do 
auxílio. 
 
§ 14 Na hipótese do servidor estar em gozo de férias o benefício de auxílio doença será devido a partir do 
1º dia do retorno do servidor do período de férias. 
 
Art. 18 Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, 
incumbe ao município pagar ao segurado sua remuneração. 
 
§ 1º Cabe ao município promover o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 
quinze dias de afastamento. 
 
§ 2º Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o segurado será submetido à perícia 
médica realizada por médicos devidamente credenciados ao Instituto de Previdência. 
 
§ 3º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de trinta dias contados da 
cessação do benefício anterior, o município fica desobrigado do pagamento relativo aos quinze primeiros 
dias de afastamento subsequente, prorrogando-se o benefício anterior a partir da nova perícia médica, 
devendo o município arcar com o pagamento dos dias efetivamente trabalhados. 
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Art. 19 O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob 
pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico pericial a cargo do PREVILUCAS. 
 
Art. 20 O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual 
deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade, até que 
seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. 
 
Parágrafo único. O benefício de auxílio doença será cessado quando o servidor for submetido a processo 
de readaptação profissional para exercício em outra atividade, ficando este as expensas do erário 
municipal. 
 
Art. 21 O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela transformação em 
aposentadoria por invalidez. 
 
§ 1º O segurado que ficar incapacitado para o exercício da função, em gozo de auxílio-doença, por mais 
de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, terá o benefício de auxílio doença convertido em 
aposentadoria por invalidez, mediante avaliação médico-pericial. 
 
§ 2º Se a perícia médica concluir que o segurado é passível de recuperação da capacidade laborativa e 
necessita de ampliação do prazo estabelecido no parágrafo anterior, manterá o servidor em benefício do 
auxílio doença, até nova avaliação pericial. 

 
SUB-SEÇÃO III 

DO SALÁRIO FAMÍLIA 
 
Art. 22 O salário-família será devido, mensalmente, aos segurados que tenha renda bruta mensal igual ou 
inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na proporção 
do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou 
inválidos. 
 
§ 1º Quando o pai e a mãe forem segurados, ambos terão direito ao salário-família. 
 
§ 2º As cotas do salário-família, pagas pelos entes, deverão ser deduzidas quando do recolhimento das 
contribuições sobre a folha de pagamento, ou ressarcidas ao órgão de origem do servidor que recebeu o 
benefício. 
 
§ 3º Para fins de pagamento do salário-família, entendem-se como remuneração todas as importâncias 
integrantes do salário de contribuição, com exceção do 13º Salário e do terço constitucional incidente 
sobre o valor das férias. 
 
§ 4º Quando o servidor for admitido ou exonerado/demitido no decurso do mês, o salário-família deverá 
ser pago na proporção dos dias trabalhados, considerando-se, nesses casos, o valor da quota pela 
remuneração que seria devida no mês. 
 
a) No caso de admissão, a comprovação da filiação deverá ser feita dentro do mês da admissão do 
servidor. 
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b) Na ocorrência do servidor não ter cumprido toda a sua jornada mensal de trabalho não resulta em 
pagamento proporcional da quota do salário-família em relação aos dias trabalhados, neste caso o 
benefício deve ser pago integralmente, observando a remuneração devida no mês. 
 
Art. 23 O pagamento do salário-família será devido a partir do requerimento acompanhado da 
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando 
condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência 
à escola do filho ou equiparado, a partir de quatro anos de idade. 
 
§ 1º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos 
de idade ou inválido, é o mesmo definido pelo RGPS. 
 
§ 2º O prazo para apresentação anual obrigatória de comprovação de frequência a escola do filho ou 
equiparado será até o último dia do mês de março de cada ano. 
 
Art. 24 A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve ser verificada em exame 
médico-pericial a cargo do PREVILUCAS. 
 
Art. 25 Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente 
caracterizado ou perda do poder familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente aquele a cujo 
cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. 
 
Art. 26 O direito ao salário-família cessa automaticamente: 
 
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 
 
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês 
seguinte ao da data do aniversário; 
 
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da 
cessação da incapacidade; ou 
 
IV - pela perda da qualidade de segurado. 
 
Art. 27 O salário-família não se incorporará, ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer 
efeito. 
 

SUB-SEÇÃO IV 
DO SALÁRIO MATERNIDADE 

 
Art. 28 Será devido salário-maternidade à segurada gestante, durante cento e vinte dias consecutivos, 
podendo, mediante apresentação de atestado médico, iniciar a partir de vinte e oito dias antes do parto 
e terminar noventa e um dias depois do parto. 
 
§ 1º Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos cento e vinte dias previstos neste 
artigo. 
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§ 2º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito 
ao salário-maternidade correspondente a duas semanas. 
 
§ 3º Será concedido ao adotante que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança a 
licença-maternidade nos termos do art. 28, por 120 dias, independentemente da idade do adotado. 
 
§ 4º Em caso de adoção de mais de uma criança, simultaneamente, a(o) segurada(o) terá direito somente 
ao pagamento de um salário maternidade. 
 
§ 5º No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-
maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao 
cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento 
do filho ou de seu abandono. 
 
§ 6º O pagamento do benefício de que trata o parágrafo anterior deverá ser requerido até o último dia 
do prazo previsto para o término do salário-maternidade originário. 
 
§ 7º A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 28, § 4º, está condicionada ao 
afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do 
benefício. 
 
§ 8º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade apenas a um dos 
adotantes ou guardiães segurado ou segurada. 
 
Art. 29 O salário-maternidade consistirá de renda mensal igual a remuneração de contribuição da 
segurada, acrescido do 13º salário proporcional correspondente a 4/12, pago na última parcela. 
 
§ 1º não integram o salário-maternidade; a gratificação por produtividade, a gratificação por atividades 
penosas, insalubres ou perigosas e a remuneração por horas extras, salvo se estas vantagens forem 
integradas à base de cálculo para o salário de contribuição, nos termos e critérios estabelecidos nesta lei. 
 
§ 2º O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base em atestado médico. 
 
§ 3º O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os períodos a que se referem o art. 28 
e seus parágrafos, bem como a data do afastamento do trabalho. 
 
§ 4º Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada, o salário-maternidade será 
proporcional aos dias de afastamento do trabalho, devendo o mesmo iniciar-se no dia estipulado pelo 
atestado médico ou de outro documento indicado no art. 30, nos casos de guarda judicial ou adoção. 
 
§ 5º O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. 
 
§ 6º Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pela junta médica 
do PREVILUCAS. 
 
§ 7º Em caso de natimorto, ou que a criança venha falecer durante a licença-maternidade, o salário 
maternidade não será interrompido. 
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Art. 30 Documentos que deverão ser apresentados para a concessão do salário maternidade: 
 
a) Certidão de nascimento (vivo ou morto) do dependente; 
b) A segurada que se afastar 28 (vinte e oito) dias antes do parto deve apresentar atestado médico 
original, específico para gestante; 
c) Em caso de guarda deverá ser apresentado o Termo de Guarda, com indicação de que a guarda destina-
se para a adoção; 
d) Em caso de adoção deverá apresentar a nova certidão de nascimento, expedida após a decisão judicial. 
 

SEÇÃO II 
DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS DEPENDENTES 

 
SUB-SEÇÃO I 

DA PENSÃO POR MORTE 
 
Art. 31 A pensão por morte será calculada na seguinte forma: 
 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 
 
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até 
o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201 da Constituição Federal de 1988, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, 
caso em atividade na data do óbito. 
 
§ 1º A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com 
direito a pensão, e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. 
 
a) A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar 
da data da inscrição ou habilitação. 
 
§ 2º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos: 
 
a) sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e 
b) desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. 
 
§ 3º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser 
cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos 
valores recebidos, salvo má fé. 
 
§ 4º Não fará jus a pensão o dependente condenado por prática de crime doloso de que tenha resultado 
a morte do segurado. 
 
Art. 32 A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data: 
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I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; 
 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou 
 
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 
 
§ 1º No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à 
data de entrada do requerimento. 
 
§ 2º O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido 
com base na legislação vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite 
máximo dos benefícios do RGPS. 
 
§ 3º Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime 
de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. 
 
§ 4º Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a 
qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o 
fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será 
assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
Art. 33 A pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão inválido, cuja invalidez tenha ocorrido 
antes da emancipação ou de completar a maioridade civil, desde que comprovada pela perícia médica do 
PREVILUCAS, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. 
 
§ 1º A invalidez ou alteração de condições quanto ao dependente, superveniente à morte do segurado, 
não darão origem a qualquer direito a pensão. 
 
§ 2º Os dependentes inválidos ficam obrigados, tanto para concessão como para manutenção e cessação 
de suas quotas de pensão, a submeter-se aos exames médicos determinados pelo PREVILUCAS. 
 
§ 3º Ficam dispensados dos exames referidos neste artigo os pensionistas inválidos que atingirem a idade 
de 60 (sessenta) anos. 
 
§ 4º Aos dependentes, filho ou irmão, que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave 
que os tornem absolutamente ou relativamente incapazes, assim declarados judicialmente, deverão ser 
observadas as condições estabelecidas para o filho ou irmão inválidos, disposto neste artigo. 
 
Art. 34 A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. 
 
§ 1º O direito à percepção de cada cota individual cessará: 
I - pela morte do pensionista; 
 
II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao atingir a maioridade civil, salvo se 
for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que os tornem relativamente 
incapazes, assim declarados judicialmente; 
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III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; 
 
IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento 
da deficiência; 
 
V - para cônjuge ou companheiro: 
 
a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, 
respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "b" e "c"; 
b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do 
óbito do segurado; 
c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de 
óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 
2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 
 
§ 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea "a" ou os prazos previstos na alínea "c", 
ambas do inciso V do § 1º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença 
profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais 
ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. 
 
§ 3º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento 
mínimo de 1 (um) ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa 
de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades 
para os fins previstos na alínea "c", do inciso V do § 1º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, 
limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. 
 
§ 4º O tempo de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou a Regime Geral de 
Previdência Social será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que tratam 
as alíneas "b" e "c", do inciso V do § 1º. 
 
§ 5º É vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou 
companheira e de mais de 02 (duas) pensões. 
 
§ 6º A parcela de pensão de cada dependente extingue-se com a perda da qualidade de dependente, na 
forma do art. 9º, procedendo-se novo rateio da pensão, na forma do § 1º do art. 31, em favor dos 
pensionistas remanescentes. 
 
Art. 35 Toda vez que se extinguir uma parcela de pensão, proceder-se-á a novo rateio da pensão, na forma 
do § 1º, do art. 31 desta Lei, em favor dos pensionistas remanescentes. 
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Parágrafo único. Com a extinção da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão. 
 
Art. 36 Não terá direito a pensão o cônjuge que, ao tempo do falecimento do segurado, estiver dele 
divorciado ou separado judicialmente. 
 
Art. 37 A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível 
dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de 
dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. 
 
§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que 
somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência 
econômica. 
 
§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos 
concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 7º desta Lei. 
 

SUB-SEÇÃO II 
DO AUXÍLIO RECLUSÃO 

 
Art. 38 O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual à totalidade dos vencimentos 
percebidos pelo segurado, acrescido do décimo terceiro proporcional enquanto durar o benefício, 
concedida ao conjunto de seus dependentes, desde que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao 
teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, que esteja recolhido à prisão, e 
que por este motivo, não perceba remuneração dos cofres públicos. 
 
§ 1º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado. 
 
§ 2º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber 
remuneração dos cofres públicos. 
 
§ 3º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da 
reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido 
e pelo período da fuga. 
 
§ 4º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar 
a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos: 
 
I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em 
razão da prisão; e, 
 
II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o 
respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente. 
 
§ 5º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao 
período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor 
correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao PREVILUCAS pelo segurado ou 
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por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da 
remuneração. 
 
§ 6º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, às disposições atinentes à pensão por morte. 
 
§ 7º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte. 
 

SEÇÃO III 
DA DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO À PENSÃO 

 
Art. 39 Documentação necessária para habilitação à pensão: 
 
I - do ex-segurado em geral: 
 
a) certidão de Óbito; 
b) comprovante de residência; 
c) documento de Identificação; 
d) cadastro de Pessoa Física - CPF. 
 
II - do cônjuge: 
 
a) certidão de Casamento Civil atualizada; 
b) documento de Identificação; 
c) cadastro de Pessoa Física - CPF; 
d) comprovante de residência. 
 
III - dos filhos menores de 18 (dezoito) anos ou maiores, se inválidos ou interditados: 
 
a) certidão de Nascimento; 
b) comprovante de invalidez atestado através de exame médico-pericial, para os maiores de 18 (dezoito) 
anos de idade; 
c) documento de Identificação; 
d) cadastro de Pessoa Física - CPF; 
e) comprovante de residência. 
 
IV - do companheiro: 
 
a) documento de Identificação; 
b) cadastro Pessoa Física - CPF; 
c) comprovante de residência. 
 
Parágrafo único. Comprovação de união estável. 
 
I - para comprovar a união estável, devem ser apresentados cópia e original, de no mínimo 03 (três) dos 
seguintes documentos: 
 
a) declaração de Imposto de Renda do ex-segurado, constando o interessado como seu dependente; 



108 
 

 

b) disposições testamentárias; 
c) anotação constante no Órgão de origem do ex-segurado constando a dependência do interessado; 
d) declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de união estável); 
e) certidão de nascimento de filho havido em comum; 
f) certidão de Casamento Religioso; 
g) prova de mesmo domicílio; 
h) prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
i) procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
j) conta bancária conjunta; 
k) registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do ex-
segurado; 
l) apólice de seguro da qual conste o ex-segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como 
sua beneficiária; 
m) ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o ex-segurado como 
responsável; 
n) escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-segurado em nome do dependente; 
o) quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 
 
V - dos pais: 
 
a) cadastro Pessoa Física - CPF; 
b) documento de comprovação da filiação do ex-segurado; 
c) declaração de inexistência de dependentes preferenciais; 
d) declaração de rendimentos e nada consta do INSS. 
 
Parágrafo único. Comprovação de dependência econômica. 
 
I - para comprovar a dependência econômica, devem ser apresentados cópia e original, de no mínimo 03 
(três) dos seguintes documentos: 
 
a) declaração de Imposto de Renda do ex-segurado, em que consta o interessado como seu dependente; 
b) disposições testamentárias; 
c) declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica); 
d) anotação constante de ficha ou Livro do Órgão de origem do ex-segurado; 
e) prova de mesmo domicílio; 
f) conta bancária conjunta; 
g) registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do ex-
segurado; 
h) apólice de seguro da qual conste o ex-segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada 
como sua beneficiária; 
i) ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o ex-segurado como 
responsável; 
j) escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-segurado em nome do dependente; 
k) quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 
 
VI - do irmão menor de 18 (dezoito) anos ou inválido: 
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a) cadastro Pessoa Física - CPF; 
b) documento de Identificação; 
c) certidão de Nascimento; 
d) comprovante de invalidez atestada através de exame médico-pericial, para os maiores de 18 (dezoito) 
anos de idade; 
e) declaração de inexistência de dependentes preferenciais; 
f) declaração de rendimentos e nada consta do PREVILUCAS. 
 
Parágrafo único. Comprovação de dependência econômica. 
 
I - para comprovar a dependência econômica, devem ser apresentados cópia e original, de no mínimo 03 
(três) dos seguintes documentos: 
 
a) declaração de Imposto de Renda do ex-segurado, em que consta o interessado como seu dependente; 
b) disposições testamentárias; 
c) declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica); 
d) anotação constante de ficha ou Livro do Órgão de origem do ex-segurado; 
e) prova de mesmo domicílio; 
f) conta bancária conjunta; 
g) registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do ex-
segurado; 
h) apólice de seguro da qual conste o ex-segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada 
como sua beneficiária; 
i) ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o ex-segurado como 
responsável; 
j) escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-segurado em nome do dependente; 
k) quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 
 
VII - do enteado e do menor sob tutela e guarda judicial: 
 
a) certidão de Casamento Civil do ex-segurado como pai ou mãe do menor, quando enteado; 
b) certidão de Tutela ou da Guarda Judicial; 
c) certidão de Nascimento; 
d) documento de Identificação; 
e) cadastro de Pessoa Física - CPF; 
f) comprovante de invalidez atestada através de exame médico-pericial, para os maiores de 18 (dezoito) 
anos de idade. 
 
Parágrafo único. Comprovação de dependência econômica. 
 
I - para comprovar a dependência econômica, devem ser apresentados cópia e original, de no mínimo 03 
(três) dos seguintes documentos: 
 
a) declaração de Imposto de Renda do ex-segurado, em que consta o interessado como seu dependente; 
b) disposições testamentárias; 
c) declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica); 
d) anotação constante de ficha ou Livro do Órgão de origem do ex-segurado; 
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e) prova de mesmo domicílio; 
f) conta bancária conjunta; 
g) registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do ex-
segurado; 
h) apólice de seguro da qual conste o ex-segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada 
como sua beneficiária; 
i) ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o ex-segurado como 
responsável; 
j) escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-segurado em nome do dependente; 
k) quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

 
SEÇÃO IV 

DO CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, AVERBAÇÃO E DESAVERBAÇÃO 
 
Art. 40 Para efeito do benefício de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os 
diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, nos termos do § 9º, do art. 201 
da Constituição Federal de 1988, segundo critérios estabelecidos na Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999. 
 
Parágrafo único. Os servidores municipais contemplados pelo art. 3º desta Lei receberão do órgão 
instituidor (PREVILUCAS), todo o provento integral da aposentadoria, independente do órgão de origem 
(INSS) ter feito ou não o repasse do recurso de cada servidor, como compensação financeira. 
 
Art. 41 É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 
 
Art. 42 A averbação será formalizado pelo órgão de origem e vinculado a vida funcional do servidor, para 
cômputo de tempo de contribuição na concessão do benefício de aposentadoria. 
 
§ 1º O processo de averbação do tempo de contribuição que dispõe no caput deste artigo, é uma operação 
voluntária e de iniciativa do servidor. 
 
§ 2º O tempo de contribuição prestado pelo servidor junto ao município de Lucas do Rio Verde-MT, 
quando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, será exigida certidão emitida pelo INSS, para 
solicitação da compensação financeira nos termos do § 9º, do art. 201 da Constituição Federal de 1988, 
segundo critérios estabelecidos na Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999. 
 
§ 3º A emissão de CTC, pelo INSS, para os períodos em que os servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios estiveram vinculados ao RGPS, por ocasião de transformação para 
RPPS, só poderão ocorrer se esse tempo não tiver sido averbado automaticamente pelo respectivo órgão. 
 
§ 4º Quando servidor ocupava dois empregos públicos (vínculo ao RGPS) que foram transformados em 
dois cargos públicos (vínculo ao RPPS), o tempo anterior pode ser averbado em apenas um dos cargos. 
 
§ 5º Caso o servidor acumula licitamente dois cargos públicos estatutários com vínculo ao RGPS, que 
posteriormente passaram ao RPPS, é possível emitir CTC com a divisão do tempo de contribuição para 
destinação a dois entes ou a dois cargos diferentes, entretanto é vedado o fracionamento dos vínculos e 
salários-de-contribuição correspondentes ao mesmo tempo. 
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§ 6º O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência Social ou para Regime Geral de 
Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida: 
 
I - pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da 
administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que 
devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de 
contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social; ou 
 
II - pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição 
para o Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 7º A averbação automática perde o efeito quando há vacância por exoneração, demissão ou posse em 
outro cargo inacumulável. 
 
Art. 43 A CTC que não tiver sido utilizada para fins de averbação no RPPS ou, uma vez averbada, o tempo 
certificado, comprovadamente não tiver sido utilizado para obtenção de aposentadoria ou vantagem no 
RPPS, será revista, a qualquer tempo, a pedido do servidor, inclusive para incluir novos períodos ou para 
fracionamento, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
I - solicitação do cancelamento da certidão emitida; 
 
II - certidão original; e 
 
III - declaração emitida pelo órgão de lotação do interessado, contendo informações sobre a utilização ou 
não dos períodos certificados pelo INSS, e para quais fins foram utilizados. 
 
§ 1º Serão consideradas como vantagens no RPPS as verbas de anuênio, quinquênio, abono de 
permanência em serviço ou outras espécies de remuneração, pagas pelo ente público. 
 
§ 2º Ainda que o órgão gestor do RPPS informe a averbação automática do período de vínculo sujeito ao 
RGPS, o segurado poderá optar em qual regime deseja utilizar o período anterior à instituição do RPPS, 
observado o disposto do § 1º. 
 
§ 3º A opção pela utilização no RGPS do período averbado automaticamente, na forma do § 2º, impõe a 
notificação formal ao órgão gestor do RPPS, informando sobre a vedação de nova utilização do mesmo 
período. 
 

SEÇÃO V 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 
Art. 44 O décimo terceiro salário será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de 
aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão e auxílio doença, pagos pelo 
PREVILUCAS. 
 
Parágrafo único. O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de 
benefício pago pelo PREVILUCAS, em que cada mês corresponderá a 1/12 (uns doze avos), e terá por base 
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o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerrar-se antes deste mês, quando 
o valor será o do mês da cessação. 
 
Art. 45 Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 12 e 31 desta Lei serão 
reajustados, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de 
previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de 
aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. 
 
Art. 46 Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da Constituição Federal de 1988, à soma total dos proventos 
de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como 
de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante 
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da 
Constituição Federal de 1988, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de 
cargo eletivo. 
 
Art. 47 Além do disposto nesta Lei, o PREVILUCAS observará, no que couber, os requisitos e critérios 
fixados para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 
 
Art. 48 As prestações, concedidas aos segurados ou a seus dependentes, salvo quanto a importâncias 
devidas ao próprio PREVILUCAS e aos descontos autorizados por Lei ou derivados da obrigação de prestar 
alimento, reconhecida por via judicial, não poderão ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo 
nula de pleno direito qualquer venda ou cessão e a constituição de quaisquer ônus, bem como a outorga 
de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção. 
 
Art. 49 Qualquer dos benefícios previsto nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário. 
 
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente 
comprovadas: 
 
I - ausência, na forma da lei civil; 
 
II - moléstia contagiosa; ou 
 
III - impossibilidade de locomoção. 
 
§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente 
constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, renováveis por igual período. 
 
§ 3º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à 
pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independente de inventário ou arrolamento, 
na forma da lei. 
 
Art. 50 Os benefícios assegurados às pessoas abrangidas, quando não reclamados, prescreverão, no prazo 
de 5 (cinco) anos, a contar da data em que forem devidos, e os valores a eles correspondentes, serão 
vertidos em favor do Instituto, ressalvados os prazos previstos no art. 32 desta Lei. 
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Capítulo IV 
DO CUSTEIO 

 
SEÇÃO I 

DA RECEITA 
 
Art. 51 A receita do PREVILUCAS será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, 
na seguinte forma: 
 
I - de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo art. 4º da Lei Federal nº 10.887, de 18 
de junho de 2004, igual a 11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição; 
 
II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas igual a 11% (onze por cento), 
calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem o teto máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 
1988; 
 
III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na 
reavaliação atuarial igual a 19,41% (dezenove inteiros e quarenta e um centésimos por cento) calculada 
sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo:17,71% (dezessete inteiros 
e setenta e um centésimo por cento) relativo ao custo normal e 1,70% (um inteiro e setenta centésimos 
por cento) referentes a alíquota de custo especial, escalonado nos termos do Inciso IV deste artigo. 
(Redação dada pela Lei nº 2817/2018) 
 
IV - fica instituído o plano de amortização, destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente 
sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme alíquotas de contribuição suplementar 
devidas pelo Ente, definidas na tabela a seguir: 
 

  ________________________________________________________________ 

|      Período (Ano)     |         Custo Suplementar (%)         | 

|========================|=======================================| 

|                    2018|                                  1,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2019|                                  2,60%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2020|                                  3,50%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2021|                                  4,40%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2022|                                  5,30%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2023|                                  6,20%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2024|                                  7,10%| 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2018/281/2817/lei-ordinaria-n-2817-2018-altera-os-dispositivos-da-lei-n-2697-de-16-de-outubro-de-2017-a-qual-dispoe-sobre-a-nova-estruturacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
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|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2025|                                  8,00%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2026|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2027|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2028|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2029|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2030|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2031|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2032|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2033|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2034|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2035|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2036|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2037|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2038|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2039|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2040|                                  8,70%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2041|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2042|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2043|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 
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|                    2044|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2045|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2046|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2047|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2048|                                  8,71%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2049|                                  8,72%| 

|------------------------|---------------------------------------| 

|                    2050|                                  0,00%| 

|________________________|_______________________________________| (Redação dada pela Lei nº 2817/2018) 

 
V - de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à 
fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios; 
 
VI - de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6º, 
correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Município; 
 
VII - as receitas decorrentes de investimentos patrimoniais; 
 
VIII - os valores recebidos a título de compensação financeira, prevista no § 9º do art. 201 da Constituição 
Federal de 1988; 
 
IX - os valores aportados pelo ente federativo; 
 
X - as demais dotações previstas no orçamento municipal; 
 
XI - quaisquer bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. 
 
§ 1º A contribuição prevista no inciso II deste artigo, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador 
de doença incapacitante, prevista no art. 119 desta Lei, incidirá apenas sobre parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988. 
 
§ 2º A taxa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados 
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social relativamente ao exercício financeiro anterior, paga 
pelo município para as despesas administrativas do PREVILUCAS, em obediência ao disposto na Portaria 
nº 402, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social - MPAS, está incluída na alíquota 
de contribuição disposta no inciso III deste artigo. 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2018/281/2817/lei-ordinaria-n-2817-2018-altera-os-dispositivos-da-lei-n-2697-de-16-de-outubro-de-2017-a-qual-dispoe-sobre-a-nova-estruturacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
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§ 3º As contribuições correspondentes as alíquotas do custo normal e suplementar, relativas ao estudo 
atuarial, serão exigidas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei. 
 
§ 4º Caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de majoração do plano de custeio, as 
alíquotas de contribuição do ente poderão ser revistas por meio de Lei. 
 
Art. 52 Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária 
devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das 
vantagens permanentes do cargo, décimo terceiro vencimento, proventos de aposentadoria e pensão. 
 
§ 1º em caso de desconto no pagamento mensal do servidor em razão de faltas ou de quaisquer outras 
ocorrências, a alíquota de contribuição deverá incidir sobre o valor total da remuneração de contribuição 
prevista em lei, relativa à remuneração mensal do servidor no cargo efetivo, desconsiderados os 
descontos. 
 
§ 2º Exclui-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias: 
 
I - as diárias para viagens; 
 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
 
III - a indenização de transporte e horas extras; 
 
IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche; 
 
V - o salário-família; 
 
VI - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal de 1988; 
 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 
 
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; 
e 
 
IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, o § 5º do 
art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 
 
X - o adicional de férias; 
XI - o adicional noturno; 
 
XII - o adicional por serviço extraordinário; 
 
XIII - a parcela paga a título de assistência a saúde suplementar; 
 
XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; e 
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XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição 
de representante do governo, de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servidor. 
 
§ 3º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, 
de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em 
comissão ou de função comissionada ou gratificada, e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou 
de adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com 
fundamento no art. 40 da Constituição Federal de 1988 e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 
da Constituição Federal de 1988. 
 
§ 4º A não retenção das contribuições pelo órgão pagador sujeita o responsável às sanções penais e 
administrativas, cabendo a esse órgão apurar os valores não retidos e proceder ao desconto na folha de 
pagamento do servidor ativo, do aposentado e do pensionista, em rubrica e classificação contábil 
específicas, podendo essas contribuições serem parceladas na forma do art. 46 da Lei nº 8112, de 11 de 
dezembro de 1990, observado o disposto no art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
 
§ 5º Caso o órgão público não observe o disposto no § 4º, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
formalizará representações aos órgãos de controle e constituirá o crédito tributário relativo a parcela 
devida pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista. 
 
§ 6º Incidirá contribuição previdenciária sobre os benefícios de auxílio-doença e salário maternidade, 
auxílio-reclusão e dos valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o município, em razão 
de decisão judicial ou administrativa. 
 
§ 7º Ao segurado optante pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, das parcelas dispostas no § 
3º do art. 52, desta Lei, fica garantida a concessão do benefício de auxílio-doença com base no valor do 
salário de contribuição, desde que cumpra uma carência de 12 (doze) meses, anteriores ao gozo do 
benefício de auxílio-doença. 
 
Art. 53 Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei à remuneração de contribuição para os efeitos 
desta Lei será a soma das remunerações percebidas. 
 

SEÇÃO II 
DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES 

 
 
Art. 54 A arrecadação das contribuições devidas ao PREVILUCAS compreendendo o respectivo desconto 
e seu recolhimento deverá ser realizada observando-se as seguintes normas: 
 
I - aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos 
municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que tratam os incisos I e II, do 
art. 51 desta Lei; 
 
II - caberá do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao PREVILUCAS ou a estabelecimentos de 
crédito indicado, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, a importância arrecadada na forma do item 
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anterior, juntamente com as contribuições previstas no inciso III, IV e V, do art. 51 desta Lei, conforme o 
caso. 
 
Parágrafo único. Os Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão 
mensalmente ao PREVILUCAS relação nominal dos segurados, com os respectivos subsídios, 
remunerações e valores de contribuição. 
 
Art. 55 O não recolhimento das contribuições a que se referem os incisos I, II, III, IV e V, do art. 51 desta 
lei, no prazo estabelecido no inciso II do art. 54 desta lei, ensejará o pagamento de juros moratórios a 
razão de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativo, correção monetária pelo índice de atualização da 
taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pela Receita Federal e multa calculada à taxa de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento). 
 
§ 1º A multa de mora será calculada da seguinte forma: 
 
I - Os débitos para com o PREVILUCAS serão acrescidos de multa de mora, calculada a taxa de 0,33% (trinta 
e três centésimos por cento), por dia de atraso. 
 
a) A multa de que trata este inciso será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento 
do prazo previsto para o pagamento da contribuição previdenciária, até o dia em que ocorrer o 
pagamento. 
b) O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20% (vinte por cento). 
c) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor da contribuição devida. 
 
§ 2º Os juros de mora serão calculados da seguinte forma: 
 
a) Somam-se a taxa Selic desde a do mês seguinte ao do vencimento da contribuição previdenciária até a 
do mês anterior ao do pagamento e acrescenta-se a esta soma 1% referente ao mês de pagamento. 
b) Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento, se 
pagar até o último dia útil, não pagará juros de mora, apenas a multa de mora. 
 
§ 3º O recolhimento das contribuições previdenciárias referente ao decimo terceiro serão recolhidos aos 
cofres do PREVILUCAS obrigatoriamente até o dia 20 de dezembro, o não pagamento na data prevista, 
aplica-se o disposto no parágrafo anterior. 
 
Art. 56 O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6º desta Lei fica obrigado a recolher 
mensalmente, diretamente ao PREVILUCAS as contribuições devidas. 
 
Art. 57 As cotas do salário maternidade, auxílio doença e auxílio reclusão, serão pagas pelo PREVILUCAS, 
mensalmente, junto com a remuneração dos segurados. 
 

SUB-SEÇÃO I 
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES CEDIDOS, AFASTADOS E LICENCIADOS 

 
Art. 58 Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição ao 
PREVILUCAS será feito com base na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, 
observando-se as normas desta cessão. 
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Art. 59 Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o 
pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato 
será de responsabilidade desse órgão ou entidade: 
 
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado; 
 
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e 
 
III - o repasse das contribuições de que tratam os incisos I e II à unidade gestora a que está vinculado o 
servidor cedido ou afastado. 
 
Art. 60 Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou para o órgão do exercício 
do mandato, continuará sob a responsabilidade do órgão ou entidade de origem o recolhimento e o 
repasse à unidade gestora do PREVILUCAS das contribuições relativas à parcela devida pelo servidor e 
pelo Município. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos casos de afastamento para exercício de mandato 
eletivo de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo recebimento da remuneração do cargo efetivo 
de que o servidor seja titular. 
 
Art. 61 É facultado ao servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem 
recebimento de remuneração ou subsídio pelo Município contribuir para o PREVILUCAS, com o 
pagamento mensal das contribuições referente a sua parte e a do Município, computando-se o respectivo 
tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria. 
 
Parágrafo único. A contribuição efetuada pelo servidor na situação de que trata o caput não será 
computada para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço 
público e tempo no cargo efetivo para concessão de aposentadoria. 
 
Art. 62 O servidor cedido ou licenciado para exercício de mandato em outro ente federativo poderá optar 
por contribuir facultativamente ao PREVILUCAS de origem sobre as parcelas remuneratórias não 
componentes da remuneração do cargo efetivo, sendo que para efeito de cálculo de benefício, não 
poderá o valor inicial dos proventos exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo. 

 
SUB-SEÇÃO II 

DA FISCALIZAÇÃO 
 
Art. 63 O PREVILUCAS poderá, a qualquer momento, requerer dos Órgãos do Município, quaisquer 
documentos para efetuar levantamento fiscal, a fim de apurar irregularidades nas incidências dos 
encargos previdenciários previstos no plano de custeio. 
Parágrafo único. A fiscalização será feita por diligência e, exercida por qualquer dos servidores do 
PREVILUCAS, investido na função de fiscal, através de portaria do Diretor Executivo. 
 

Capítulo V 
DA GESTÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
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SEÇÃO I 
DAS GENERALIDADES 

 
Art. 64 As importâncias arrecadadas pelo PREVILUCAS são de sua propriedade, e em caso algum poderão 
ter aplicação diversa da estabelecida nesta Lei, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este 
preceito, sujeitos os seus autores às sanções estabelecidas na legislação pertinente, além de outras que 
lhes possam ser aplicadas. 
 
Art. 65 Na realização de avaliação atuarial inicial e na reavaliação em cada balanço por entidades 
independentes legalmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuária e os 
parâmetros discriminados nas determinações legais fixadas pelo Ministério da Previdência Social. 
 
Art. 66 A concessão de quaisquer benefícios ou vantagens aos segurados em atividade e sua extensão aos 
segurados inativos e pensionistas, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a inatividade ou de que era titular o segurado na data de seu falecimento, 
somente poderá ocorrer depois de procedida a necessária avaliação atuarial para cobrança ou registro 
contábil do respectivo impacto atuarial decorrente, a ser aportado pelo Município. 
 

SEÇÃO II 
DAS DISPONIBILIDADES E APLICAÇÃO DAS RESERVAS 

 
Art. 67 As disponibilidades de caixa do PREVILUCAS ficarão depositadas em conta separada das demais 
disponibilidades do Município e aplicadas nas condições de mercado, com observância das normas 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
 
Art. 68 A aplicação das reservas se fará tendo em vista: 
 
I - segurança quanto à recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do capital investido, 
bem como ao recebimento regular dos juros previstos para as aplicações de renda fixa e variável; 
 
II - a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez. 
 
Parágrafo único. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o "caput" em: 
 
a) títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às 
empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 
b) empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive a suas empresas 
controladas. 
 
Art. 69 O PREVILUCAS - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Lucas do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, poderá aplicar valores das disponibilidades financeiras, a serem 
depositados em contas próprias, em instituições financeiras bancárias devidamente autorizadas a 
funcionar no país pelo Banco Central do Brasil, controlados de forma segregada dos recursos do ente 
federativo, conforme estabelecido pelo conselho Monetário Nacional. 
I - para a seleção da instituição financeira responsável pela aplicação dos recursos, deverá ser considerado 
como critério mínimo de escolha, a solidez patrimonial, o volume de recursos administrativos e a 
experiência na atividade de administração de recursos de terceiros; 
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II - os recursos deverão ser aplicados nas condições de mercado, com observância dos limites aprovados 
no Plano Anual de Investimentos visando às condições de proteção e prudência financeira. 
 
Art. 70 Para alcançar os objetivos enumerados no artigo anterior, o PREVILUCAS realizará as operações 
em conformidade com a política anual de investimentos definida pelo gestor e aprovada pelo Conselho 
Curador, através de Resolução e auxiliado pelo Comitê de Investimentos. 
 
Parágrafo único. Fica criado o Comitê de Investimentos dos recursos do PREVILUCAS, como órgão auxiliar 
no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, cujas decisões serão registradas 
em ata. 
 
Art. 71 O Comitê de Investimentos será composto por 04 (quatro) membros nomeados pelo Prefeito 
Municipal, ocupantes de cargos efetivos ou de livre nomeação e exoneração no Município de Lucas do 
Rio Verde, que serão nomeados através de Decreto. 
 
§ 1º Dos indicados no mínimo 03 (três) membros deverão ser certificados no CPA-10 (Certificação 
Profissional ANBIMA), ou certificação equivalente. 
 
§ 2º O Presidente do Comitê de Investimentos deverá ser certificado no CPA-10 (Certificação Profissional 
ANBIMA), ou certificação equivalente. 
 
§ 3º O Comitê de Investimento será regulamentado através de Decreto do Poder Executivo. 
 
Art. 72 Os membros do Comitê de Investimentos terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser 
reconduzido por igual período, observando a renovação de 1/3 (um terço) dos membros. 
 
§ 1º São requisitos mínimos para os membros do Comitê de Investimentos: 
 
a) qualificação em nível médio ou superior e conhecimento em finanças e contabilidade; 
b) não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
c) não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação previdenciária, ou como servidor 
público; e 
d) outras sanções previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal, ou determinações nas demais 
legislações federais. 
 
§ 2º Os membros do Comitê de Investimentos serão destituídos desta investidura por: 
 
a) renúncia; 
b) decisão da maioria dos seus membros; 
c) faltas sem justificativa a três reuniões do colegiado, consecutivas ou intercaladas; 
d) conduta inadequada, incompatível com os requisitos de ética e profissionalismo requeridos para o 
desempenho do mandato; 
e) por denúncia, da prática de atos lesivos aos interesses da instituição, devidamente comprovada, 
resguardada a ampla defesa. 
 
§ 3º Os representantes do Comitê de Investimentos nada perceberão pelas funções desempenhadas. 
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Art. 73 Ao Comitê de Investimentos compete subsidiar a Diretoria Executiva, o Conselho Curador e o 
Conselho Fiscal nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos e especificamente: 
 
I - analisar a conjuntura, cenários e perspectivas de mercado financeiro; 
 
II - traçar estratégias de composição de ativos e definir alocação com base nos cenários; 
 
III - avaliar as opções de investimento e estudar as propostas de oportunidades de participação em novos 
negócios; 
 
IV - avaliar riscos potenciais; 
 
V - propor alterações na Política de Investimentos; 
 
VI - encaminhar ao Conselho Fiscal os pareceres emitidos a Diretoria e ao Conselho Curador; 
 
VII - auxiliar o Conselho Fiscal, quando solicitado, referente a esclarecimentos referente à Carteira de 
Investimento do PREVILUCAS; 
 
VIII - submeter à aprovação do Diretor Executivo a contratação ou substituição de 
Gestores/Administradores terceirizados e Agente Custodiante, com base em parecer técnico e relatórios 
específicos; 
 
IX - garantir a gestão ética e transparente; 
 
X - sugerir medidas legais de seleção e contratação das instituições financeiras para aplicação dos recursos 
do PREVILUCAS. 
 
Art. 74 O Comitê de Investimentos terá uma reunião ordinária bimestral e reuniões extraordinárias 
sempre que necessário. 
 
Parágrafo único. O Comitê de Investimentos se reunirá com a presença de, no mínimo, três de seus 
membros, sendo obrigatória a presença do Gestor de Investimentos. 
 
Art. 75 As reuniões do Comitê de Investimentos ocorrerão quando convocadas pelo presidente do Comitê 
de Investimentos, na sua ausência pelo Gestor de Investimentos. 
 
Art. 76 Quaisquer dos membros poderão convocar reunião do Comitê de Investimentos, se a urgência do 
assunto assim o exigir. 
Art. 77 Deverão compor a pauta, os relatórios de acompanhamento da carteira de investimento que 
servirá de subsidio para as seguintes finalidades: 
 
I - manter os membros do Comitê atualizados acerca do cenário macroeconômico, das expectativas de 
mercado; 
 
II - manter os membros do Comitê atualizados acerca do desempenho dos segmentos de aplicação; 
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III - apresentação dos pareceres relacionados aos investimentos propostos para o mês em curso e até a 
reunião seguinte, com indicações e estratégias sugeridas para a Diretora Executiva e para o Conselho 
Curador; 
 
IV - elaborar o Fluxo de Caixa dos resgates e aplicações previstas para o mês em curso e demonstrativo 
da movimentação dos investimentos durante o bimestre anterior; 
 
V - outros assuntos relacionados à sua competência. 
 
Art. 78 As matérias analisadas e/ou aprovadas pelo Comitê de Investimentos serão registradas em atas 
elaboradas pelo Gestor de Investimentos, que depois de assinadas ficarão arquivadas juntamente com os 
pareceres/posicionamentos que subsidiarão as recomendações e decisões. 
 
Art. 79 Os membros representantes do Comitê de Investimentos poderão ser assessorados por empresas 
de consultorias específicas para maior segurança aos seus trabalhos. 
 
Art. 80 O PREVILUCAS incentivará os servidores públicos efetivos e comissionados a obterem certificação 
CPA-10 ou certificação equivalente, para melhor desempenho de suas atividades, principalmente os 
membros da Diretoria Executiva, Conselho Curador e Conselho Fiscal. 
 
Art. 81 Desde que observado o limite previsto no parágrafo único do art. 88 desta Lei, ao final do exercício 
financeiro, o regime próprio de previdência social - PREVILUCAS - por deliberação do Conselho Curador, 
poderá constituir reservas com eventuais sobras do custeio administrativo, cujos recursos somente serão 
utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração, sendo que o montante não poderá 
ultrapassar a totalidade das efetivas despesas administrativas do exercício anterior. 
 
Parágrafo único. As disponibilidades financeiras da taxa de administração ficarão depositadas em conta 
separada das demais disponibilidades do PREVILUCAS, e aplicada nas mesmas condições dos demais 
investimentos. 
 

Capítulo VI 
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE 

 
SEÇÃO I 

DO ORÇAMENTO 
 
Art. 82 O orçamento do PREVILUCAS evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, 
observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do 
equilíbrio. 
 
§ 1º O orçamento do PREVILUCAS integrará o orçamento do município em obediência ao princípio da 
unidade. 
§ 2º O Orçamento do PREVILUCAS observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as 
normas estabelecidas na legislação pertinente. 
 

SEÇÃO II 
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DA CONTABILIDADE 
 
Art. 83 A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle 
prévio, concomitante e subsequente o de informar, inclusive de apropriar e apurar os custos dos serviços, 
e, consequentemente, de concretizar os seus objetivos, bem como, interpretar e analisar os resultados 
obtidos. 
 
Art. 84 A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas: 
 
a) a contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços; 
b) entende-se por relatórios de gestão, o balancete mensal de receitas e despesas do PREVILUCAS e 
demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente; 
c) as demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município. 
 
Art. 85 A escrituração do PREVILUCAS de que trata esta Lei deverá obedecer às normas e princípios 
contábeis previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, bem como as 
normas emanadas pelo Ministério de Previdência Social. 
 
I - a escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a 
responsabilidade do regime próprio de previdência social e modifiquem ou possam vir a modificar seu 
patrimônio; 
 
II - a escrituração deve obedecer às normas e princípios contábeis previstos na Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964 e alterações posteriores; 
 
III - a escrituração será feita de forma autônoma em relação às contas do ente público; 
 
IV - o exercício contábil tem a duração de um ano civil; 
 
V - o ente estatal ou a unidade gestora do regime próprio de previdência social deve elaborar, com base 
em sua escrituração contábil e na forma fixada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, 
demonstrações financeiras que expressem com clareza a situação do patrimônio do respectivo regime e 
as variações ocorridas no exercício, a saber: 
 
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração do resultado do exercício; 
c) demonstração financeira das origens das aplicações dos recursos; 
d) demonstração analítica dos investimentos. 
 
VI - para atender aos procedimentos contábeis normalmente adotados em auditoria, o ente estatal ou a 
unidade gestora do regime próprio de previdência social deverá adotar registros contábeis auxiliares para 
apuração de depreciações, de reavaliações dos investimentos, da evolução das reservas e da 
demonstração do resultado do exercício; 
VII - as demonstrações financeiras devem ser complementadas por notas explicativas e outros quadros 
demonstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 
exercício; 
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VIII - os investimentos em imobilizações para uso ou renda devem ser corrigidos e depreciados pelos 
critérios adotados pelo Banco Central do Brasil; 
 
IX - os títulos públicos federais, adquiridos diretamente pelos RPPS, deverão ser marcados a mercado, 
mensalmente, no mínimo, mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro de 
forma a refletir seu real valor. 

 
Capítulo VII 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Art. 86 O PREVILUCAS publicará, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da 
execução orçamentária mensal e acumulada até o mês anterior ao do demonstrativo, explicitando, 
conforme diretrizes gerais, de forma desagregada: 
 
I - o valor de contribuição do ente estatal; 
 
II - o valor de contribuição dos servidores públicos ativos; 
 
III - o valor de contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas; 
 
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo; 
 
V - o valor da despesa com pessoal inativo e com pensionistas; 
 
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998; 
 
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do cálculo da despesa líquida de que 
trata o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 
 
Parágrafo único. As bases de cálculos, os valores arrecadados, alíquotas e outras informações necessárias 
à verificação do cumprimento do caráter contributivo serão prestadas pelo ente federativo à Secretaria 
de Políticas de Previdência Social - SPS, do Ministério da Previdência Social - MPS. 
 

SEÇÃO I 
DA DESPESA 

 
Art. 87 Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária. 
 
Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os 
créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos conjuntamente com o Poder 
Executivo. 
 
Art. 88 A despesa do PREVILUCAS se constituirá de: 
 
I - pagamento de prestações de natureza previdenciária; 
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II - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao funcionamento 
do PREVILUCAS; 
 
III - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle; 
 
IV - atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e 
serviços mencionados na presente Lei; 
 
V - pagamento de vencimentos do pessoal que compõem o quadro de servidores do PREVILUCAS. 
 
Parágrafo único. O limite de gastos administrativos do PREVILUCAS será de 2% (dois por cento) sobre o 
valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados a este regime próprio, 
relativo ao exercício financeiro anterior. 

 
SEÇÃO II 

DAS RECEITAS 
 
Art. 89 A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas 
fontes determinadas nesta Lei. 
 

Capítulo VIII 
DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

 
SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
Art. 90 A organização administrativa do PREVILUCAS será a constante no organograma ANEXO I e 
compreenderá os seguintes órgãos: 
 
§ 1º ÓRGÃOS DE DIREÇÃO: 
 
I - conselho Curador, com funções de deliberação superior; 
 
II - conselho Fiscal, com função de fiscalização orçamentária de verificação de contas; 
 
III - diretor Executivo, com função executiva de administração superior. 
 
§ 2º ÓRGÃOS EXECUTIVOS: 
I - Departamento Administrativo Previdenciário; 
 
II - Departamento de Investimentos e Contabilidade; 
 
III - Divisão de Investimentos; 
 
IV - Divisão de Contabilidade; 
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SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS 

 
Art. 91 O Conselho Curador será composto por 04 (quatro) membros titulares e 04 (quatro) suplentes, 
nomeados pelo Prefeito Municipal, os quais deverão ser escolhidos dentre pessoas idôneas com 
reconhecida capacidade e experiência, observado o seguinte: 
 
I - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente indicados pelo Poder Executivo Municipal, 
 
II - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente, do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal, 
indicados pelo Poder Legislativo Municipal; 
 
III - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente, do quadro de servidores efetivos do SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto; 
 
IV - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente, eleitos em Assembleia Geral dos Servidores Públicos ativos 
e inativos do Município de Lucas do Rio Verde, a ser convocada por ato do Prefeito Municipal que 
determinará dia, hora e local, para sua realização. 
 
§ 1º A convocação da Assembleia de que trata o inciso IV deverá ser efetivada com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias da sua realização, a qual deverá ser dada ampla divulgação. 
 
§ 2º Os membros do Conselho Curador terão mandatos por 02 (dois) anos, permitida a recondução em 
50% (cinquenta por cento) de cada representação de seus membros. 
 
Art. 92 O Conselho Curador se reunirá sempre com a totalidade de seus membros, pelo menos, três vezes 
ao ano, cabendo-lhe especificamente: 
 
I - elaborar seu regimento interno; 
 
II - eleger o seu presidente; 
 
III - aprovar o quadro de pessoal; 
 
IV - decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida pelo Diretor 
Executivo ou pelo Conselho Fiscal; 
 
V - julgar os recursos interpostos das decisões do Conselho Fiscal e dos atos do Diretor Executivo, não 
sujeito a revisão daquele; 
VI - apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificações na presente Lei, bem 
como resolver os casos omissos; 
 
VII - julgar os recursos interpostos por segurados e dependentes dos despachos atinentes a processos de 
benefícios. 
 
VIII - Aprovar a taxa de administração do RPPS, a qual não poderá exceder a 02 pontos percentuais do 
valor total da remuneração dos servidores; 
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§ 1º As deliberações do Conselho Curador serão promulgadas por meio de Resoluções. 
 
§ 2º A convocação para reuniões ordinárias ou extraordinárias do Conselho Curador será feita pelo seu 
presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e 
com pauta definida. 
 
a) O Diretor Executivo poderá efetuar convocações para reuniões e deliberações conforme o inciso XI do 
art. 98 desta Lei. 
 
Art. 93 A função de Secretário do Conselho Curador será exercida por um conselheiro eleito entre os 
membros. 
 
Art. 94 Os membros do Conselho Curador nada perceberão pelo desempenho do mandato. 
 
Art. 95 O Conselho Fiscal será composto por 04 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) suplentes, 
nomeados pelo Prefeito Municipal, os quais deverão ser escolhidos dentre pessoas idôneas com 
reconhecida capacidade e experiência, observado o seguinte: 
 
I - 01 (um) membros titulares e 01 (um) suplente indicados pelo Poder Executivo Municipal; 
 
II - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente, do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal, 
indicados pelo Poder Legislativo Municipal; 
 
III - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente, do quadro de servidores efetivos do SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto; 
 
IV - 01 (um) membros titulares e 01(um) suplentes, eleitos em Assembleia Geral dos Servidores Públicos 
ativos e inativos do Município de Lucas do Rio Verde, a ser convocada por ato do Prefeito Municipal que 
determinará dia, hora e local, para sua realização. 
 
§ 1º A convocação da Assembleia de que trata o inciso IV deverá ser efetivada com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias da sua realização, a qual deverá ser dada ampla divulgação. 
 
§ 2º Os membros do Conselho Fiscal terão mandatos por 02 (dois) anos, permitida a recondução em 50% 
(cinquenta por cento) de cada representação de seus membros. (excluir a recondução ou manter) 
 
Art. 96 O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre 
que convocada por seu Presidente, cabendo-lhe especificamente: 
I - elaborar seu regime interno; 
 
II - eleger seu presidente; 
III - acompanhar a execução orçamentária do PREVILUCAS. 
 
IV - Fiscalizar, assegurar o acesso das informações de qualquer natureza, as demonstrações das receitas 
e despesas do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 
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V - fiscalizar os destinos de verbas dos benefícios, assim como à aplicação dos recursos 
 
§ 1º O Presidente do Conselho Fiscal será escolhido entre seus membros, e exercerá o mandato por um 
ano, vedado a reeleição, e terá o voto de qualidade. 
 
§ 2º A convocação para reuniões ordinárias ou extraordinárias do Conselho Fiscal será feita pelo seu 
presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e 
com pauta definida. 
 
§ 3º Os membros do Conselho Fiscal nada perceberão pelo desempenho do mandato. 

 
SEÇÃO III 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Art. 97 O cargo de Diretor Executivo do PREVILUCAS - Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Lucas do Rio Verde, nos termos desta Lei, será de provimento de livre nomeação e 
exoneração do Prefeito Municipal, devendo ser provido por pessoa com idoneidade moral, qualificada 
para a função, com grau de escolaridade superior, com formação em administração, economia, direito ou 
contabilidade e perceberá remuneração com status de secretário municipal. 
 
§ 1º O Diretor Executivo do PREVILUCAS, bem como os membros dos Conselhos Curador e Fiscal, 
respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei e na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977 e alterações 
subsequentes, além do disposto na Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 
§ 2º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a 
representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
Art. 98 Compete especificamente ao Diretor Executivo: 
 
I - representar o PREVILUCAS em todos os atos e perante quaisquer autoridades; 
 
II - comparecer às reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto; 
 
III - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Curador; 
 
IV - propor, para aprovação do Conselho Curador, o quadro de pessoal do PREVILUCAS; 
V - nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os servidores do 
PREVILUCAS; 
 
VI - apresentar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensais ao Conselho Fiscal; 
VII - despachar os processos de habilitação a benefícios; 
 
VIII - movimentar as contas bancárias do PREVILUCAS conjuntamente com outro servidor do Instituto; 
 
IX - fazer delegação de competência aos servidores do PREVILUCAS; 
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X - ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração; 
 
XI - o Diretor Executivo, por matéria de interesse, poderá convocar para reuniões extraordinárias o 
Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. 
 
XII - apresentar relatórios gerenciais, com a finalidade de proporcionar ao Conselho Curador os meios 
para avaliar o desempenho das metas estabelecidas, em seus aspectos físicos, econômicos- financeiros, 
sociais e institucionais, e a sua vinculação a diretrizes estabelecidas; 
 
§ 1º O Diretor Executivo será assistido, em caráter permanente ou mediante serviços contratados, por 
Assessores incumbidos de colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos, jurídicos e técnico-
atuariais do PREVILUCAS. 

 
SEÇÃO IV 

DO PESSOAL 
 
Art. 99 O Quadro de Pessoal do PREVILUCAS é formado pelos seguintes cargos: 
 
I - de provimento em Comissão: 
a) 01 (um) Cargo de Diretor Executivo; 
b) 01 (um) Cargo de Diretor Adjunto; 
c) 02 (dois) Cargos de Supervisor; 
d) 03 (três) Cargos de Coordenador; 
e) 03 (três) Cargos Encarregado; 
f) 03 (três) Cargos de Assessor Administrativo. 
 
II - de provimento efetivo: 
a) 02 (dois) Cargo de Ajudante Administrativo - 40 horas; 
b) 02 (dois) Analista Administrativo Previdenciário - 40 horas; 
d) 02 (dois) Cargo de Assistente Social - 30 horas; 
 
Art. 100 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. 101 Os cargos de provimento efetivo criados por esta Lei, serão providos, na proporção em que se 
tornarem necessários, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pelo 
PREVILUCAS. 
Art. 102 Os cargos de provimento em Comissão, previstos no Anexo II, exceto o seu próprio a cargo do 
Prefeito Municipal, serão providos mediante livre escolha do Diretor Executivo dentre as pessoas que 
satisfaçam os requisitos legais para investidura no serviço público. 
 
Parágrafo único. O Servidor efetivo do quadro do PREVILUCAS, ou cedido da administração direta, 
nomeado para exercer cargo em comissão, poderá optar entre o vencimento do cargo comissionado ou 
o vencimento padrão do seu cargo de provimento efetivo, acrescido de Gratificação de 50% (cinquenta 
por cento) do subsídio do cargo comissionado para o qual foi designado. 
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Art. 103 Aplica-se, no que couber, ao quadro de pessoal efetivo do PREVILUCAS o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde. 
 
Parágrafo único. Os direitos, deveres e regime de trabalho dos servidores do PREVILUCAS reger-se-á pelas 
normas aplicáveis aos servidores municipais. 
 
Art. 104 O Diretor Executivo poderá solicitar servidores municipais, por necessidade administrativa, 
mediante requerimento ao Prefeito Municipal, cabendo, nesta hipótese, ao PREVILUCAS arcar com as 
respectivas remunerações, vantagens e encargos. 
 
§ 1º O Servidor municipal requisitado para exercer o cargo de Contabilista do PREVILUCAS fará jus ao 
recebimento de uma gratificação mensal no percentual de 60%, (sessenta pontos percentuais), sobre o 
vencimento base do cargo efetivo, reajustável nas mesmas épocas e no mesmo percentual de reajuste 
que vier a ser concedido aos Servidores Municipais. 

 
SEÇÃO V 

DOS RECURSOS 
 
Art. 105 Os segurados do PREVILUCAS e respectivos dependentes poderão recorrer ao Conselho Curador, 
dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que forem notificados, das decisões do Diretor Executivo, 
denegatórias de prestações. 
 
Art. 106 O prazo para resposta dos recursos interpostos ao Conselho Curador é de 30 (trinta dias) da data 
do requerimento. 
 
Art. 107 O Diretor Executivo, bem como, segurados e dependentes, poderão recorrer ao Conselho 
Curador, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que delas tomarem conhecimento, das decisões 
do Conselho Fiscal com as quais não se conformarem. 
 
Art. 108 Os recursos deverão ser interpostos perante o órgão que tenha proferido a decisão, devendo ser, 
desde logo, acompanhados das razões e documentos que os fundamentem. 
 
Art. 109 Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo se, em face dos interesses, assim o determinar o 
próprio órgão recorrido. 
 
Parágrafo único. O órgão recorrido poderá reformar sua decisão, em face do recurso apresentado, caso 
em que este deixará de ser encaminhado à instância superior. 
 

Capítulo IX 
DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES 

 
SEÇÃO I 

DOS SEGURADOS 
 
Art. 110 São deveres e obrigações dos segurados: 
 
I - Acatar as decisões dos órgãos de direção do PREVILUCAS; 
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II - Aceitar e desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos ou nomeados; 
 
III - dar conhecimento a direção do PREVILUCAS das irregularidades de que tiverem ciência, e sugerir as 
providências que julgarem necessárias; 
 
IV - Comunicar ao PREVILUCAS qualquer alteração necessária aos seus assentamentos, sobretudo aquelas 
que digam respeito aos dependentes e beneficiários. 
 
Parágrafo único. O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6º desta Lei, fica obrigado a 
recolher suas contribuições e débitos para com o PREVILUCAS, mensalmente, diretamente na Tesouraria 
do PREVILUCAS, ou na rede bancária autorizada com guia emitida por esta Autarquia. 
 
Art. 111 O segurado pensionista terá as seguintes obrigações: 
 
I - acatar as decisões dos órgãos de direção do PREVILUCAS; 
 
II - apresentar, anualmente, em janeiro, atestado de vida e residência do grupo familiar beneficiado por 
esta Lei; 
 
III - comunicar por escrito ao PREVILUCAS as alterações ocorridas no grupo familiar para efeito de 
assentamento; 
 
IV - prestar com fidelidade, os esclarecimentos que forem solicitados pelo PREVILUCAS. 
 

Capítulo X 
DO ABONO DE PERMANÊNCIA 

 
Art. 112 O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária, estabelecidas nos arts. 12, III e 113 desta Lei, que opte por permanecer em atividade fará jus 
a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 12, II desta Lei. 
 
§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de 
dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com 
proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto 
no art. 116 desta Lei, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou 
trinta anos, se homem. 
§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os requisitos para 
obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das 
hipóteses previstas nos arts. 12, III, 113 e 116 desta Lei, conforme previsto no caput e § 1º, não constitui 
impedimento à concessão de benefício de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas nos art. 
115 e 118 desta Lei, desde que cumpridos os requisitos previstos para essas hipóteses, garantida ao 
servidor a opção pela mais vantajosa. 
 
§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada 
do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. 
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§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município e será devido a partir 
do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante 
opção expressa do servidor pela permanência em atividade. 
 
§ 5º Cessará o direito ao pagamento do abono de permanência quando da concessão do benefício de 
aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo. 
 

Capítulo XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 113 Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 
assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o 
art. 12, §§ 1º e 6º, desta Lei, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na 
Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela 
Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 
 
I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
 
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 
 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e; 
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de 
publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea "a" deste inciso. 
 
§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput 
terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade 
estabelecidos pelo inciso III, alínea "a" e § 3º do art. 12 desta Lei, na seguinte proporção: 
 
a) três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria 
na forma do caput até 31 de dezembro de 2005; 
b) cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir 
de 1º de janeiro de 2006. 
§ 2º O professor, que até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na 
forma do disposto no caput terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda, contado 
com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se 
aposente com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino 
fundamental e médio, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis 
e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico, observado o disposto no § 1º deste artigo. 
 
§ 3º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de 



134 
 

 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta Lei. 
 
§ 4º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da 
Constituição Federal de 1988. 
 
Art. 114 Observado o disposto no art. 40 desta Lei, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente 
para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei federal discipline a matéria, será contado como 
tempo de contribuição. 
 
Art. 115 Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 ou pelas 
regras estabelecidas pelo art. 117 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data 
de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, 
quando, observadas às reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 3º do art. 12 desta Lei, 
vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; 
 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 
 
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
 
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988. 
 
Art. 116 É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem 
como pensão aos seus dependentes que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da 
legislação então vigente. 
 
Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria concedidos aos servidores públicos referidos no caput, 
em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação da 
Emenda Constitucional de que trata este artigo, bem como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela 
estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 
Art. 117 Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988, os proventos de 
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em 
fruição na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como 
os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo 
anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
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decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 
que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 
 
Art. 118 Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 desta Lei, 
ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 113 e 115 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no serviço 
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
 
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício de serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo 
em que se der a aposentadoria; 
 
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 12, inciso III, alínea "a", desta Lei, de um ano de idade 
para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadoria concedidas com base neste artigo o 
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com o art. 
117 desta Lei, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores 
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. 
 
Art. 119 Para fins do disposto no § 2º, do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e no § 1º do art. 51 desta 
Lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias 
graves; doenças graves invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; 
cardiopatias reumatismais crônicas graves, hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; 
cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculapatias 
periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas 
graves; doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes. 
 
Art. 120 O Município de Lucas do Rio Verde é solidariamente responsável pelo pagamento das prestações 
do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal. 
 
Art. 121 O Diretor Executivo instituirá, por meio de Portaria, a Junta Médica do Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde - PREVILUCAS, órgão colegiado de decisão e 
assessoramento de 2º (segundo) grau, o qual entre outras atribuições deverá emitir laudo médico pericial 
nos processos de aposentadoria por invalidez, auxílio doença. 
 
Art. 122 O reajuste salarial concedido aos servidores integrará os proventos do segurado que estiver em 
gozo de benefício temporário, tais como, auxílio-doença e salário-maternidade, salvo em caso de 
ascensão funcional, todavia estará resguardado ao segurado o direito da reposição salarial pelo município, 
quando do retorno daquele às suas atividades. 
 
Art. 123 Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em 
abril/2017, que faz parte integrante da presente Lei. 
 
Art. 121 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 124 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.134, de 25 de junho de 2013, 
bem como as alterações nas Leis nº 2.267, de 15 de maio de 2014, nº 2.460, de 27 de agosto de 2015, 
nº 2.423, de 05 de maio de 2015, nº 2562, de 30 de junho de 2016, nº 2.538, de 1º de abril de 2016. 
 
Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2017. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2013/213/2134/lei-ordinaria-n-2134-2013-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/226/2267/lei-ordinaria-n-2267-2014-altera-dispositivos-da-lei-n-2134-2013-a-qual-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-regime-proprio-da-previdencia-social-dos-servidores-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2015/246/2460/lei-ordinaria-n-2460-2015-altera-dispositivos-da-lei-n-21342013-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2015/242/2423/lei-ordinaria-n-2423-2015-altera-dispositivos-e-anexos-i-ii-iii-iv-v-da-lei-municipal-n-21342013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2016/256/2562/lei-ordinaria-n-2562-2016-altera-a-lei-municipal-n-21342013-que-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2016/253/2538/lei-ordinaria-n-2538-2016-altera-dispositivos-e-os-anexos-i-ii-e-v-da-lei-municipal-n-2423-2015-e-da-outras-providencias
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ANEXO I 
ORGANOGRAMA 

 
ANEXO II 

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

_________________________________________________________________________ 

|       Cargo Denominação       |       Jornada      |Número de| Valor R$ | 

|                               |  (Horas/Semanais)  |  Vagas  |          | 

|===============================|====================|=========|==========| 

|Diretor Executivo              |Dedicação Exclusiva |       01| 11.382,66| 

|-------------------------------|--------------------|---------|----------| 

|Diretor Adjunto                |Dedicação Exclusiva |       01|  8.560,00| 

|-------------------------------|--------------------|---------|----------| 

|Supervisor                     |Dedicação Exclusiva |       02|  7.169,00| 

|-------------------------------|--------------------|---------|----------| 

|Coordenador                    |Dedicação Exclusiva |       03|  5.136,00| 

|-------------------------------|--------------------|---------|----------| 

|Encarregado                    |Dedicação Exclusiva |       03|  3.900,00| 

|-------------------------------|--------------------|---------|----------| 

|Assessor Administrativo        |Dedicação Exclusiva |       03|  3.531,00| 

|_______________________________|____________________|_________|__________| 

ANEXO III 
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

_____________________________________________________________________ 

|Cargo/Denominação|  Jornada |  Requisitos  |Número de| Vencimento em | 

|                 |  (Horas/ |              |  Vagas  |       R$      | 

|                 | Semanais)|              |         |               | 

|=================|==========|==============|=========|===============| 

|Ajudante         |        40|Ensino Médio  |       02|       1.811,16| 

|Administrativo   |          |              |         |               | 

|-----------------|----------|--------------|---------|---------------| 

|Analista         |        40|Superior      |       02|       5.195,16| 

|Administrativo e |          |Completo      |         |               | 

|Previdenciário   |          |              |         |               | 

|-----------------|----------|--------------|---------|---------------| 

|Assistente Social|        30|Superior      |       02|       5.612,39| (Vencimento alterado pela Lei nº 2980/2019) 

|                 |          |Completo e    |         |       4.750,13| 

|                 |          |inscrição no  |         |               | 

|                 |          |registro      |         |               | 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2019/298/2980/lei-ordinaria-n-2980-2019-altera-remuneracao-inicial-do-cargo-de-assistente-social-do-instituto-municipal-de-previdencia-social-dos-servidores-de-lucas-do-rio-verde-mt-previlucas


138 
 

 

|                 |          |competente    |         |               | 

|_________________|__________|______________|_________|_______________| 

 
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; 
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- 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 médio 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. 
 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 
Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade participar de projetos 
desenvolvidos em quaisquer unidades organizacionais, planejando, programando, coordenando, 
controlando, avaliando resultados e informando decisões, para aperfeiçoar a qualidade do processo 
gerencial do PREVILUCAS. 
 
Descrição Detalhada: 
 
- Participa da elaboração e análise do Plano Plurianual da Previdência, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e do orçamento, e do acompanhamento de sua execução físico-financeira, orientando os departamentos 
da organização administrativa do PREVILUCAS, efetuando comparações entre as cotas orçamentárias e 
metas programadas e os resultados atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, normas e 
instrumentos de avaliação; 
- Elabora o planejamento organizacional, analisando a organização no contexto interno e externo, 
identificando oportunidades e problemas, definindo estratégias bem como apresentando propostas de 
programas e projetos; 
- Auxilia a implementação de programas e projetos nas diversas áreas de atuação nas unidades do 
PREVILUCAS, identificando fontes de recursos, dimensionando sua amplitude e traçando estratégias de 
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implementação; - coordenar, assessorar a coordenação ou monitorar a execução de programas, planos e 
projetos; - promover estudos de racionalização administrativa; 
- Interpreta leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de 
aplicação, orientação e assessoramento; 
- Elabora ou colabora na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas 
do PREVILUCAS; 
- Propõe, executa e supervisiona análises, pesquisas e estudos técnicos, para implantação ou 
aperfeiçoamento de sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos administrativos; 
- Elabora, revê, implanta e avalia, regularmente, instruções, formulários e manuais de procedimentos, 
coletando e analisando informações para racionalização e atualização de normas e procedimentos; 
- Elabora critérios e normas de padronização, especificação, compra, guarda, estocagem, controle e 
alienação, baseando-se em levantamentos e estudos, para a correta administração do sistema de 
materiais; 
- Elabora e aplica critérios, planos, normas e instrumentos para recrutamento, seleção, treinamento e 
demais aspectos da administração de pessoal, dando orientação técnica, acompanhando, coletando e 
analisando dados, redefinindo metodologias, elaborando formulários, instruções e manuais de 
procedimentos, participando de comissões, ministrando aulas e palestras a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos do PREVILUCAS; 
- Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços 
para as áreas meio e áreas fim da administração pública municipal; 
- Planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança; 
- Executar atividades de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas; 
- Desempenha outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
- Participa de projetos desenvolvidos em quaisquer unidades organizacionais, planejando, programando, 
coordenando, controlando, avaliando resultados e informando decisões, para aperfeiçoar a qualidade do 
processo gerencial do PREVILUCAS; 
- Executa atividades de contabilidade, organizando e supervisionando as referidas atividades e realizando 
tarefas para apurar a situação patrimonial, econômica e financeira do PREVILUCAS; 
- Executa técnicas de acompanhamento dos tributos do tesouro público municipal, elaborando planos, 
acompanhando e informando processos a fim de contribuir para que a política tributária fiscal do 
município se compatibilize com as demais medidas de interesse do desenvolvimento nacional, estadual e 
regional; 
- Controla e executa os trabalhos de análises e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e 
retificando erros; 
- Efetua os cálculos de reavaliação do ativo e depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações 
para atender legislações legais; 
- Acompanha o cronograma físico-financeiro de obras municipais; Elabora planos de execução, 
consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação fiscal; 
- Mantém-se informado a respeito das ações o município, acompanhando as divulgações feitas em 
publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e proporcionar instituições especializadas; 
- Exerce atividades na Secretaria de Educação, participando do processo de planejamento, elaboração, 
execução e avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional das unidades escolares; 
- Organiza e mantem atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de 
escrituração relativos aos registros funcionais de servidores; 
- Organiza e mantem atualizado o sistema de informações legais e regulamentares de interesse da 
Secretaria; redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes; 
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- Coleta, apura, seleciona, registra e consolida dados para elaboração de informações estatísticas nas 
áreas administrativa e financeira; realiza trabalhos de protocolização preparo, seleção, classificação, 
registro e arquivamento de documentos e formulários; atende, orienta e encaminha a clientela; 
- Opera sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; 
- Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; 
- Mantêm 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 Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito 
 
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; 
- Diálogo 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; 
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- 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. 
 

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. 
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- 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. 
 
DIRETOR ADJUNTO 
 
- O Diretor Adjunto está diretamente subordinado ao Diretor, é responsável pelo assessoramento e 
acompanhamento direto das demandas e atribuições pré-estabelecidas pela direção promovendo o apoio 
na verificação das estratégias e determinações do planejamento e execução visando o bom andamento 
do serviço público da Autarquia. 
- Compete auxiliar diretamente ao Diretor na ausência ou por determinação na gestão administrativa da 
Autarquia e pela relação desta no atendimento aos servidores e no desenvolvimento das atividades de 
competência do PREVILUCAS. 
- Executar modificações pré-estabelecidas pelo Diretor nos sistemas operacionais para o desempenho das 
suas atividades; 
- Implementar sistema moderno de gestão, visando resultado positivo nos campos econômico e social, 
conduzindo a Autarquia ao cumprimento de seus objetivos e metas; 
- Fiscalizar as contribuições previdenciárias, e acompanhar os pagamentos dos benefícios e demais 
despesas, com emissão de relatórios para tomadas de decisão pelo Diretor executivo e demais órgãos 
deliberativos; 
- Representar o Diretor e a Autarquia em juízo ou fora dele quando necessário; 
- Avaliar, sugerir, movimentar, promover, elogiar, aplicar sanções e dispensar servidores em 
conformidade com esta Lei e com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde 
mediante a anuência do Diretor; 
- Cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no regulamento e nos demais normativos que regem a 
Autarquia; 
- Cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Diretor e as leis municipais; 
- Supervisionar as ações de todos os departamentos; 
- Exercer o comando sobre os departamentos, participando das decisões de cada Supervisor de 
Departamento; 
- Participar e planejar a implementação e o gerenciamento dos programas, projetos e plano de governo, 
estabelecidos pelo Executivo; 
- Articular junto aos departamentos administrativo, técnico e operacional, a harmonia e a boa relação 
para que as ações da Autarquia surtam os efeitos almejados e desejados para os servidores e para os 
órgãos municipais vinculados a este RPPS. 
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SUPERVISOR: 
 
São competências comuns aos Supervisores no desempenho de suas atribuições e responsabilidades: 
- Dirigir, orientar e controlar as atividades do Departamento para qual foi nomeado; 
- Planejar, organizar e coordenar todas as atividades de controle de Material, Patrimônio e Serviços 
Auxiliares, controle financeiro, de frotas e gerenciamento da equipe de trabalho; 
- Gerenciar o Patrimônio sob a responsabilidade do departamento e quando necessário solicitar 
instauração de inquérito, após inspeção realizada; 
- Promover, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos setores sob sua responsabilidade; 
- Promover a identificação nos setores sob sua chefia as necessidades de capacitação e desenvolvimento 
de recursos humanos; 
- Identificar os materiais sem rotatividade no estoque, analisar causas e propor alienação, quando 
necessário; 
- Promover a execução de inventários do patrimônio; 
- Zelar pela guarda e manutenção de materiais e equipamentos colocados à disposição; 
- Acompanhar e fiscalizar serviços contratados com terceiros; 
- Receber, registrar, distribuir e expedir documentos e correspondências; 
- Executar serviço de protocolo, expedição e distribuição documentos e correspondências, recepção e 
comunicação; 
- Consolidar relatórios técnico-gerenciais; 
- Prestar assessoramento ao Diretor Executivo em matéria de organização, coordenação, controle e 
avaliação das atividades desenvolvidas pelo Instituto de Previdência; 
- Elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das metas estabelecidas pela 
plano de gestão administrativo e previdenciário; 
- Estudar e analisar o funcionamento e organização dos serviços do Instituto de Previdência, promovendo 
a execução de medidas para seu aprimoramento; 
- Promover pesquisas e análise sobre legislação específica, e coligir através de publicações especializadas, 
materiais para consulta; 
- Desenvolver estudos para elaboração e reformulação de roteiros e programas, tendo a preocupação de 
padronizar, racionalizar e adequar os trabalhos da Gestão Previdenciária; 
- Realizar atividades afins e de interesse dos segurados e da administração do PREVILUCAS. 
 
Especificações: 
Requisito(s) da Função para Supervisor Previdenciário: Conhecimento da legislação previdenciária e das 
regras e rotinas estabelecidas para os RPPS em relação a concessão de benefícios. 
Requisito(s) da Função para Supervisor de Investimento e Contabilidade: Experiência na área contábil e 
financeira, ser certificado com CPA 10 para supervisionar Departamento de Investimentos. 
 
COORDENADOR: 
 
São competências comuns aos Coordenadores no desempenho de suas atribuições e responsabilidades: 
 
- Planejar, coordenar, promover a execução de todas as atividades da unidade, orientando, controlando 
e avaliando resultados, para assegurar o desenvolvimento das metas estabelecidas no Plano estratégico 
administrativo e previdenciário; 
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- Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua unidade, baseando-se nos 
objetivos a serem alcançados, e na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir 
prioridades rotinas; 
- Participar da elaboração da política administrativa da organização, fornecendo informações, sugestões, 
a fim de contribuir para a definição de objetivos; 
- Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e 
problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho 
dos trabalhos; 
- Avaliar o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável pelas diversas unidades, para 
detectar falhas e propor modificações; 
- Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, informando o 
superior imediato para uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade 
ENCARREGADO: 
 
São competências comuns aos Encarregados no desempenho de suas atribuições e responsabilidades: 
 
- Dirigir, organizar e controlar as atividades da divisão e do setor; 
- Assegurar o expediente relativo à preparação e elaboração de todos os atos e contratos em que o 
Departamento for outorgante, exercer as funções inerentes ao serviço de notória do privativo do 
município e dos serviços administrativos e operacionais, nos termos da lei, elaborar e submeter à 
aprovação superior as instruções circulares, regulamentos e normas que forem julgadas necessárias ao 
correto exercício da atividade da Seção realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas 
por sua chefia imediata, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 
- Distribuir serviços a todos os servidores da respectiva divisão; 
- Observar rigorosamente o horário de trabalho, propor a seus superiores a escala de férias dos seus 
subordinados; 
- Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos na divisão; 
- Autorizar, desde que necessário, o afastamento de servidores temporariamente durante o expediente; 
- Reunir mensalmente os funcionários para discutir assuntos ligados diretamente à divisão; 
- Assinar e revisar documentos necessários à execução dos serviços ligados à divisão e controlar sua 
utilização; 
- Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 
 
São competências comuns ao Assessor Administrativo no desempenho de suas atribuições e 
responsabilidades: 
 
- Executa orientações e direciona os 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; 
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- Verifica e determina as publicações 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 
- Responsável pela 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 a conferencia do cadastramento do adiantamento de viagem. 
- Realiza a conferencia dos cadastramentos das reuniões dos órgãos administrativos. 
- Controla o estoque de material de consumo do Previlucas. 
- Responsável pelo setor de arquivamento. 
- Responsável pela realização dos serviços 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 realização da Assembleia Geral do Previlucas. 
- Participa e auxilia nos Eventos externo, como cursos, palestra e inaugurações. 
- Confere as informações do setor sob sua responsabilidade que devem ser encaminhados aos órgãos: 
Poder Executivo, Legislativo, Receita Federal, Ministério da Previdência, Tribunal de Contas do Estado, 
Conselho deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimento. 
- Auxilio e assessoria as atividades Previdenciárias, financeiras e contábil, nas rotinas que são atribuídas 
para a respectiva competência setorial. 
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LEI Nº 2849, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 - Dispõe sobre os critérios e as formas de 
transferência e de prestação de contas dos recursos destinados aos Conselhos 
Deliberativos das Comunidades Escolares, Associação de Pais e Mestres e Associação de 
Pais e Professores Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e dá outras 
providências. 
 

O Prefeito 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 Fica autorizado o repasse financeiro aos Conselhos Deliberativos das Comunidades Escolares, 
Associação de Pais e Mestres e Associação de Pais e Professores, que serão as Unidades Executoras dos 
referidos repasses, com a finalidade de custear despesas com a manutenção, conservação e 
administração das Unidades Escolares da Rede Municipal. 
 
Art. 2º Os recursos transferidos às Unidades Executoras (CDCE/APM/APP), destinam-se à cobertura de 
despesas que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da qualidade do ensino das escolas 
beneficiárias, e serão utilizados para: 
 
I - aquisição de material permanente; 
 
II - manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 
 
III - aquisição de materiais de consumo, expediente e didático-pedagógicos, necessários ao 
funcionamento da escola; 
 
IV - implementação do projeto pedagógico; 
 
V - desenvolvimento de atividades educacionais; 
 
VI - manutenção das piscinas; 
 
VII - pagamento de serviços Cartorários de registro do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 
 
VIII - pagamento dos serviços contábeis; 
 
§ 1º Para o inciso I deste artigo o percentual do recurso utilizado, referente a tabela do art. 3º será de até 
30% (trinta por cento) do repasse por ano. 
 
§ 2º A Unidade Executora deverá elaborar Plano de Ação com detalhamento dos materiais de consumo e 
permanente que serão adquiridos, sendo que a prestação de serviços e manutenção deverão ser 
justificadas no parecer conclusivo da prestação de contas. 
 
§ 3º Uma vez definido o plano de ação com a participação dos diversos setores da comunidade escolar, 
este passará pela aprovação do CDCE/APM/APP e da SME. 
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Art. 3º O valor do repasse financeiro terá como referência a área construída da unidade escolar e o 
número de alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, atualizados na data base 
do trimestre, conforme a tabela abaixo: 

_______________________________________________________________________ 
|           Repasse por Aluno em cada Etapa           |    Valor/mês    | 
|=====================================================|=================| 
|Educação Infantil período integral                   |     UFL 1,56    | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|Educação Infantil período parcial                    |     UFL 0,92    | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|Educação Integral                                    |     UFL 1,29    | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|Escola da Área Rural                                 |     UFL 1,29    | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|Escola  da  Área Urbana de Ensino Fundamental período|     UFL 0,64    | 
|parcial                                              |                 | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|             Repasse por Área Construída             |    Valor/mês    | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|Área da Escola                                       |     UFL 0,08    | 
|-----------------------------------------------------|-----------------| 
|Área da piscina                                      |     UFL 0,29    | 
|_____________________________________________________|_________________| 

 
§ 1º Será observado o total do saldo existente no momento do fechamento do trimestre da prestação de 
contas, assim, se o saldo total ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor do próximo repasse, 
automaticamente será recalculado, exceto caso for tuito ou força maior que será regulamentado em 
norma interna. 
 
§ 2º Os saldos do recurso repassado, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 
um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado lastreada em títulos 
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 
 
§ 3º Os valores do repasse disposto neste artigo serão reajustados anualmente de acordo com o valor da 
UFL (Unidade Fiscal de Lucas do Rio Verde). 
 
§ 4º Às instituições de Ensino localizadas na área urbana, que atendem mais que uma etapa ou 
fase/segmento, o valor será calculado de acordo com as diferentes etapas ou fases/segmentos oferecidos. 
 
§ 5º Havendo no exercício publicação de decreto de contenção de despesas o valor do repasse poderá ser 
reduzido. 
 
Art. 4º Os recursos serão repassados em contas bancárias específicas em nome das respectivas Unidades 
Executoras, devendo os pagamentos serem realizados mediante cheque nominativo cruzado e/ou 
pagamento eletrônico, contendo assinatura de duas pessoas, conforme estatuto de cada unidade escolar, 
somente para pagamento de despesas relacionadas com o objeto desta lei. 
 
Art. 5º As compras deverão ser feitas após a obtenção de, no mínimo, 03 (três) orçamentos para cada 
item a ser adquirido. 
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§ 1º Os orçamentos deverão conter o CNPJ e razão social, CPF e nome do credor ou carimbo contendo os 
itens anteriores, data da confecção, prazo de validade da proposta e assinatura do responsável. 
 
§ 2º As Unidades Executoras poderão utilizar banco de preços, atas de registro de preços vigente e/ou 
instrumentos equivalentes para realizar o balizamento dos preços praticados pelo mercado. 
 
Art. 6º Os documentos comprobatórios das despesas realizadas do objeto da transferência (notas fiscais 
eletrônicas, faturas, etc.) deverão conter o nome da Unidade Executora e atender as normas reguladoras 
da escola beneficiária, a qual será responsável pelo arquivamento dos mesmos. 
 
Art. 7º As Unidades Executoras e Gestor Escolar serão responsáveis pela elaboração e o encaminhamento 
da prestação de contas dos recursos recebidos, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após o término de cada 
trimestre, que deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, acompanhadas de cópias dos 
comprovantes de pagamentos, notas fiscais de bens adquiridos e demais documentos necessários à 
comprovação da destinação dos recursos recebidos. 
 
§ 1º Juntamente com a prestação de contas a Unidade Executora deverá encaminhar comprovação de 
que a referida prestação de contas foram devidamente aprovadas pelo respectivo CDCE/APM/APP. 
 
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação, deverá analisar as prestações de contas apresentadas pelas 
Unidades Executoras e encaminhar à unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 8º A Prefeitura Municipal suspenderá o repasse financeiro às Unidades Executoras das instituições 
de ensino quando: 
 
I - não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; 
 
II - a prestação de contas for rejeitada; 
 
III - constatar que os recursos foram utilizados em desacordo com os critérios estabelecidos nesta lei; 
 
IV - constatação de mau gerenciamento dos recursos pelos CDCE/APM/APP; 
 
§ 1º O mau gerenciamento dos recursos se resume na compra e quantidade inadequadas dos materiais, 
bem como a falta de um trabalho articulado entre o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e o 
Gestor Escolar, na definição dos mesmos. 
 
§ 2º Após suspensão de verba, tanto Gestor Escolar, quanto Conselho Escolar sofrerão as seguintes 
sanções: 
 
I - advertência verbal e escrita; 
 
II - destituição do cargo; 
 
III - devolução dos recursos. 
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§ 3º O não cumprimento do inciso I do caput deste artigo, somente acarretará o disposto no § 2º e seus 
incisos, em caso de reincidência pela Unidade Executora. 
 
Art. 9º A fiscalização dos recursos financeiros relativos a execução do repasse de recursos é de 
competência da Secretaria Municipal de Educação e será feita mediante a realização de acompanhamento 
sistemático e análise dos documentos que originaram a respectiva prestação de contas. 
 
Parágrafo único. A classificação das despesas e metodologia de prestação de contas será regida por norma 
interna. 
 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.351, de 29 de outubro 
de 2014. 
 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2014/235/2351/lei-ordinaria-n-2351-2014-dispoe-sobre-os-criterios-e-as-formas-de-transferencia-e-de-prestacao-de-contas-dos-recursos-destinados-as-unidades-escolares-da-rede-municipal-de-ensino-e-da-outras-providencias
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LEI Nº 2859, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 -  Institui a Política Municipal de Ciência, 
Inovação e Tecnologia Educacional - PMCITE, no âmbito da Administração Pública 
Municipal de Lucas do Rio Verde - MT. 
 

O Prefeito 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: 
 

Capítulo I 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PMCITE 

 
Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PMCITE, em 
consonância com a estratégia 7.15 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, 
de 25 de junho de 2014, com o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta 
velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica, observando o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004; no artigo 124 e inciso IV do art. 
126, ambos da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde; as Metas 02, 06, 12 e Estratégias 2.5, 
6.10 e 12.10, do Plano Municipal de Educação, Lei Municipal nº 2.438/2015 e o inciso VII, do art. 2º, da 
Lei Federal nº 13.005/2014. 
 
Art. 2º A Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PMCITE, será implantada no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação e suas respectivas unidades escolares e observará as 
seguintes diretrizes: 
 
I - Materialização - A Secretaria Municipal de Educação e suas respectivas unidades escolares que 
compõem o Sistema Municipal de Educação, deverão elaborar o Programa Municipal de Ciência, Inovação 
e Tecnologia Educacional (Pesquisa, Ciência, Inovação, Planejamento e Formação em Tecnologia 
Educacional) e anualmente seu plano tecnológico que atenda às necessidades de investimentos (meios e 
métodos) a serem materializadas no período, definindo ações prioritárias para o alcance dos objetivos da 
PMCITE, bem como métricas e indicadores de acompanhamento; 
 
II - autonomia: a Secretaria Municipal de Educação e suas unidades de ensino passam, de forma autônoma 
a formular, organizar, executar e implementar os projetos e ações estabelecidos em seu Plano Municipal 
de Educação concernente à ciência, inovação e tecnologias educacionais contidos no CITELUCAS: 
Educação Digital. 
 
III - inovação: a Secretaria Municipal de educação e respectivas unidades escolares deverão explorar o 
potencial da inovação tecnológica, para criar novas oportunidades de mediação e aprendizagens por meio 
da tecnologia educacional experimentando um currículo inforrico, identificando necessidades e 
materializando iniciativas com foco na melhoria da qualidade dos serviços e processos educacionais; 
 
IV - qualidade, transparência e participação social: o planejamento para aquisição de tecnologias 
educacionais, formação dos profissionais e a produção do conhecimento no contexto escolar da educação 
básica devem ser permeáveis à participação dos poderes Executivo, Legislativo e principalmente pela 
comunidade escolar, por meio dos mecanismos de transparência a serem publicados no portal 
educacional municipal, e site oficial da Secretaria Municipal de Educação, bem como nos blogs das 
escolas. 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2015/243/2438/lei-ordinaria-n-2438-2015-reestrutura-o-plano-municipal-de-educacao-e-da-outras-providencias
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Art. 3º A Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PMCITE tem os seguintes 
objetivos: 
 
I - viabilizar estudos sobre infraestrutura (mapeamento dos meios) e perfil tecnológico dos profissionais 
nas escolas municipais que compõem o Sistema Municipal de Educação; 
 
II - promover avaliação, planejamento, organização e a formação dos profissionais da educação, bem 
como o estabelecimento de metodologias e técnicas inovadoras a serem implantadas pelos professores 
na prática docente; 
 
III - fomentar ações inovadoras relativas ao uso das tecnologias sociais como estratégias para a formação 
do aprendente do século XXI; 
 
IV - implantar modelos de aulas interativas que integrem o contexto escolar e a base nacional comum 
curricular disponibilizando-as aos professores e alunos; 
 
V - promover o uso das Tecnologias Sociais Digitais (TECSDIG), visando fomentar processos de inovação 
por meio de realidade estendida e salas de aulas invertidas, que propiciem melhoria, ampliação e 
democratização do acesso às informações e a produção do conhecimento por meio dos serviços 
oferecidos pelos professores em suas respectivas unidades escolares (campo e cidade); 
 
VI - promover a utilização das tecnologias educacionais como bens e serviços sociais que, de forma 
racional, potencializem a busca por uma escola que atenda seu contexto e nela uma educação sustentável 
do século XXI; 
 
Parágrafo único. Entende-se por educação sustentável, para os fins desta lei, o grau de aderência aos 
recursos científicos e inovações tecnológicas (meios) e aos métodos inovadores de se produzir e mediar 
conhecimentos como referência as melhores práticas dos processos e suas respectivas avaliações a ser 
realizadas pelo órgão central (Secretaria Municipal de Educação) e parceiros a exemplo da Universidade 
Federal de Mato Grosso e ou Ministério da Educação, que igualmente possa traduzir em qualidade 
socialmente referenciada. 
 

Capítulo II 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - SIMCITE 

 
SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 
 
Art. 4º O Sistema Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologias Educacionais - SIMCITE também instituído 
pela presente lei, compreende as atividades de planejamento, governança, coordenação, organização, 
operação, formação, controle e supervisão dos recursos de tecnologias educacionais da Secretaria 
Municipal de Educação e suas respectivas unidades escolares. 
 
Art. 5º Integram o Sistema Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologias Educacionais - SIMCITE: 
 
I - Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologias educacionais - COMCITE, órgão colegiado 
propositivo, deliberativo, de orientação e supervisão; 



153 
 

 

II - Órgão Central: Secretaria Municipal de Educação - representada pela Coordenadoria de Ciência, 
Inovação em Tecnologias Educacionais - COOCITE, que coordenará as atividades do Sistema Municipal de 
Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional SIMCITE; 
 
III - Fórum Técnico Pedagógico de Ciência, Inovação Tecnologias Educacionais - FTPCITE, conjunto dos 
responsáveis docentes e técnicos em tecnologias educacionais da Secretaria Municipal de Educação e 
Escolas Municipais; 
 
IV - Centro Tecnológico Municipal - CTMLRV 
 
V - Fundo Municipal de Ciência, Inovação e tecnologia educacional - FUMCITE do Município de Lucas do 
Rio Verde - MT. 
 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - COMCITE. 

 
Art. 6º O Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional é o órgão colegiado do 
SIMCITE, ao qual compete aprovar: 
 
I - o Plano Estratégico de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PECITED e suas possíveis 
atualizações; 
 
II - os relatórios semestrais sobre o uso de Tecnologias Educacionais pela Rede Municipal de Educação 
(Secretaria Municipal de Educação e escolas municipais); 
 
III - as orientações técnicas e pedagógicas gerais referentes a aquisição de bens e à contratação de serviços 
em inovação e tecnologias educacionais, serão propostas do Órgão Central (Secretaria Municipal de 
Educação). 
 
Art. 7º O Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional é composto por 12 (doze) 
conselheiros, sendo um assento rotativo, preenchido por um representante dos Conselhos Deliberativos 
da Comunidades Escolares - CDCE, segmento pais convocado de acordo com a temática a ser aprovada, e 
por 11 (onze) membros titulares dos seguintes órgãos e entidades, como membros permanentes e 
rotativos: 
 
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação - SME, como seu Presidente; 
 
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças - SMF; 
 
III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade - SMPC; 
 
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SMDE; 
 
V - 1 (um) representante do departamento de Tecnologia da informação; 
 
VI - 1 (um) representante da Câmara Municipal; 
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VII - 1 (um) representante das instituições de ensino superior, tecnológico e profissionalizantes 
estabelecidas no Município. 
 
VIII - 1 (um) representante dos Conselhos Deliberativos Escolares, segmento pai (assento rotativo) 
 
IX - 1 (um) representante da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Lucas do Rio Verde; 
 
X - 1 (um) representante dos Professores da Rede Municipal de Ensino; 
 
XI - 1 (um) representante dos Gestores da Rede Municipal de Ensino; 
 
XII - 1 (um) representante dos Coordenadores da Rede Municipal de Ensino; 
 
§ 1º O assento rotativo a que se refere o "caput" deste artigo será ocupado alternativamente por 
membros da comunidade escolar (CDCE), categoria dos pais, a critério da presidência do Conselho e de 
acordo com a pauta proposta. 
 
§ 2º Quando houver convocação para o preenchimento do assento rotativo do COMCITE, o órgão 
convocado assumirá oportunamente as mesmas atribuições dos órgãos permanentes. 
 
§ 3º No ato de indicação dos membros titulares do COMCITE já serão indicados os representantes 
suplentes, que assumirão em caso de vacância. 
 
§ 4º O Presidente e os conselheiros titulares do COMCITE serão nomeados pelo Prefeito Municipal, 
observado o disposto nos incisos I a V. 
 
§ 5º O COMCITE poderá convidar quaisquer órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal 
para participação nas reuniões, quando julgar necessário. 
 
§ 6º As funções dos membros do COMCITE serão consideradas como serviço público relevante, vedada 
sua remuneração a qualquer título. 
 
§ 7º O COMCITE reunir-se-á ordinariamente ao final de cada bimestre e extraordinariamente a qualquer 
tempo, mediante convocação de seu Presidente. 
 
§ 8º Os Conselheiros serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após a realização de todas as indicações. 
 
§ 9º Os membros do COMCITE terão mandato de dois anos, permitida a recondução para somente um 
mandato consecutivo. 
 
Art. 8º O Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional contará com a Secretaria 
Municipal de Educação para o desenvolvimento das atividades do Sistema Municipal de Ciência, Inovação 
e Tecnologia Educacional. 
 

SEÇÃO III 
DO ÓRGÃO CENTRAL 
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Art. 9º O Órgão Central do Sistema Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, no âmbito 
da Administração Pública Municipal é a Secretaria Municipal de Educação, e tem as seguintes atribuições: 
 
I - fomentar o aumento de maturidade em inovação e tecnologia educacional no âmbito das escolas 
municipais; 
 
II - fixar as normas e padrões de ciência, inovação e tecnologia educacional para a Administração Pública 
Municipal, no âmbito da SME, provendo a devida publicidade; 
 
III - propor ao COMCITE o Plano Estratégico de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PECITED, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SME; 
 
IV - aprovar o Programa Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional e acompanhar a 
execução de seus projetos e ações, além de outras de eventual interesse da Administração Pública 
Municipal, que o integrarão; 
 
V - recepcionar o Plano de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional constante nos Projetos Políticos 
Pedagógicos das Unidades Escolares para análise e comunicação ao órgão ou entidade setorial sobre a 
aprovação e/ou a necessidade de ajustes no prazo de 60 (sessenta) dias de sua entrega; 
 
VI - propor ao COMCITE as orientações técnicas pedagógicas referentes a aquisição de bens e contratação 
de serviços em tecnologia educacional; 
 
VII - elaborar planos de formação continuada dos recursos humanos envolvidos no PECITED em conjunto 
com a assessoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. 
 
VIII - Gerir o Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional; 
 
Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado no inciso V do "caput" deste artigo sem comunicação da 
deliberação do Órgão Central ao Órgão Setorial interessado, dar-se-á a aprovação tácita do Plano 
Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional. 

 
SEÇÃO IV 

ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO CENTRAL E UNIDADES DE ENSINO 
 
Art. 10 A Secretaria Municipal de Educação e suas respectivas unidades escolares têm as seguintes 
atribuições: 
 
I - cumprir e fazer cumprir, no espectro da sua atuação, a PMCITE; 
 
II - elaborar seu plano setorial de acordo com as diretrizes do artigo 2º, inciso I deste Decreto, 
considerando os objetivos da PMCITE; 
 
III - fornecer a completude das informações solicitadas pelo chefe do executivo para fins do Diagnóstico 
de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, no município de Lucas do Rio Verde, conforme inciso V do 
artigo 12 desta Lei; 
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IV - acompanhar periodicamente as publicações do Portal Educacional previsto no inciso VI, do artigo 12, 
constante nessa lei, a fim de manter permanente consonância com a execução da PMCITE, suas iniciativas 
e debates; 
 
V - manter participação permanente no Fórum Técnico Pedagógico de Ciência, Inovação e Tecnologia 
Educacional - FTPCITE, propondo ativamente questões de forma a cumprir as atribuições previstas no 
artigo 11, dessa lei. 
 

SEÇÃO V 
DO CENTRO TECNOLÓGICO MUNICIPAL - CTMLRV 

 
Art. 11 O Centro Tecnológico Municipal - CTMLRV, possui os seguintes objetivos macros: 
 
I - Gerar novas possibilidades de mediação de saberes junto aos professores por intermédio das 
Tecnologias de Informação e comunicação; 
 
II - Potencializar a aprendizagem tecnológica em ambientes alternativos de aprendizagem; 
 
III - Desenvolver pesquisa sobre infraestrutura e traçar perfil tecnológico dos profissionais da educação 
do município de Lucas do Rio Verde; 
 
IV - Propor ações que possibilitem por meio da formação continuada, em tecnologia educacional, preparar 
os educadores para gestão e inovação por meio do uso dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas; 
 
V - Propor a aquisição de aplicativos educacionais e de inclusão digital; 
 
VI - Incentivar a inclusão digital dos educandos da Rede Municipal de Ensino. 

 
SEÇÃO VI 

DO FÓRUM TÉCNICO PEDAGÓGICO DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FTPCITE 
 
Art. 12 O Fórum Técnico Pedagógico de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - FTPCITE possui as 
seguintes atribuições: 
 
I - promover a integração dos responsáveis técnicos e pedagógicos, em inovação e tecnologia educacional 
da Secretaria Municipal de Educação, e suas respectivas unidades escolares; 
 
II - alinhar as questões relativas a PMCITE, especialmente quanto aos instrumentos de mediação e 
aprendizagem adotados no programa Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - 
CITELUCAS: Educação Digital. 
 
III - acelerar a resolução das questões técnicas e pedagógicas das escolas, bem como das dúvidas 
potencialmente comuns aos professores e comunidade escolar, promovendo o aumento de maturidade 
em inovação e tecnologia educacional no âmbito da educação municipal; 
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IV - prover a Gestão Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, com informações a respeito 
da materialização das ações da PMCITE, debatendo seus principais aspectos e implicações no âmbito da 
educação municipal; 
 
V - possibilitar às escolas meios para a apresentação de propostas de melhorias nos instrumentos de 
mediação e aprendizagens, bem como na implementação da PMCITE. 
 
§ 1º O FTPCITE é formado pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia 
Educacional, pelos gestores escolares e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, que 
promoverá e organizará as reuniões, de forma presencial ou Webconferência (online). 
 
§ 2º As funções dos membros do FTPCITE serão consideradas como serviço público relevante, vedada sua 
remuneração a qualquer título. 
 

Capítulo III 
DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 
Art. 13 Os Instrumentos de Governança para Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional são os meios 
para a consecução dos objetivos da PMCITE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no artigo 
2º, da presente Lei, dentre outros: 
 
I - O CITELUCAS: Educação Conectada, a ser elaborado e atualizado pela Secretaria Municipal de Educação, 
com periodicidade de 3 (três) anos, alinhado e na vigência do Programa de Metas, respeitando ainda os 
seguintes objetivos: 
 
a) apresentar a avaliação de maturidade de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (diagnóstico e 
perfil tecnológico dos profissionais da educação); 
b) definir estrategicamente as metas e objetivos a serem alcançados, e seus impactos no âmbito da 
Educação Pública Municipal; 
c) elencar temas estratégicos de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional a serem desenvolvidos pela 
Administração Pública Municipal; 
 
II - Plano Estratégico de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PECITED, a ser criado e atualizado 
pela Secretaria Municipal de Educação, com periodicidade anual, e com os seguintes objetivos: 
 
a) acompanhar a evolução da maturidade das escolas municipais, pertencentes ao Sistema Municipal de 
Educação; 
b) definir metas e objetivos a serem alcançados no período, a forma de atendimento, bem como explicitar 
seus impactos na Educação Pública Municipal; 
c) elencar ações e projetos de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional a serem desenvolvidos pela 
Administração Pública Municipal no seu ano de exercício; 
 
III - Plano Estratégico Setorial de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PESCITE, a ser 
implementado e atualizado por cada unidade escolar, com periodicidade anual, a partir de elementos 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, com os seguintes objetivos: 
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a) definir metas e objetivos a serem alcançados no período, bem como a forma de atendimento, 
explicitando seus impactos na realidade de cada unidade escolar; 
b) elencar ações e projetos de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, que devem ser desenvolvidos 
pela unidade escolar no período, fornecendo o detalhamento conforme demandado pela documentação 
própria; 
 
IV - Orientações Técnicas, a serem editadas e publicadas pela Secretaria Municipal de Educação, a partir 
da aprovação do COMCITE, com os seguintes objetivos: 
 
a) auxiliar os órgãos do PECITED na elaboração de suas especificações técnicas, para a implantação de 
soluções de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional; 
b) facilitar a convergência e o estabelecimento de padrões técnicos pedagógicos no uso das tecnologias 
educacionais nas unidades escolares, da Administração Pública Municipal; 
c) consolidar práticas e ações inerentes à PMCITE, de forma a atingir os objetivos do Programa Municipal 
de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional; 
 
V - Diagnosticar (infraestrutura) e o perfil tecnológico dos profissionais da educação, da Rede Municipal 
de Educação para a prestação de informações por parte da Secretaria sobre pessoal, equipamentos, 
infraestrutura, serviços, projetos, ações, contratos e convênios de inovação e tecnologia educacional, com 
os seguintes objetivos: 
 
a) fornecer à Secretaria Municipal de Educação, a visibilidade adequada da realidade das escolas do 
SIMCITE; 
b) fomentar ações gerais e pontuais necessárias à consecução dos objetivos da PMCITE, de acordo com 
seus princípios norteadores e suas diretrizes estratégicas; 
 
VI - Implementar canal multiplataforma, como portal ou similar, a ser provido e mantido pela Secretaria 
Municipal de Educação de maneira permanente, com os seguintes objetivos: 
 
a) publicar diretrizes gerais e estratégicas, normas e padrões de ciência, inovação e tecnologia educacional 
(aulas e roteiros digitais, planos estratégicos, simuladores, portal educacional) além de informações de 
interesse geral sobre o tema; 
b) disponibilizar aulas digitais, contemplando todas as áreas de conhecimento para que a comunidade 
escolar, especialmente alunos, possam ter acesso, mediante autenticação. 
c) manter Fórum para debate dos participantes do SIMCITE; 
d) permitir atualização, edição e inserção de informações relativas às ações de cada unidade escolar. 
 
§ 1º Os Instrumentos de Governança para Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional serão geridos pela 
Secretaria Municipal de Educação, que disporá sobre conteúdo, forma e prazo de apresentação, a fim de 
possibilitar a coordenação, articulação e consolidação dos projetos e das ações na Administração Pública 
Municipal. 
 
§ 2º As unidades escolares poderão atualizar o respectivo CITELUCAS: Educação Digital, mediante 
justificativa e demonstração de fatos imprevisíveis ou que caracterizem a extrema necessidade, em razão 
de novas políticas inseridas pela Administração Pública Municipal. 
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Capítulo IV 
DA AQUISIÇÃO DE BENS E DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 
 
Art. 14 A Secretaria Municipal de Educação, e suas respectivas unidades escolares, somente poderão 
adquirir bens e contratar serviços de Inovação e Tecnologia Educacional em conformidade com a 
respectiva PMCITE, bem como com as Orientações Técnicas publicadas pelo Conselho Municipal de 
Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional. 
 
Parágrafo único. As aquisições, e ou contratações de serviços, serão executadas por meio dos recursos do 
orçamento municipal e do Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional. 
 
Art. 15 A Secretaria Municipal de Educação poderá contratar serviços especializados, desde que a 
contratação esteja de acordo com a legislação vigente, sendo que a aquisição de bens e serviços de 
ciência, inovação e tecnologia educacional deve respeitar os limites orçamentários para o exercício. 
 
Art. 16 Fica delegada à Secretaria Municipal de Educação, com o apoio do ordenador de despesas (Chefe 
do Executivo), a realização de procedimento licitatório para fins de Registro de Preços, bem como 
estabelecer convênios com instituições públicas, visando a contratação de serviços de formação 
continuada dos profissionais da educação. 
 
§ 1º As especificações técnicas das aquisições, tal como os parâmetros da demanda de formação 
continuada, serão feitas pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 2º O procedimento licitatório será executado entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria 
Municipal de Administração, o setor de Tecnologia da Informação (TI) e demais secretarias e setores 
vinculados aos processos licitatórios, conjugando esforços para dar celeridade aos procedimentos. 
 
§ 3º As unidades escolares encaminharão suas requisições de Registro de Preços para a Secretaria 
Municipal de Educação, que coordenará o procedimento licitatório. 
 
§ 4º A Secretaria Municipal de Educação, após aprovação das especificações técnicas previstas no § 1º 
deste artigo, poderá autorizar, mediante solicitação expressa, a realização do procedimento licitatório 
previsto no § 2º deste artigo, e a gestão da Ata de Registro de Preços pela Secretaria Municipal de 
Educação e ou convênio a ser firmado com instituições públicas. 
 

Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17 Os casos omissos serão submetidos à Secretaria Municipal de Educação, para deliberação. 
 
Art. 18 Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Lucas do Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 2860, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 - Cria o Conselho Municipal de Ciência, Inovação 
e Tecnologia Educacional - COMCITE e o Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia 
Educacional - FUMCITE de Lucas do Rio Verde e dá outras providências. 
 

O Prefeito 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: 
 

Capítulo I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIENCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - COMCITE, de 
caráter, propositivo, consultivo e de assessoramento vinculado diretamente à Secretaria Municipal de 
Educação, com a finalidade de: 
 
I - avaliar e fiscalizar ações e formular propostas de políticas educacionais de promoção à ciência, 
tecnologia e inovação para o desenvolvimento do município, a partir de iniciativas governamentais ou em 
parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público; 
 
II - promover a geração e difusão do conhecimento e incentivar a introdução e adaptação à realidade 
educacional de tecnologias existentes; 
 
III - promover e incentivar estudos, pesquisas e eventos voltados à difusão da ciência, tecnologia e 
inovação, buscando o aperfeiçoamento das metodologias educacionais da rede municipal de ensino. 
 
IV - propor medidas para captação e alocação de recursos para as finalidades da presente Lei;  
 
V - deliberar sobre a inclusão de entidades no assento rotativo no Sistema Municipal de Ciência, Inovação 
e Tecnologia Educacional - SIMCITE; 
 
VI - sugerir a aplicação dos recursos do Programa Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional 
- CITELUCAS: Educação Conectada. 
 
VII - aprovar seu Regimento Interno; 
 
VIII - colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na 
formulação da Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PMCITE; 
 
IX - fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Educacional 
- FUMCITE de Lucas do Rio Verde e do Programa CITELUCAS: Educação Conectada, acompanhando e 
avaliando os recursos financeiros, nos termos estabelecidos na presente Lei; 
 
X - avaliar os resultados da PMCITE. 
 
XI - praticar outros atos e atividades compatíveis com sua finalidade. 
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Art. 2º O Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (COMCITE) é o órgão 
colegiado do SIMCITE, ao qual compete aprovar: 
I - o Plano Estratégico de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - PECITED e suas possíveis 
atualizações; 
 
II - os relatórios semestrais sobre o uso de Tecnologias Educacionais pela rede municipal de Educação 
(Secretaria Municipal e Escolas); 
 
III - as orientações técnicas e pedagógicas gerais referentes à aquisição de bens e à contratação de serviços 
em ciências, inovação e tecnologias educacionais proposta pelo Órgão Central (Secretaria Municipal de 
Educação). 
 

SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO DO COMCITE 

 
Art. 3º Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (COMCITE) é composto por 12 
(doze) conselheiros, sendo um assento rotativo, preenchido por um representante dos Conselhos 
Deliberativos das Comunidades Escolares - CDCE, convocado de acordo com a temática a ser aprovada, e 
por 11 (onze) membros titulares dos seguintes órgãos e entidades, como membros permanentes e 
rotativos: 
 
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação - SME, como seu Presidente; 
 
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças - SMF; 
 
III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade-SMPC; 
 
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SMDE; 
 
V - 1 (um) representante do departamento de Tecnologia da informação; 
 
VI - 1 (um) representante da Câmara Municipal; 
 
VII - 1 (um) representante das instituições de ensino superior, tecnológico e profissionalizantes 
estabelecidas no Município. 
 
VIII - 1 (um) representante dos Conselhos Deliberativos Escolares- Segmento dos Pais (assento rotativo); 
 
IX - 1 (um) representante da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Lucas do Rio Verde; 
 
X - 1 (um) representante dos Professores da Rede Municipal de Ensino; 
 
XI - 1 (um) representante dos Gestores da Rede Municipal de Ensino; 
 
XII - 1 (um) representante dos Coordenadores da Rede Municipal de Ensino. 
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§ 1º O assento rotativo a que se refere o "caput" deste artigo será ocupado alternativamente por 
membros da comunidade escolar (CDCE’s) a critério da presidência do Conselho e de acordo com a pauta 
proposta. 
§ 2º Os membros do COMCITE deverão ser portadores de comprovada experiência profissional, 
notadamente na administração, ou execução de projetos e programas de desenvolvimento educacional, 
científico e tecnológico. 
 
§ 3º No ato de indicação dos membros titulares do COMCITE já serão indicados os representantes 
suplentes, que assumirão em caso de vacância. 
 
§ 4º O Presidente e os conselheiros titulares do COMCITE serão nomeados por decreto pelo Prefeito 
Municipal, observado o disposto nos incisos I a V. 
 
§ 5º Quando houver convocação para o preenchimento do assento rotativo do COMCITE, o órgão 
convocado assumirá oportunamente as mesmas atribuições dos órgãos permanentes. 
 
§ 6º O COMCITE reunir-se-á ordinariamente ao final de cada bimestre e extraordinariamente a qualquer 
tempo, mediante convocação de seu Presidente. 
 
§ 7º O COMCITE poderá convidar quaisquer órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal 
para participação nas reuniões, quando julgar necessário. 
 
§ 8º As funções dos membros do COMCITE serão consideradas como serviço público relevante, vedada 
sua remuneração a qualquer título. 
 
Art. 4º Os Conselheiros serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após a realização de todas as indicações. 
 
Art. 5º Os membros do COMCITE terão mandato de dois anos, permitida a recondução para somente um 
mandato consecutivo. 
 
Art. 6º O Regimento Interno do COMCITE normatizará as atividades do Conselho, dispondo também, 
sobre as condições do exercício da representação no mesmo, inclusive sobre a destituição e substituição 
de representantes. 
 
Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia 
Educacional - COMCITE será aprovado com votos da maioria absoluta dos membros e referendado por 
Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual será editado até 90 (noventa) dias após a data da 
publicação da presente Lei. 
 
Art. 7º O COMCITE apresentará, anualmente, à Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal 
relatório de suas atividades, disponibilizando-os para a comunidade, mediante convocação prévia e por 
instrumento a ser definido posteriormente por este Conselho. 
 

Capítulo II 
DO FUNDO MUNICIPAL DE CIENCIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUMCITE 
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Art. 8º Fica instituído o Fundo Municipal de Ciência Inovação e Tecnologia Educacional - FUMCITE, 
vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 9º Constituem recursos do FUMCITE: 
 
I - as doações, auxílios e subvenções de pessoas físicas, jurídicas de entidades públicas ou privadas; 
 
II - devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta Lei, não iniciados, 
interrompidos, ou saldo de projetos concluídos; 
 
III - os recursos financeiros resultantes de convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado nacional ou estrangeiro; 
 
IV - receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar 
recursos para o Fundo; 
 
V - os rendimentos provenientes de aplicações financeiras; 
 
VI - outros recursos financeiros lícitos, de qualquer natureza, que lhe forem transferidos; 
 
VII - Receita do município; 
 
VII - outras receitas. 
 
Parágrafo único. Os recursos destinados ao FUMCITE, não utilizados até o final do exercício, apurados no 
balanço anual, serão transferidos como crédito do mesmo Fundo no exercício seguinte. 
 
Art. 10 Os recursos que compõem ao Fundo, serão depositados obrigatoriamente em instituições 
financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Ciência, Inovação e 
Tecnologia Educacional - FUMCITE e será gerido pelo titular da pasta da secretaria municipal de educação. 
 
Parágrafo único. Os recursos do Fundo terão prestação de contas própria. 
 
Art. 11 Os recursos do FUMCITE serão aplicados em: 
 
I - Apoio e desenvolvimento de programas de estudos, pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos necessários ao fomento da Ciência Inovação e Tecnologia Educacional. 
 
II - Criação e manutenção de um Núcleo Tecnológico com profissionais da área de tecnologia atuantes na 
Área de Educação; 
 
III - formação aos profissionais da educação na utilização de tecnologias, manutenção e alimentação do 
Portal Educacional, dentre outras funções que serão definidas pelo Sistema Municipal de Ciência Inovação 
e Tecnologia Educacional. 
IV - financiamento de programas e projetos na área de Ciência Inovação e Tecnologia Educacional e 
projetos educacionais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, órgão da Administração 
Pública Municipal, responsável pela execução da política de educação neste município. 
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V - apoio aos projetos para prover as escolas com investimentos em tecnologias educacionais, 
infraestruturas técnico-científicas desenvolvidas para educação; 
VI - investimento na formação continuada em educação científica e tecnológica dos profissionais da 
educação do município. 
 
VII - outros investimentos na educação pública municipal. 
 
Parágrafo único. A regularização das condições de acesso aos recursos do FUNCITE e as normas que 
regerão a sua operação serão definidas em ato do Poder Executivo Municipal, com base em proposta 
oriunda do COMCITE, a ser encaminhada até sessenta dias após a sua instalação. 
 
Art. 12 Os beneficiários de recursos previstos nesta Lei farão constar o apoio recebido do FUNCITE, 
quando da divulgação dos projetos e das atividades dos respectivos resultados. 
 
Art. 13 Os recursos gerados por aplicações financeiras do FUNCITE, a qualquer título, serão integralmente 
revestidos ao Fundo. 
 

Capítulo III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Lucas do Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 189, DE 19 DE JULHO DE 2019 - Dispõe sobre o plano de cargos, 
carreira e vencimentos dos profissionais não docentes da rede municipal da educação 
pública básica de Lucas do Rio Verde - MT. 
 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei complementar: 
 

TÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º Fica instituída através da presente Lei Complementar o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 
(PCCV) dos Profissionais Não Docentes da Rede Municipal de Educação Pública de Lucas do Rio Verde - 
MT. 
 
§ 1º Este Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos visa orientar o desenvolvimento e a melhoria do 
desempenho dos resultados individuais e coletivos necessários à realização dos propósitos da 
administração municipal, mediante a adoção dos princípios de mérito, titulação de escolaridade e 
qualificação para ingresso e desenvolvimento do serviço público municipal de apoio na área da educação. 
 
§ 2º Aplica-se aos profissionais da educação não docentes contemplados neste plano, todos os direitos, 
deveres e demais disposições previstas na Lei Complementar Municipal nº 42/2006 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde), quanto as situações que não sejam 
excepcionadas por esta Lei em face das peculiaridades da área da educação. 
 
§ 3º Aplica-se subsidiariamente aos profissionais não docentes contemplados neste plano as disposições 
previstas na Lei Complementar Municipal nº 40/2005. 
 

Capítulo I 
DOS PROFISSIONAIS NÃO DOCENTES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA 

 
 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se Profissionais Não Docentes da Educação 
Pública Básica dos atuais cargos de Secretário Escolar, Monitor de Creche/Escola, Merendeira, Auxiliar de 
Serviços Gerais Escolar e Motorista de Transporte Escolar e que abaixo tem alteradas a sua nomenclatura 
e que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central da Rede Municipal de 
Educação Básica. 
 
§ 1º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos atualmente existentes da forma seguinte: 
 
I - o cargo de Secretário Escolar passa a ser denominado de Técnico Administrativo Educacional - Área: 
Secretaria; 
 
II - o cargo de Monitor de Creche/Escola passa a ser denominado de Técnico Administrativo Educacional 
- Área: Monitoria; 
 
III - o cargo de Merendeira passa a ser denominado de Técnico de Infraestrutura Escolar - Área: 
Alimentação; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
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IV - o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Escolar passa a ser denominado de Técnico de Infraestrutura 
Escolar - Área: Zeladoria; 
 
§ 2º O cargo de Motorista de Transporte Escolar mantém a mesma denominação. 
 
§ 3º A Secretaria Municipal de Educação deve proporcionar aos Profissionais previstos neste plano 
valorização mediante formação continuada, garantia de condições de trabalho e cumprimento da 
aplicação dos recursos constitucionais destinados à educação. 
 

Capítulo II 
DAS SÉRIES DE CLASSE DOS CARGOS DA CARREIRA 

 
Seção I 

Da Série de Classe do Cargo dos Profissionais da Educação Não Docentes 
 
Art. 3º A carreira dos Profissionais Não Docentes da Educação Pública Básica Municipal é constituída de 
três cargos: 
 
I - Técnico Administrativo Educacional - desdobrado na área secretaria e na área monitoria, com as 
respectivas atribuições; 
 
II - Técnico de Infraestrutura Escolar - desdobrado na área alimentação e na área zeladoria, com as 
respectivas atribuições; 
 
III - Motorista de Transporte Escolar - com atribuições inerentes às funções no transporte escolar e 
qualificação específica para o atendimento as crianças que usam transporte escolar. 
 
Parágrafo único. Todos os cargos têm carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

 
Capítulo III 

DOS CARGOS DA CARREIRA 
 

Seção I 
Do Cargo de Técnico Administrativo Educacional 

 
Art. 4º O cargo de Técnico Administrativo Educacional (Áreas Secretaria e Monitoria) estrutura-se em 
linha horizontal de acesso, ascendendo segundo os seguintes níveis: 
 
I - Habilitação no ensino médio (Nível I); 
 
II - Habilitação em ensino médio e curso de profissionalização específica (Nível II); 
 
§ 1º Cada classe desdobra-se em letras, de "A" a "L", que constituem a linha vertical de progressão. 
 
§ 2º A estrutura, o conteúdo e a carga horária dos cursos de profissionalização específica serão 
regulamentados conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação. 

Seção II 
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Do Cargo de Técnico de Infraestrutura Escolar 
 
Art. 5º O cargo de Técnico de Infraestrutura Escolar (Áreas Alimentação e Zeladoria) estrutura-se em linha 
horizontal de acesso, ascendendo segundo os seguintes níveis: 
 
I - Habilitação em nível de ensino fundamental completo (Nível I); 
 
II - Habilitação no ensino médio (Nível II); 
 
III - Habilitação em ensino médio e curso de profissionalização específica (Nível III); 
 
§ 1º Cada classe desdobra-se em letras, de "A" a "L", que constituem a linha vertical de progressão. 
 
§ 2º A estrutura, o conteúdo e a carga horária dos cursos de profissionalização específica serão 
regulamentados conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação. 

 
Seção III 

Do Cargo de Motorista de Transporte Escolar 
 
Art. 6º O cargo de Motorista de Transporte Escolar estrutura-se em linha horizontal de acesso, 
ascendendo segundo os seguintes níveis: 
 
I - Habilitação em nível de ensino fundamental completo (Nível I); 
 
II - Habilitação no ensino médio (Nível II); 
 
III - Habilitação em ensino médio e curso de profissionalização específica (Nível III). 
 
§ 1º Cada classe desdobra-se em letras, de "A" a "L", que constituem a linha vertical de progressão. 
 
§ 2º A estrutura, o conteúdo e a carga horária dos cursos de profissionalização específica serão 
regulamentados conforme resolução do Conselho Nacional de Educação. 
 

Capítulo IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional - Área Secretaria: 
 
1. Executar serviços de digitação de correspondências internas e externas, preenchimento de guias, 
notificações, formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas; 
2. Receber e expedir documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em livros 
apropriados para manter o controle de sua tramitação; 
3. Atender e efetuar chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter 
ou fornecer informações; 
4. Receber e transmitir informações, e-mails e correspondências; 
5. Manter atualizado e organizado os arquivos de documentos da unidade, classificando-os por assunto, 
código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário; 
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6. Participar do controle de requisição/recebimento do material de expediente, necessário à unidade de 
trabalho; 
7. Executar tarefa simples, operando recursos tecnológicos, calculadoras, reproduções gráficas, 
manipulando-as para preencher formulários, efetuar registros e cálculos e obter cópias de documentos; 
8. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
9. Controlar, manusear, e atualizar arquivos e sistemas administrativos; 
10. Colaborar em processos que tratem de assuntos relacionados ao setor de trabalho, preparando os 
expedientes que se fizerem necessários; 
11. Efetuar registros em documentos conforme legislação em vigor; 
12. Efetuar contatos com pessoas de outras Secretarias e de fora da Instituição para referendar e 
operacionalizar programas e agendas prestando informações rotineiras sobre o conteúdo da legislação e 
suas implicações; 
13. Participar de projetos, campanhas e atividades promovidas pela instituição; 
14. Auxiliar na 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; 
15. Acompanhar a movimentação de pessoal, processos, registros, cargos de acordo com a legislação em 
vigor; 
16. Auxiliar quando necessário na conferência de lançamentos e registros documentais referentes a 
pagamentos, tributos, recebimentos; 
17. Redigir Comando Interno, cartas, ofícios e outros, segundo padrões preestabelecidos; 
18. Receber, encaminhar, organizar e expede correspondências, correio eletrônico e outros documentos; 
19. Colaborar na realização do inventário de acervo e bens patrimoniais; 
20. Preparar tecnicamente o material para encadernação, restauração e outros reparos; 
21. Participar de curso de formação ofertado pelo órgão; 
22. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade; 
23. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional; 
24. Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado. 
 
§ 1º O Técnico Administrativo Educacional - Área Secretaria que for designado para se responsabilizar 
pela escrituração escolar poderá receber 01 (uma) função gratificada de Secretário Escolar, com as 
seguintes atribuições: 
 
1. Responsabilidade básica de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação de todas as 
atividades pertinentes à secretaria e sua execução; 
2. Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; 
3. Participar juntamente com os técnicos administrativos educacionais, da programação das atividades da 
secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações da Escola; 
4. Atribuir tarefas aos técnicos administrativos educacionais, orientando e controlando as atividades de 
registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento de 
dados determinados pelos órgãos competentes; 
5. Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação, transferência de alunos, 
encaminhando os casos especiais à deliberação do diretor (a); 
6. Atender, providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e 
informações educacionais; 
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7. Preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola submetendo à deliberação do 
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 
8. Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades; 
9. Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar na elaboração do relatório anual da escola; 
10. Cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor (a), do Conselho Deliberativo da Comunidade 
Escolar e dos órgãos competentes; 
11. Assinar, juntamente com o diretor (a), todos os documentos escolares destinados aos alunos; 
12. Facilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria Municipal de Educação e do 
Conselho Estadual de Educação sobre o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida 
escolar dos alunos e vida funcional dos servidores e, fornecer-lhes todos os elementos que necessitarem 
para seus relatórios, nos prazos devidos; 
13. Redigir as correspondências oficiais da escola; 
14. Dialogar com o diretor (a) sobre assunto que diga respeito à melhoria do andamento de seu serviço; 
15. Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria; 
16. Tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços pertinentes ao 
estabelecimento; 
17. Fazer a distribuição de serviços aos técnicos administrativos educacionais; 
18. Tabular os dados dos rendimentos escolares, em conformidade ao processo de recuperação e no final 
de cada ano letivo; 
19. Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado. 
 
§ 2º O recebimento da função gratificada estabelecida no parágrafo acima deste artigo, é privativa ao 
servidor de carreira efetivo. 
 
§ 3º Ao Técnico Administrativo Educacional no exercício da função de Secretário Escolar, será atribuído 
regime de trabalho de dedicação exclusiva e cuja valor da função gratificada não é incorporável para fins 
de aposentadoria, com impedimento do exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. 
 
Art. 8º São atribuições do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria: 
 
1. Auxiliar diretamente o professor regente no desenvolvimento das atividades pedagógicas diárias; 
2. Auxiliar a criança na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias, estimulando a mesma 
em suas ações e movimentos; 
3. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade; 
4. Participar pro ativamente nas instituições como elemento da equipe educativa, assegurando a melhor 
atenção à criança e família; 
5. Participar de cursos de formações continuadas promovidos pela mantenedora; 
6. Participar da formulação e revisão de políticas educacionais nos diversos âmbitos no Sistema Municipal 
de Ensino e da elaboração do Projeto Político Pedagógico; 
7. Acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola, sobretudo no início das aulas; 
8. Orientar, acompanhar e auxiliar a higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças, realizando 
os banhos e troca de roupas quando necessário; 
9. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional. 
10. Realizar as atividades de auxílio e acompanhamento às crianças portadoras de necessidades especiais 
inclusas em salas regulares de acordo com as normativas do Conselho Municipal de Educação - CME, 
relativos à educação especial; 
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11. Responsabilizar-se conjuntamente com o professor sobre os cuidados com as crianças; 
12. Auxiliar na observação do desenvolvimento da criança; 
13. Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado. 
 
Art. 9º São atribuições do Técnico de Infraestrutura Escolar - Área Alimentação: 
 
1. Preparar os alimentos para os alunos observando as normas de higiene e segurança; 
2. Distribuir e controlar as refeições e lanches a serem servidos, observando os horários preestabelecidos 
e a quantidade oferecida evitando tanto a falta quanto o desperdício; 
3. Zelar pela conservação, acondicionamento adequado e segurança dos alimentos; 
4. Manter a higiene e limpeza das áreas da cozinha, dos equipamentos e utensílios; 
5. Preparar alimentos sob supervisão da nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene e sabor, 
aroma e apresentação da refeição a ser servida; 
6. Cozinhar utilizando técnicas específicas de culinária, como reaproveitamento de alimentos, e outros; 
7. Controlar quantitativa e qualitativamente a preparação dos pratos constantes do cardápio; 
8. Realizar a higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; 
9. Zelar pela limpeza dos materiais e do estabelecimento para assegurar a higiene do ambiente e garantir 
a saúde dos alunos; 
10. Cuidar do sabor relativo à merenda, observando e relatando a aceitação dos educandos. 
11. Participar de treinamento na área de atuação; 
12. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade; 
13. Operar equipamentos inerentes a sua função, sistemas de informática e outros, quando autorizado e 
necessário ao exercício das demais atividades; 
14. Utilizar equipamentos de EPIs; 
15. Receber e controlar os estoques de alimentos e demais materiais; 
16. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional; 
17. Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado. 
 
Art. 10. São atribuições do Técnico de Infraestrutura Escolar - Área Zeladoria: 
 
1. Executar serviços relativos a limpeza nas unidades escolares, promovendo a conservação, cumprindo o 
regimento interno escolar; 
2. Participar de treinamento na área de atuação; 
3. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade; 
4. Operar equipamentos e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; 
5. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
6. Utilizar equipamentos de EPIs; 
7. Receber e controlar os estoques de materiais a ser utilizados; 
8. Solicitar com antecedência a aquisição de equipamentos e materiais necessários; 
9. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional; 
10. Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado. 
Art. 11. São atribuições do cargo de Motorista de Transporte Escolar: 
1. Inspecionar o veículo diariamente, antes de sua utilização, verificando o estado dos pneus, os níveis de 
combustível, água e óleo lubrificante, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições 
de funcionamento. 
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2. Dirigir o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerário(s) ou 
programa(s) estabelecido(s), para conduzir aluno(s) do(s) local(is) de origem para o(s) local(is) de destino. 
3. Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos. 
4. Providenciar a manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu 
perfeito estado. 
5. Efetuar reparos de emergência no veículo, quando possível, para garantir o seu funcionamento. 
6. Manter a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 
7. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado no local indicado pela coordenação do 
transporte escolar para possibilitar sua manutenção e abastecimento. 
8. Comunicar a chefia imediata e ou coordenador do transporte escolar a necessidade de reparos no 
veículo. 
9. Zelar pela segurança de passageiros. 
10. Registrar dados, pré-estabelecidos, sobre a utilização diária do veículo. 
11. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional; 
12. Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado. 
 
Parágrafo único. Ao cargo de Motorista de transporte escolar é exigido para posse no cargo a 
apresentação de carteira nacional de habilitação de categoria de habilitação "D" e curso específico para 
condutores de Transporte Escolar, além de outras exigências previstas no edital do concurso público ou 
que estejam previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
 

TÍTULO II 
DO REGIME FUNCIONAL 

 
Capítulo I 

DO INGRESSO 
 
Art. 12. Para ingresso na carreira dos profissionais não docentes da Educação Pública Básica Municipal, 
serão obedecidos os seguintes critérios: 
 
I - ter a habilitação específica exigida para provimento de cargo público; 
 
II - ter escolaridade compatível com a natureza do cargo; 
 
III - ter registro profissional expedido por órgão competente, quando assim o exigir; 
 
IV - ser aprovado em Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos; e 
 
V - comprovar as demais exigências eventualmente contidas no edital do concurso. 
 
Parágrafo único. Caso o candidato ao tomar posse possua titulação superior à exigida para o cargo, este 
só obterá a promoção após cumprido o estágio probatório, sem retroação. 
 

Capítulo II 
DO CONCURSO PÚBLICO 

 



172 
 

 

Art. 13. O concurso público para provimento dos cargos dos profissionais não docentes da Educação 
Pública Municipal reger-se-á em todas as suas fases pelas normas estabelecidas na legislação que orienta 
os concursos públicos, em edital a ser baixado pelo órgão competente e que atenda as demandas do 
município. 
 
Art. 14. As provas do concurso público deverão abranger os aspectos de formação geral e formação 
específica, de acordo com a habilitação exigida pelo cargo. 

 
TÍTULO III 

DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA 
 

Capítulo I 
DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL 

 
Art. 15. A movimentação funcional do Profissional Não Docente da Educação Pública Municipal dar-se-á 
em duas modalidades: 
 
I - Promoção por escolaridade (nível); 
 
II - Progressão por merecimento (classe). 
 
§ 1º As movimentações na carreira em qualquer modalidade ocorrerão periodicamente entre os 
ocupantes de cargos efetivos que tiverem cumprido os requisitos e condições especificas para a carreira, 
ficando a participação no processo condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos básicos: 
 
I - ter cumprido e sido aprovado no estágio probatório; 
 
II - estar em pleno exercício das funções respectivas do cargo; 
 
III - possuir o nível de escolaridade básico exigido para o cargo; 
 
IV - não estar licenciado ou afastado do cargo, com ou sem remuneração; 
 
V - não ter usufruído de licença ou afastamento, com ou sem remuneração, por período superior a um 
ano, cumulativamente, nos últimos três anos; 
 
VI - não ter apresentado falta injustificada ao serviço nos últimos 3 (três) anos. 
 
VII - ter entre uma promoção e outra um interstício mínimo de 18 (dezoito) meses. 
 
§ 2º Atendido o inciso I, as situações dispostas nos incisos II e IV deste artigo não serão condicionantes 
aos processos de promoção quando ocorrerem por força de: 
 
I - designação para exercer função de confiança; 
II - licença-gestante; 
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III - licença para tratamento da própria saúde por período não superior a um ano, cumulativamente, nos 
últimos três anos; 
 
IV - cedido através de convênio, nos termos da legislação vigente, que tenha sido devidamente aprovado; 
 
V - nomeado para ocupar cargo em comissão. 
 
§ 3º O servidor que estiver no momento da progressão da carreira ocupando cargo de provimento em 
comissão ou em função de confiança, somente receberá os reflexos financeiros da elevação sobre o 
vencimento básico do cargo efetivo. 
 
Art. 16. Na promoção ou na progressão, o servidor pertencente a este PCCV poderá apresentar 
certificados, diplomas ou documentos congêneres relativos a cursos ou eventos custeados parcial ou 
integralmente, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo municipal. 
 
Parágrafo único. A regulamentação do processo de promoção e de progressão será fixada por Decreto do 
Poder Executivo. 
 

Seção I 
Da Promoção por Escolaridade (Nível) 

 
Art. 17. A promoção do Profissional Não Docente da Educação Pública Básica Municipal, de um nível para 
outro, imediatamente superior ao que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova 
habilitação específica alcançada pelo servidor, devidamente comprovada. A promoção só poderá ocorrer 
após a aprovação no estágio probatório. 
 
§ 1º O profissional nomeado para a carreira dos profissionais da educação básica não docentes será 
enquadrado no nível e na classe inicial. 
 
§ 2º Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subsequente ficam estabelecidos de 
acordo com o seguinte: 
 
I - para as classes do cargo de Técnico Administrativo Educacional: 
 
a) nível I - 1,00; 
b) nível II - 1,06; 
 
II - para as classes do cargo de Técnico de Infraestrutura Escolar: 
 
a) nível I - 1,00; 
b) nível II - 1,06; 
c) nível III - 1,12. 
 
III - para as classes do cargo de Motorista de Transporte Escolar: 
 
a) nível I - 1,00; 
b) nível II - 1,06; 
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c) nível III - 1,12. 
 
Art. 18. O cálculo dos coeficientes da promoção incidirá sobre o vencimento base do servidor. 
 
Seção II 
Da Progressão Funcional por Merecimento (Classe) 
 
Art. 19. O profissional da Educação Básica Pública Municipal não docente obterá progressão funcional por 
merecimento, de uma classe para outra, mediante aprovação em processo contínuo e específico de 
avaliação, observado o interstício de 03 (três) anos, contados após a aprovação no estágio probatório. 
 
§ 1º Para a primeira progressão, o prazo de 03 (três) será contado a partir da data da aprovação do estágio 
probatório. 
 
§ 2º A partir da segunda progressão o interstício entre cada progressão será de 03 (três) anos. 
 
§ 3º O servidor deverá solicitar sua avaliação com os fins de progressão no Departamento de Recursos 
Humanos. O pedido de progressão será avaliado por Comissão constituída para esta finalidade. 
 
§ 4º Os itens de avaliação da progressão por merecimento, incluindo instrumentos e critérios, serão 
fixados por Decreto. 
 
§ 5º Em caso de reprovação na avaliação para progressão por merecimento, iniciar-se-á novo interstício 
de 3 (três) anos para nova avaliação. 
 
§ 6º Ficam estabelecidas durante a carreira as seguintes classes: 
 
I - classe A; 
 
II - classe B; 
III - classe C; 
 
IV - classe D; 
 
V - classe E; 
 
VI - classe F; 
 
VII - classe G; 
 
VIII - classe H; 
 
IX - classe I; 
 
X - classe J; 
 
XI - classe K; 
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XII - classe L (Redação dada pela Lei Complementar nº 192/2019) 
 
Art. 20. O cálculo de 3% (três por cento) de cada progressão incidirá sobre a última remuneração do 
servidor. 
 

Seção III 
Da Remoção 

 
Art. 21. Remoção é o deslocamento do profissional de uma Unidade Escolar do Município para outra, 
observada a existência de vagas. 
 
§ 1º A remoção processar-se-á: 
 
I - a pedido; 
 
II - por permuta; 
 
III - por motivo de saúde; 
 
IV - por necessidade do serviço público. 
 
§ 2º A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares, salvo a hipótese descrita no inciso 
IV, § 1º deste artigo. 
 
§ 3º A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial que comprove as razões 
apresentadas pelo requerente. 
 
§ 4º A remoção por permuta poderá ser concedida quando os requerentes exercerem atividades da 
mesma natureza, de mesmo nível e grau de habilitação. 
§ 5º O removido entrará em exercício na nova unidade de forma imediata. 
 
§ 6º A análise do pedido de remoção será despachada pelo Secretário Municipal de Educação. 

 
TÍTULO IV 

DO VENCIMENTO E DOS ADICIONAIS 
 

Capítulo I 
DO VENCIMENTO 

 
Art. 22. O sistema remuneratório dos profissionais não docentes da Educação Básica é estabelecido 
através de vencimento que, por sua vez, corresponde ao valor do salário-base do servidor. 
 
Art. 23. O cálculo dos vencimentos correspondentes a cada nível e classe da estrutura da carreira dos 
profissionais não docentes da educação pública básica enquadrados neste PCCV obedecerá às tabelas 
existentes nos Anexos I, II e III desta Lei Complementar. 

 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2019/19/192/lei-complementar-n-192-2019-altera-redacao-de-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-n-1892019-e-da-outras-providencias
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Capítulo II 
DOS ADICIONAIS 

 
Seção I 

Do Adicional por Tempo de Serviço 
 
Art. 24. O adicional por tempo de serviço é devido a cada 5 (cinco) anos de serviço público prestado pelo 
profissional não docente da educação ocupante do cargo efetivo, à razão de 5% (cinco por cento) do valor 
calculado sobre o vencimento base do profissional, ainda que o servidor esteja investido em função de 
confiança ou cargo em comissão, observado o limite de 35% (trinta e cinco por cento). 
 

Seção II 
Do Adicional por Trabalho em Local de Difícil Acesso 

 
Art. 25. O profissional não docente da educação lotado em unidade escolar de difícil acesso terá direito 
ao adicional por trabalho em local de difícil acesso de até 10% (dez por cento) sobre seu vencimento base. 
 
§ 1º Considera-se de difícil acesso à unidade escolar que se situe a uma distância superior a 15 (quinze) 
quilômetros contados do fim do perímetro urbano e desde que não seja disponibilizado transporte 
custeado pelo município e que o beneficiário não resida na própria comunidade ou distrito. 
§ 2º Preenchidos os critérios, a concessão do adicional será realizada por portaria do Prefeito Municipal. 
 
§ 3º O fluxo do pedido e demais critérios de concessão do adicional por trabalho em local de difícil acesso 
serão regulamentados por Decreto. 
 

TÍTULO V 
DOS REENQUADRAMENTOS E ENQUADRAMENTOS FUNCIONAIS 

 
Art. 26. Os reenquadramentos funcionais dos atuais profissionais não docentes da Educação Básica nesta 
Lei Complementar ocorrerão em até 60 (sessenta) dias após a promulgação da mesma da forma seguinte: 
I - o servidor ocupante do cargo efetivo de Secretário Escolar que possua o grau de escolaridade e a 
profissionalização específica será reenquadrado para o exercício das funções referentes ao cargo de 
Técnico Administrativo Educacional - Área Secretaria terá direito aos vencimentos estabelecidos na tabela 
disposta no Anexo I desta Lei Complementar; 
 
II - o servidor ocupante do cargo efetivo de Monitor de Creche/Escola que possua o grau de escolaridade 
e a profissionalização específica será reenquadrado para o exercício das funções referentes ao cargo de 
Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria terá direito aos vencimentos estabelecidos na tabela 
disposta no Anexo I desta Lei Complementar; 
 
III - o servidor ocupante do cargo efetivo de Merendeira que possua o grau de escolaridade e a 
profissionalização específica será reenquadrado para o exercício das funções referentes ao cargo de 
Técnico de Infraestrutura Escolar - Área Alimentação terá direito aos vencimentos estabelecidos na tabela 
disposta no Anexo II desta Lei Complementar; 
 
IV - o servidor ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Escolar que possua o grau de 
escolaridade e a profissionalização específica será reenquadrado para o exercício das funções referentes 
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ao cargo de Técnico de Infraestrutura Escolar - Área Zeladoria terá direito aos vencimentos estabelecidos 
na tabela disposta no Anexo II desta Lei Complementar; 
 
V - o servidor ocupante do cargo efetivo de Motorista de Transporte Escolar que possua o grau de 
escolaridade e a profissionalização específica será reenquadrado para o exercício das funções de 
Motorista de Transporte Escolar terá direito aos vencimentos estabelecidos na tabela disposta no Anexo 
III desta Lei Complementar. Neste caso, não há alteração de nomenclatura do cargo. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros somente se darão a partir do reenquadramento previsto nesta Lei 
Complementar. 
 
Art. 27. No caso do vencimento do servidor já se encontrar acima da referência resultante do seu 
reenquadramento, o mesmo será reenquadrado na referência de nível imediatamente superior. 
 
Art. 28. Para efeito do reenquadramento previsto nesta Lei Complementar dos atuais servidores do 
quadro permanente lotados na Secretaria Municipal de Educação, observar-se-ão os seguintes critérios: 
 
I - Para o reenquadramento no nível, obedecerá à formação e titulação prevista nos artigos 4º, 5º e 6º 
desta Lei Complementar; 
II - Para reenquadramento na classe, levar-se-á em conta o vencimento atualmente recebido pelo 
servidor. 
 
Art. 29. Os estudos para os reenquadramentos dos servidores previstos nesta Lei Complementar serão 
feitos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Parágrafo único. O Prefeito Municipal fará o reenquadramento dos servidores através de portaria, após a 
apresentação dos estudos mencionados no caput deste artigo. 
 
Art. 30. Os servidores que ingressarem por concurso público após a promulgação desta Lei Complementar 
serão nela enquadrados. 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 31. Os atuais servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação nos cargos de 
Secretário Escolar, Monitor de Creche/Escola, Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais Escolar e Motorista 
de Transporte Escolar que até a data da publicação desta Lei, atualmente enquadrados na Lei 
Complementar Municipal nº 40, de 14 de dezembro de 2005, e que não preencham os requisitos de 
escolaridade mínima para o reenquadramento nos cargos constantes dos artigos 4º, 5º e 6º, 
permanecerão nos cargos e vencimentos descritos no Anexo IV desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo único. Concluída a escolaridade mínima em até 05 (cinco) anos a partir da data da promulgação 
desta Lei Complementar, será garantida a opção pelo reenquadramento nos termos desta Lei 
Complementar. 
 
Art. 32. Passado o prazo de 5 (cinco) anos previstos no artigo anterior para que os atuais servidores 
lotados nos cargos de Secretário Escolar, Monitor de Creche/Escola, Merendeira, Auxiliar de Serviços 
Gerais Escolar e Motorista de Transporte Escolar possam adquirir a escolaridade mínima para seu 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
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reenquadramento nesta Lei, se os servidores não obtiverem o grau de escolaridade que passa a ser exigido 
por este PCCV, permanecerão na tabela constante no Anexo IV desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo único. No caso do vencimento do servidor mencionado no caput deste artigo já se encontrar 
acima da classe prevista no Anexo IV, ele será reenquadrado na referência de nível imediatamente 
superior. 
 
Art. 33. O Anexo V desta Lei Complementar fixa a nova nomenclatura dos cargos, os quantitativos, 
códigos, bem como outras informações necessárias. 
 
Art. 34. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde-MT, 19 de julho de 2019. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TABELA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (Áreas Secretaria e Monitoria) 

NÍVEL 
I II 

MÉDIO NÃO PROF. MÉDIO PROF. 

Coeficiente do Nível 1,00 1,06 

Classe   

A 1.956,62 2.074,02 

B 2.015,32 2.136,24 

C 2.075,78 2.200,33 

D 2.138,05 2.266,34 

E 2.202,19 2.334,33 

F 2.268,26 2.404,36 

G 2.336,31 2.476,49 

H 2.406,40 2.550,78 

I 2.478,59 2.627,30 

J 2.552,95 2.706,12 

K 2.629,54 2.787,30 

L 2.708,43 2.870,92 

 

ANEXO II 

TABELA DE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 

(Áreas Alimentação e Zeladoria) 

NÍVEL 
I II III 

FUND. NÃO PROF. MÉDIO NÃO PROF. MÉDIO PROF. 

Coeficiente do Nível 1,00 1,06 1,12 

Classe    

A 1.686,12 1.787,29 1.888,45 

B 1.736,70 1.840,91 1.945,10 

C 1.788,80 1.896,14 2.003,45 

D 1.842,46 1.953,02 2.063,55 
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E 1.897,73 2.011,61 2.125,46 

F 1.954,66 2.071,96 2.189,22 

G 2.013,30 2.134,12 2.254,90 

H 2.073,70 2.198,14 2.322,55 

I 2.135,91 2.264,08 2.392,23 

J 2.199,99 2.332,00 2.464,00 

K 2.265,99 2.401,96 2.537,92 

L 2.333,97 2.474,02 
2.614,06 (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 192/2019) 

 
 

ANEXO III 

TABELA DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

NÍVEL 
I II III 

FUND. NÃO PROF. MÉDIO NÃO PROF. MÉDIO PROF. 

Coeficiente do Nível 1,00 1,06 1,12 

Classe    

A 2.319,44 2.458,61 2.597,77 

B 2.389,02 2.532,37 2.675,70 

C 2.460,69 2.608,34 2.755,97 

D 2.534,51 2.686,59 2.838,65 

E 2.610,55 2.767,19 2.923,81 

F 2.688,87 2.850,21 3.011,52 

G 2.769,54 2.935,72 3.101,87 

H 2.852,63 3.023,79 3.194,93 

I 2.938,21 3.114,50 3.290,78 

J 3.026,36 3.207,94 3.389,50 

K 3.117,15 3.304,18 3.491,19 

L 3.210,66 3.403,31 
3.595,93 (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 192/2019) 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2019/19/192/lei-complementar-n-192-2019-altera-redacao-de-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-n-1892019-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2019/19/192/lei-complementar-n-192-2019-altera-redacao-de-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-n-1892019-e-da-outras-providencias
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ANEXO IV 

TABELA DE TÉCNICO INFRAESTRUTURA ESCOLAR 

(Servidores sem a escolaridade mínima) 

NÍVEL FUND. INCOMPLETO 

Coeficiente do Nível 0,94 

Classe  

A 1.590,68 

B 1.638,40 

C 1.687,55 

D 1.738,18 

E 1.790,33 

F 1.844,04 

G 1.899,36 

H 1.956,34 

I 2.015,03 

J 2.075,48 

K 2.137,74 

L 2.201,87 (Redação dada pela Lei Complementar nº 192/2019) 

 

ANEXO V  

Quantitativos Denominação do Cargo Código C/H/S Requisito Mínimos 

75 
Técnico de Infraestrutura 
Escolar - Área Zeladoria 

1132 40 
Ensino fundamental 
completo. 

66 
Técnico de Infraestrutura 
Escolar - Área Alimentação 

1133 40 
Ensino fundamental 
completo. 

150 
Técnico Administrativo 
Educacional - Área 
Monitoria 

1134 40 Ensino médio completo. 

38 
Técnico Administrativo 
Educacional - Área 
Secretaria 

1135 40 Ensino médio completo. 

34 
Motorista de Transporte 
Escolar 

1136 40 
Ensino fundamental 
completo e CNH 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2019/19/192/lei-complementar-n-192-2019-altera-redacao-de-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-n-1892019-e-da-outras-providencias
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categoria "D". (Redação 
dada pela Lei 
Complementar 
nº 192/2019) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2019/19/192/lei-complementar-n-192-2019-altera-redacao-de-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-n-1892019-e-da-outras-providencias
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LEI N. 3.011, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019. - Dispõe sobre a autorização de contratação, 
por necessidade temporária e de excepcional interesse público, de profissionais para atuar 
nas unidades escolares da rede municipal, através do Programa Municipal de Ciência, 
Inovação e Tecnologia, no município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências. 
 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais. 
Faz saber que a Câmara de Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Autoriza a contratação temporária de até 10 (dez) profissional denominado Professor Orientador 
de TI e até 10 (dez) profissional denominado Técnico de Informática Educacional, mediante Processo 
Seletivo Simplificado, para atendimento das demandas tecnológicas existentes nas unidades escolares, 
Centro Tecnológico Municipal e execução do Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional no 
Município de Lucas do Rio Verde, de acordo com a Lei nº 2.859/2018 e a Lei nº 2.860/2018. 

Parágrafo único. A contratação temporária de profissionais atende os preceitos legais contidos no artigo 
2º, da Lei Municipal nº 1.115/2004, e nos termos desta Lei. Assim também, a contratação desses 
profissionais para atuar no Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, está em consonância 
com o estabelecido nas metas previstas no Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde (Lei nº 
2.438, de 24 de junho de 2015) e do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014). 

Art. 2º O profissional contratado em caráter temporário, descrito no artigo 1º desta lei, como Professor 
Orientador de TI, terá as seguintes atribuições:  

I - Proporcionar o suporte nas questões de tecnologia aos profissionais da educação, principalmente 
acompanhamento nas aulas ministradas para estudantes da rede municipal de ensino, que necessitam da 
utilização de equipamentos de informática, auxiliando professores e alunos. 

II - Elaborar atividades ou recursos digitais previamente demandados pelos demais profissionais do 
magistério, nas diversas áreas do conhecimento e posterior organização em Portal Educacional; 

III - Orientar os professores nas questões de tecnologia; 

IV - Efetuar manutenção e atualização de conteúdo do Portal Educacional através do Centro Tecnológico 
Municipal do Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional de Lucas do Rio Verde. 

V - Executar outras atividades correlatas a função demandadas pela gestão escolar da instituição e pela 
Secretaria Municipal de Educação; 

VI - Orientar e dar suporte aos professores e demais superiores na criação de recursos educacionais 
quando solicitado; 

VII - Elaborar recursos educacionais de acordo com sua competência como jogos, atividades de áudio e 
vídeo, conforme disponibilidade de recursos das unidades escolares de acordo com a solicitação semanal 
e agendamento; 
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VIII - Realizar curadoria de recursos educacionais disponíveis na internet, conforme solicitado pela gestão 
escolar da instituição e do Centro Tecnológico Municipal vinculado à Secretaria Municipal de Educação; 

IX - Zelar pelos equipamentos de informática e dar suporte para a utilização de recursos computacionais 
e de tecnologia; 

X - Colaborar com a organização do local de trabalho; 

XI – Elaborar e ministrar oficinas de tecnologia para profissionais da educação e alunos da Rede Municipal 
de Ensino;  

XII - Capacitar profissionais da educação da Rede Municipal para o uso da tecnologia em sala de aula; 

XIII – Executar outras atividades correlatas a função. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho mínima do profissional contratado para o cargo de Professor 
Orientador de TI é de 40 (quarenta) horas semanais, devendo assim contemplar as atribuições do artigo 
2º desta lei. 

Art. 3º O profissional contratado para o cargo de Professor Orientador de TI deverá ter formação mínima 
de nível superior completo em Informática (Bacharelado/Licenciatura). 

Parágrafo único. Os demais requisitos da função deverão ser especificados no edital de abertura de 
processo seletivo. 

Art. 4º A título de remuneração, os profissionais contratados para o cargo de Professor Orientador de TI, 
perceberão o valor de R$ 5.120,19 (cinco mil cento e vinte reais e dezenove centavos) que será reajustado 
de acordo com a revisão anual dos demais servidores. 

Art. 5º O profissional contratado em caráter temporário, descritos no artigo 1º desta lei como Técnico de 
Informática Educacional, terá as seguintes atribuições:  

I - Acompanhar e auxiliar os professores e alunos na execução das atividades realizadas nos Laboratórios 
de Informática Educacionais – LIED’s; 

II – Organizar e zelar de forma geral pelos equipamentos, periféricos, instalações e móveis dos LIED’s; 

III – Realizar atualizações necessárias e periódicas para o bom funcionamento dos equipamentos dos 
LIED’s; 

IV – Contribuir com a Política de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional através de ações que possam 
cooperar para as aprendizagens desenvolvidas na unidade escolar; 

V – Registrar e controlar a reserva e retirada ou empréstimos para utilização de equipamentos de 
informática, pelos docentes da unidade escolar; 
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VI – Conferir ao final de cada turno o desligamento dos equipamentos, portas e janelas do LIED, bem 
como o correto acondicionamento dos Laboratórios Móveis; 

VII – Solicitar auxílio se necessário, ao Professor Orientador de TI ou do Centro Tecnológico Municipal no 
caso de necessidade de manutenção dos equipamentos; 

VIII – Cumprir a jornada de trabalho no laboratório de informática ou em função das ações do Centro 
Tecnológico Municipal ou da Secretaria Municipal de Educação; 

IX – Manter sigilo de senhas, aplicativos e demais programas de domínio da Prefeitura de Lucas do Rio 
Verde, após rescisão de contrato por período de 24 (vinte e quatro) meses; 

X – Manter atualizado o controle de patrimônio e lista de ocorrências dos equipamentos de TI; 

XI – Auxiliar os profissionais de educação na utilização e funcionamento de equipamentos de TI; 

XII – Cumprir e fazer cumprir as regras de boas práticas na utilização dos equipamentos de informática; 

XIII – Manter no local de trabalho, aplicativos, recursos educacionais digitais e programas similares 
desenvolvidos ou que pertencem ao Centro Tecnológico Municipal, informando aos demais que os 
recursos digitais educacionais desenvolvidos no local de trabalho com ou sem sua participação são de 
propriedade do Centro Tecnológico Municipal e da Secretaria Municipal de Educação; 

XIV – Executar demais atividades correlatas a função. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho mínima do profissional contratado para o cargo de Técnico de 
Informática Educacional é de 40 (quarenta) horas semanais, devendo assim contemplar as atribuições do 
artigo 5º desta lei. 

Art. 6º O profissional contratado para o cargo de Técnico de Informática Educacional deverá ter formação 
mínima em nível médio e conhecimentos em hardware e software. 

Parágrafo único. Os demais requisitos da função deverão ser especificados no edital de abertura de 
processo seletivo. 

Art. 7º A título de remuneração, os profissionais contratados para o cargo de Técnico de Informática 
Educacional, perceberão o valor de R$ 2.855,69 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 
e nove centavos) que será reajustado de acordo com a revisão anual dos demais servidores. 

Art. 8º Os profissionais descritos nesta Lei, podem ser contratados em caráter temporário pelo período 
de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

§1º Os profissionais contratados por força desta Lei devem submeter-se ao Regime Jurídico 
Administrativo, e no que tange a relação previdenciária aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, 
utilizando-se subsidiariamente a Lei Complementar nº 42/2006 (Estatuto do Servidor). 

§2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 
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- 10.001.0.0.12.361.1004.2.058.31.90.04.00.00.0101000000 – Contratação por Tempo Determinado – 
Manutenção do Ensino Fundamental Anos Iniciais.  
- 10.001.0.0.12.361.1004.2.058.31.90.04.00.00.0100000000 – Contratação por Tempo Determinado - 
Manutenção do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
 - 10.001.0.0.12.361.1004.2.258.31.90.04.00.00.0101000000 – Contratação por Tempo Determinado – 
Manutenção do Ensino Fundamental Anos Finais.  
- 10.001.0.0.12.361.1004.2.258.31.90.04.00.00.0100000000 – Contratação por Tempo Determinado – 
Manutenção do Ensino Fundamental Anos Finais.  
 

Art. 9º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas 
mediante sindicância, concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assegurado em qualquer caso o 
direito à ampla defesa.  

Art. 10 O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações, nas 
seguintes situações: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratado; 

III - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes de seu término regulamentar. 

§ 1º Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais 
indenizadas; 

§ 2º O décimo terceiro será devido, proporcional ou integral, indenizado ou pago no prazo regulamentar 
a todos os contratados nos termos desta Lei. 

§ 3º Caso o contrato venha ser rescindido antes do seu término pelo Contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, sem que o contratado tenha dado justa causa, será devida uma indenização 
de 30% (trinta por cento) do valor restante até o seu término. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2019. 
 

 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR N. 199, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. Altera dispositivo e anexos da 
Lei Complementar nº de 40, de 14 de dezembro de 2005 e dá outras providências. 
(Gratificação de funções) 
 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído o inciso VIII no artigo 13 da Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 2005, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 13...  

I... 

II... 

III... 

IV... 

V... 

VI... 

VII... 

VIII – Assessoramento Pedagógico de Formação Continuada”. 

 

Art. 2º A Tabela II do Anexo IV da Lei Complementar nº 40/2005 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Tabela II - DE GRATIFICAÇÃO PARA AS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

Quant. Funções Gratificação R$ 

48 Coordenação Pedagógica R$ 1.611,67 

10 Orientação Educacional R$ 1.611,67 

16 Assessoria Pedagógica/Administrativa R$ 2.479,51 

8 Assessoria Pedagógica de Formação Continuada R$ 1.611,67 

Gestão Escolar 

23 Escola com até 400 alunos R$ 1.735,66 

Escola com 401 a 700 alunos R$ 1.921,62 

Escola com 701 a 1000 alunos  R$ 2.107,58 

Escola acima de 1000 alunos R$ 2.300,00 

 

Art. 3º A Tabela I do Anexo IX da Lei Complementar nº 40/2005 no que se refere a gratificação de função 

do Secretário Escolar passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Quant. 

Vagas 

Cód. 

Cargo 

Cargo Valor R$ Função 

18 425 Secretária 

Escolar 

819,31 Assinar,  quando  designado, 

como     responsável     pela 

escrituração escolar. 

25 
 

(total 
distribuídas  
pela 
quantidade 
de alunos 
por escola) 

1135 Técnico 
Administrativ

o Educacional-
Área: 

Secretaria 

 7 Funções 
Gratificadas 

Escola com até 
400 alunos: 
R$ 978,31 

Assinar, quando designado, 
como responsável pela 
escrituração escolar, além das 
atribuições estabelecidas no art. 
7º, § 1º da Lei Complementar nº 
189/2019. 

7 Funções 
Gratificadas 

Escola com 401 
a 700 alunos: 
R$ 1.178,31 

7 Funções 
Gratificadas 

Escola com 701 
a 1000 alunos: 
R$1.378,31 

4 Funções 
Gratificadas 

Escola acima de 
1000 alunos:  
R$1.578,31 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.            

                                               

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2019. 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
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LEI N. 3.020, DE 06 DE JANEIRO DE 2020. - Reestrutura o Plano Municipal de Educação, 
após revisão nas miniconferências realizadas em novembro de 2017 e avaliação na 
Conferência de Educação realizada em janeiro de 2018 e dá outras providências. 
 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais. 
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica reestruturado o Plano Municipal de Educação, após revisão nas miniconferências e avaliação 
na II Conferência de Educação, constante do Anexo I, o qual foi aprovado inicialmente em 2015 com 
duração de 10 (dez) anos. 

 
Art. 2º O Município, juntamente com a sociedade civil, realizará as avaliações periódicas de 
implementação do Plano Municipal de Educação. 
§ 1º O Fórum Municipal de Educação e a sociedade civil organizada acompanharão a execução do Plano 
Municipal de Educação. 
§ 2º A primeira avaliação foi realizada no 3º (terceiro) ano de vigência do plano, cabendo à Câmara de 
Vereadores aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de deficiências e distorções. 

 
Art. 3º O Fórum Municipal de Educação estabelecerá critérios e mecanismos de acompanhamento e 
avaliação das metas constantes do Plano Municipal de Educação. 
§ 1º O Fórum Municipal de Educação deverá submeter o Plano Municipal de Educação ao processo de 
avaliação bienalmente. 
§ 2º O Fórum Municipal de Educação designará uma equipe técnica para realização do monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação, com representatividade da Secretaria Municipal de Educação, 
Conselho Municipal de Educação, Assessoria Pedagógica Estadual, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino 
Público e Rede Privada de Ensino. 
§ 3º O Fórum Municipal de Educação oficializará a Secretaria Municipal de Educação sobre a composição 
da equipe técnica, a qual deverá encaminhar decreto para publicação. 

 
Art. 4º O Plano Plurianual do Município será elaborado de modo a dar suporte às metas constantes do 
Plano Municipal de Educação. 

 
Art. 5º Os Poderes do Município empenhar-se-ão na progressiva realização dos objetivos e metas, atuando 
junto a sociedade, para que o Plano Municipal de Educação seja amplamente divulgado, conhecido e 
acompanhado na sua implementação. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 2.438, de 24 de junho de 2015. 
 
L ucas do Rio Verde-MT, 06 de janeiro de 2020. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI   
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 1618, DE 02 DE ABRIL DE 2007 - Regulamenta o Sistema de Avaliação 
Periódica de Desempenho para Progressão na Carreira por Merecimento dos Servidores 
Públicos do Município de Lucas do Rio Verde. 
 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 
e conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 40/2005 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde) e Lei Complementar nº 43/2006(Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município 
de Lucas do Rio Verde). 
 
Visando orientar o desenvolvimento e a melhoria do desempenho dos resultados individuais e coletivos 
necessários à realização dos propósitos da Administração Municipal Direta e Indireta, mediante a adoção 
dos princípios de merecimento para o desenvolvimento do serviço público municipal, 
 
Visando regulamentar o Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho para Progressão na Carreira por 
Merecimento dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, DECRETA: 
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta o Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho para Progressão na 
Carreira por Merecimento dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde. 
 
Art. 2º A progressão por merecimento, que consiste no avanço de referência no padrão em que o servidor 
se encontra enquadrado, será concedida pelo critério de merecimento, apurado em avaliação periódica 
de desempenho funcional por merecimento, consubstanciada em formulário próprio, constante no Anexo 
Único deste Decreto. 
 
Art. 3º O período da avaliação de desempenho por merecimento terá duração de três anos e será contado 
a partir da data em que o servidor concluir o estágio probatório ou a avaliação de desempenho por 
merecimento anterior, e constará de avaliação, a ser realizada, por comissão específica, conforme artigo 
4º. 
§ 1º O responsável pela avaliação reunir-se-á com os servidores a serem avaliados, de forma individual ou 
coletiva, no início do período da avaliação, para estabelecer os objetivos, as tarefas ou atividades, bem 
como os critérios de aferição e acompanhamento, registrando-os em formulário, conforme Anexo Único, 
até trinta dias após o início do período da avaliação ou partir da publicação deste decreto. 
§ 2º A chefia imediata fará o acompanhamento do desempenho do servidor, registrando os fatos mais 
significativos que estejam ocorrendo, cabendo aos secretários e às chefias mediatas acompanharem, de 
forma contínua, o desempenho de suas equipes de trabalho, atuando, de imediato, nos problemas que 
interfiram no mesmo; 
§ 3º A Comissão Avaliadora e o servidor devem formalizar o resultado final da avaliação, aferindo o que 
foi realizado nos prazos estabelecidos. 
 
Art. 4º As Comissões de Avaliações de desempenho por merecimento serão constituídas nas respectivas 
secretarias, mediante a observância dos seguintes critérios: 
I - a comissão será composta pelo Secretário Municipal da pasta que o servidor estiver exercendo o seu 
cargo, pelos chefes imediato e mediato e um servidor efetivo, além de um suplente; 
II - nas unidades em que houver responsável técnico, este integrará a comissão de avaliação em 
juntamente com o chefe imediato. 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/43/lei-complementar-n-43-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-do-saae-servico-autonomo-de-agua-e-esgoto-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
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Parágrafo único. Para conhecimento e ciência de todos das respectivas comissões de avaliação por 
merecimento, o organograma com a indicação dos ocupantes dos respectivos cargos e das funções de 
confiança, serão publicados nos murais de cada secretaria e/ou de suas unidades, e o nome do servidor 
efetivo e do seu suplente, bem como, quando for o caso, dos indicados pelas entidades de classe, serão 
nomeados por portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal ou do Diretor da Autarquia. 
 
Art. 5º Será concedida progressão por merecimento, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei 
Complementar 40/2005 e neste Decreto, aos servidores ativos e estáveis, ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, ainda que em exercício de cargo em comissão ou de função gratificada. 
§ 1º A progressão na carreira por merecimento será concedida ao servidor a partir do resultado da 
avaliação funcional periódica trienal, observando a seguinte ordem de pontuação: 
I - 3 (três) referências para o servidor que obtiver na avaliação de 81(oitenta e um) a 100(cem) pontos; 
II - 2 (duas) referências para o servidor que obtiver na avaliação 71(setenta e um) a 80 (oitenta) pontos; 
III - 1 (uma) referência para o servidor que obtiver na avaliação 61(sessenta e um) a 70 pontos; 
IV - nenhuma referência ao servidor que não atingir a pontuação mínima exigida, 60 (sessenta) pontos. 
§ 2º Aos servidores estáveis que se encontrarem no exercício de cargo de provimento em comissão, será 
concedida a progressão por mérito tomando-se por base o padrão em que estiverem posicionados no 
respectivo cargo de carreira, sendo que os seus efeitos pecuniários terão vigência a partir do retorno do 
servidor ao exercício deste cargo. 
§ 3º Os efeitos pecuniários da progressão por mérito serão imediatos em relação aos servidores estáveis 
no exercício de cargo em comissão que tenham optado por receber o vencimento do respectivo cargo de 
carreira. 
§ 4º O servidor que não atingir o percentual mínimo estabelecido no § 1º deste artigo será encaminhado 
para capacitação e/ou aperfeiçoamento. 
 
Art. 6º A progressão por merecimento está condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 10, § 3º e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 40/2005. 
 
Art. 7º O servidor que discordar de sua avaliação poderá protocolar pedido de revisão, em petição 
devidamente fundamentada, ao final de cada avaliação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a ciência 
do resultado da avaliação, indicando os fatores de sua discordância e juntar documentos que entender 
necessários. 
 
Art. 8º Os recursos serão analisados por nova Comissão designada pelo Secretário Municipal de Gestão 
Pública, observado o seguinte: 
I - serão revistos apenas os fatores de avaliação devidamente indicados pelo recorrente; 
II - não serão analisados recursos protocolados fora do prazo estipulado no artigo anterior. 
 
Art. 9º A Comissão de que trata o artigo anterior será composta por: 
I - um representante da Coordenadoria de Recursos Humanos; 
II - um representante do Departamento Jurídico; 
III - um servidor efetivo escolhido dentre os que atuam na mesma unidade/local de trabalho do 
recorrente, ou um representante da categoria. 
 
§ 1º Compete à comissão nomeada nos termos do caput deste artigo: 
I - analisar os dados levantados durante o período da avaliação; 
II - analisar a avaliação realizada e requisitar documentos, se necessário; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
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III - fazer diligências no setor onde o servidor avaliado estiver exercendo suas funções; 
IV - emitir parecer, no prazo de 30(trinta) dias, a contar de sua instituição, o qual deverá conter a 
apreciação do recurso e das provas que o instruíram, mantendo ou alterando a nota obtida pelo servidor 
no curso da avaliação analisada; 
V - encaminhar o processo à Secretaria de Gestão Pública, para julgamento. 
 
Art. 10 O Parecer emitido pela comissão a que se refere o artigo anterior será julgado pelo Secretário 
Municipal de Gestão Pública, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o recurso posteriormente remetido à 
Coordenadoria de Recursos Humanos, para a execução dos atos decorrentes. 
 
Art. 11 O não cumprimento dos prazos e das disposições deste Decreto pelos membros das Comissões, 
poderá acarretar responsabilidade administrativa aos infratores, nos termos do da Lei Complementar 
nº 42/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde). 
 
Art. 12 Este Decreto não se aplica aos servidores do magistério, os quais possuem regulamento próprio 
de progressão funcional, estabelecido no Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério. 
 
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 02 de abril de 2007. 
 
MARINO JOSÉ FRANZ 
Prefeito Municipal 
 
VERA LUCIA MIQUELIN 
Secretária de Gestão Pública 
 
Registre e publique-se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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DECRETO Nº 2040, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010 - Regulamenta a Lei Municipal nº 
1.115/2004 Alterada pela Lei Municipal nº 1.816/2010 e dá outras Providências. 
(Contratação de Pessoal por tempo determinado) 
 

MARINO JOSÉ FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições, e com fulcro 
na Lei Orgânica e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1.115/2004 e Lei Municipal 
nº 1.816/2010. DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam fixadas a regras para contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito da 
Administração Municipal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Decreto os Órgãos da Administração Municipal direta e 
indireta, especialmente as autarquias e as fundações municipais. 
 
Art. 2º A contratação de pessoal por tempo determinado, ressalvado os casos previstos em lei e neste 
regulamento, dependerá de justificativa e de prévia realização de processo seletivo nas modalidades 
público ou simplificado, compreendendo, conforme o caso, às seguintes etapas: 
 
a) provas objetivas e subjetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) análise de títulos de caráter classificatório ou eliminatório; 
c) análise de experiência profissional; 
d) prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; 
 
§ 1º As etapas previstas neste artigo, justificadamente, poderão ser aplicas conjunta ou separadamente 
conforme a conveniência da Administração. 
 
§ 2º Os processos seletivos poderão ter a finalidade de provimento imediato dos cargos ou formação de 
cadastro reserva para atendimento de futuras necessidades de contratações. 
 
Art. 3º Para os fins deste decreto considera-se: 
 
I - Contratação de pessoal por tempo determinado - toda contração de pessoal que gere vínculo 
empregatício e que se preste a atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público; 
II - Processo seletivo - todo o conjunto de procedimentos que, respeitados os princípios norteadores da 
Administração Pública e critérios objetivos de seleção e classificação, destina-se a selecionar pessoal 
qualificado para contratação imediata ou para composição de cadastro reserva para futuras contratações; 
III - Necessidade temporária de excepcional interesse público - toda necessidade transitória que guarde 
correlação com as atividades típicas do Município ou que dele exija providências em razão do seu 
poder/dever e que não possam ser arredadas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a 
implantação ou a continuidade de serviços públicos essenciais ou inadiáveis. 
IV - Edital original - instrumento vestibular escrito que informa aos interessados todas as condições, regras 
e procedimentos que serão observados no processo de seleção; 
V - Edital complementar - Instrumento secundário escrito que altera o edital original, seja retificando 
informações ou as acrescendo; 
VI - Seleção - Ato da comissão examinadora, com obediência a critério objetivos estabelecidos no edital, 
que visa classificar ou desclassificar os inscritos e processo seletivo; 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
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VII - Processo seletivo público - procedimento conforme o descrito no inciso II, com a finalidade específica 
de selecionar agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias; 
VIII - Processo seletivo simplificado - procedimento conforme o descrito no inciso II, utilizável com 
finalidade diversa da prevista no inciso anterior. 
 
Art. 4º Os procedimentos para contratação de pessoal por tempo determinado são juridicamente 
condicionados aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim aos 
princípios correlatos da motivação, celeridade, finalidade e razoabilidade e da formalidade. 
 
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da contratação por tempo determinado serão sempre 
interpretadas em favor da busca ampla de pessoas mais bem qualificadas ao desempenho das funções 
inerentes à situação ensejadora da contratação, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a lisura dos procedimentos. 
 
Art. 5º Todos quantos participem de processo seletivo para contratação de pessoal por tempo 
determinado têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 
Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de 
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
Art. 6º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público todos os casos previstos no 
artigo 2º da Lei Municipal nº 1.115/2004 e nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.816/2010; 
 
Art. 7º As contratações realizadas nos termos deste Decreto obedecerão aos prazos estabelecidos no 
artigo 4º da Lei Municipal nº 1.115/2004 e no artigo 3º da Lei Municipal nº 1.816/2010 e, conforme o 
caso, ao disposto na Emenda Constitucional nº 051/2006 e na Lei Federal nº 11.350/2006. 
 
Parágrafo único. As prorrogações de prazos contratuais também se sujeitarão ao comando da legislação 
citada no caput deste artigo. 
 
Art. 8º Os procedimentos de contratação de pessoal por tempo determinado obedecerão ao seguinte: 
 
§ 1º Quando realizado por meio de processo seletivo simplificado ou processo seletivo público: 
I - solicitação de contratação, encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos, com descrição dos 
cargos e seus requisitos, indicação do número de vagas e justificativa da contratação; 
II - parecer do Departamento de Recursos Humanos quanto a necessidade da contratação, especialmente 
quanto a possibilidade de atendimento ou não com remanejamento de pessoal; 
 
III - demonstração analítica, pelo Departamento de Recursos Humanos, informando somente as vagas a 
serem preenchidas, com informação do número de vagas criadas em lei, número de vagas ocupadas e 
disponíveis; 
IV - elaboração, pelo Departamento de Recursos Humanos, quando comprovada a necessidade de 
contratação, de planilha que demonstre o número de vagas, a descrição precisa dos cargos e seus 
requisitos, os vencimentos individualizados e custo mensal das contratações; 
V - elaboração, pelo Departamento Contábil, da estimativa de impacto orçamentário-financeiro, no 
exercício em que despesas passará a ocorrer e nos dois exercícios subsequentes; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
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VI - declaração do ordenador de despesa da adequação orçamentária e financeira com a LOA e 
compatibilidade com o PPA e a LDO; 
VII - parecer jurídico sobre a adequação dos fatos apresentados na justificativa às questões de direitos 
autorizadoras da contratação por tempo determinado; 
VIII - autorização ou não da autoridade competente quanto a abertura do processo seletivo; 
IX - nomeação da Comissão Examinadora, permanente ou especial, que conduzirá o processo seletivo, se 
já não nomeada; 
X - elaboração do Edital do processo seletivo; 
XI - parecer jurídico sobre a juridicidade do edital; 
XII - publicação do edital resumido na mural da Prefeitura e no jornal de grande circulação; 
XIII - disponibilização do edital completo no Mural da Prefeitura e no jornal de grande circulação; 
XIV - elaboração de editais complementares; 
XV - publicação e disponibilização dos editais complementares nos mesmos moldes do edital original; 
XVI - realização das inscrições; 
XVII - homologação das inscrições e publicação do ato; 
XVIII - recebimento de documentos, conforme estabelecido no edital; 
XIX - realização da seleção ou aplicação das provas ou ambos, conforme o caso; 
XX - divulgação do resultado no mural da Prefeitura e publicação e no jornal de grande circulação; 
XXI - recebimento de recursos e julgamento; 
XXII - publicação do resultado definitivo com destaque no caso de haver pessoas aprovadas portadoras 
de necessidades especiais; 
XXIII - homologação do processo seletivo e publicação no jornal de grande circulação. 
 
§ 2º Quando prescindir de processo seletivo simplificado: 
I - observância dos incisos I ao VIII na fase inicial; 
II - elaboração de edital de chamamento simplificado, com os requisitos mínimos a serem atendidos em 
prazo não superior a 03 (três) dias a contar da publicação; 
III - inscrição dos interessados com apresentação concomitante dos documentos que comprovem os 
requisitos de escolaridade e experiência mínima exigidos e necessários; 
IV - classificação dos candidatos que preencherem os requisitos pela ordem de comparecimento do 
primeiro para o último a se apresentar; 
V - observância do disposto no incisos XX a XXII do parágrafo anterior; 
VI - ratificação da dispensa do processo seletivo simplificado. 
 
§ 3º Os procedimentos estabelecidos neste artigo correspondem a uma sequência cronológica presumida, 
permitindo, segundo circunstâncias específicas inversões e variações e ainda, inclusões de outros 
procedimentos que se revelem indispensáveis. 
 
§ 4º Todo processo seletivo ou de dispensa deve ser instaurado mediante processo administrativo 
próprio, onde se juntarão, oportuna e/ou cronologicamente, todos os documentos a ele pertencente. 
 
§ 5º Cada candidato inscrito, segundo a necessidade e sistemática adotada no processo seletivo, dará 
início a um processo específico de seleção, que será instruído com todos os documentos apresentados e 
com as decisões tomadas pela Comissão Examinadora ou pelo Departamento de Recursos Humanos em 
face da sua seleção ou exclusão. 
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§ 6º Cada processo específico, instaurado na forma do artigo anterior deve fazer menção ao processo 
seletivo geral. 
§ 7º As contratações nos moldes do § 2º deste artigo somente serão realizadas para a substituição 
instantânea de professor titular e de assistência em casos de calamidade pública quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 
 
§ 8º Aplica-se às contratações previstas no § 2º, no que couber, as disposições deste decreto. 
 
Art. 9º Os avisos contendo os resumos dos editais original e complementar e/ou dos regulamentos dos 
processos seletivos e suas complementações deverão ser publicados no mínimo por uma vez: 
 
I - no Mural da Prefeitura Municipal. 
II - jornal de grande circulação; 
 
§ 1º Com o intuito de dar maior publicidade ao processo seletivo o órgão promotor poderá valer-se de 
veículos de comunicação áudio-visual existentes no Município. 
 
§ 2º O intervalo entre a publicação e a realização de cada procedimento da seleção será definido no edital 
do processo seletivo ou no regulamento, segundo prévia justificativa, segundo as peculiaridades da 
situação ensejadora da contratação, obedecendo sempre ao princípio da razoabilidade. 
 
Art. 10 Além dos editais e regulamentos, são atos sujeitos a publicação na forma do inciso I e II do artigo 
anterior: 
I - o resultado do exame de títulos e experiência profissional; 
II - o resultado provisório e final do processo seletivo. 
 
Art. 11 O edital ou regulamento de processo seletivo simplificado conterá obrigatoriamente, no mínimo: 
 
I - no preâmbulo: 
a) número em ordem e série anual; 
b) nome do órgão interessado e todos os seus dados, inclusive endereço e códigos de comunicação; 
c) identificação da autoridade que autorizou a abertura do procedimento; 
d) a indicação da legislação de regência; 
e) as datas, horários e locais onde poderão ser realizadas as inscrições; 
f) a modalidade de processo seletivo; 
g) a descrição completa dos cargos e do número de vagas, bem como os respectivos vencimentos bases. 
h) o critério de avaliação. 
 
II - no corpo: 
a) cronograma de desenvolvimento do processo seletivo com a indicação de data de inscrição, de entrega 
de documentos, de realização de provas, de divulgação de resultados, entre outras datas de eventos 
inerentes e relevantes; 
b) as obrigações dos candidatos; 
c) os requisitos que candidato dever preencher para realização da contratação; 
d) as regras para realização das inscrições; 
e) a especificação das modalidades de provas e o conteúdo programático a ser exigido; 
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f) os critérios para aceitação de título e experiência profissional; 
g) os critérios de pontuação a ser atribuído às provas, títulos e comprovação de experiência profissional; 
h) os critérios de aprovação, reprovação, eliminação de classificação dos candidatos; 
i) a forma de classificação e os critérios de desempate; 
j) as regras para impugnação dos termos do edital; 
k) as regras para interposição de recurso; 
l) as normas para realização das provas; 
m) disposições sobre a homologação; 
n) outras disposições que, conforme o casos se mostrarem necessárias. 
 
§ 1º Constituem anexos do edital: 
 
a) o conteúdo programático das provas; 
b) as especificações de títulos ou de experiência profissionais; 
c) o modelo de ficha de inscrição a ser preenchida; 
d) outras disposições complementares. 
 
§ 2º É vedada a previsão em edital de processo seletivo ou regulamento da cobrança de taxas ou 
emolumentos para realização de inscrição, cabendo ao candidato arcar, contudo, com as despesas 
relativas a cópias de documentos necessários, conforme o caso. (Revogado pelo Decreto nº 4016/2018) 
 
§ 3º A Administração poderá fazer constar do edital outras disposições que julgue conveniente em razão 
das peculiaridades do torneio. 
 
§ 4º Quando a seleção for realiza da modalidade processo seletivo público o edital deverá prever regras 
para inscrição dos interessados que atenda o disposto na Lei Federal nº 11.350/2006, especialmente 
quanto a comprovação de residência na região onde serão desenvolvidas as atividades. 
 
Art. 11-A Para inscrever-se em processo seletivo o candidato deverá efetuar o pagamento de taxa de 
inscrição na forma prevista no edital, em conformidade aos valores abaixo estipulados: 
I - Cargo para o qual se exija ensino fundamental (completo ou incompleto) - R$ 10,00 (dez reais); 
II - Cargo para o qual se exija ensino médio (completo ou incompleto) - R$ 20,00 (vinte reais); 
III - Cargo para o qual se exija ensino superior (completo ou incompleto) - R$ 30,00 (trinta reais). 
 
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será restituído ao candidato o valor pago pela inscrição em 
processo seletivo. (Redação acrescida pelo Decreto nº 4197/2019) 
 
Art. 12 Os procedimentos e processamentos relacionados à seleção propriamente dita serão realizados 
com observância do que for estabelecido no edital e/ou em regulamento, respeitado, em qualquer caso, 
o disposto neste Decreto e nas Leis Municipais nº 1.115/2004 e 1.816/2010. 
§ 1º A classificação dos aprovados ocorrerá na ordem decrescente dos pontos alcançados. 
 
§ 2º São critérios de desempate: 
 
I - quando a seleção tratar de cargo de professor: 
a) maior escolaridade; 
b) maior nota na prova de conhecimento específico, quando o critério de seleção se der através de provas; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2018/401/4016/decreto-n-4016-2018-revoga-o-2-do-art-11-do-decreto-n-2040-2010-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2019/419/4197/decreto-n-4197-2019-inclui-dispositivos-no-decreto-n-2040-de-19-de-fevereiro-de-2010
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
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c) maior pontuação na experiência profissional na área de atuação, quando o critério de seleção se der 
através da análise de experiência profissional; 
d) maior pontuação nos títulos afins quando o critério de seleção se der através da análise de títulos; 
e) candidato com maior idade. 
 
II - Quando a seleção tratar de cargos diversos: 
a) maior escolaridade; 
b) maior pontuação na experiência profissional na área de atuação, quando o critério de seleção se der 
através da análise de experiência profissional; 
c) maior pontuação nos títulos afins quando o critério de seleção se der através da análise de títulos; 
d) candidato com maior idade. 
 
Art. 13 A administração, bem como os inscritos em processo seletivo, acham-se vinculados ao edital, não 
podendo descumprir as suas normas. 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de processo seletivo por ilegalidade ou 
irregularidade, desde que o faça, por escrito, no prazo máximo até 01 (um) dia anterior à data marcada 
para realização da seleção ou realização da provas. 
 
§ 2º A impugnação não terá efeito suspensivo, salvo se a Administração resolver, por conveniência e 
oportunidade, atribuir tal efeito ao ato impugnatório. 
 
Art. 14 O processo seletivo ou a sua dispensa, a cargo exclusivo do Departamento de Recursos Humanos, 
será conduzido por comissão examinadora permanente ou especial, designado por ato do Prefeito 
Municipal e composta de no mínimo 3(três) membros. 
 
Parágrafo único. A comissão, quando permanente, terá mandado de 2 (dois) anos, podendo ser 
reconduzidos todos os seus membros por iguais e sucessivos períodos. 
 
Art. 15 Dos atos da Administração Municipal decorrente da aplicação deste decreto e das Leis Municipais 
nº 1.115/2004 e 1.816/2010 e da Lei Federal nº 11.350/2006, cabe recursos no prazo de 2 (dois) dias a 
contar da intimação do ato ou da publicação da decisão no jornal de grande circulação ou na forma 
prevista no edital do processo seletivo. 
§ 1º Os recursos previstos neste artigo terão efeitos suspensivos. 
 
§ 2º As decisões sobre os recursos deverão ser fundamentadas, sob pena de invalidade. 
 
Art. 16 Na contagem de prazos previsto neste decreto excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento, e considerar-se-ão dias consecutivos, exceto quanto for expressamente disposto em 
contrário. 
 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 
Município. 
 
Art. 17 Além da afixação no mural da Prefeitura, deverão ser publicados no jornal de grande circulação e 
no site da prefeitura todos os atos da comissão examinadora de interesse do público em geral e dos 
candidatos, especialmente aqueles sujeitos a recursos. 
Art. 18 O aprovado em processo seletivo, quando regularmente chamado à contração, deverá: 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
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I - comparecer no prazo estipulado no edital, sob pena de perder o direito de contratação em favor do 
aprovado subsequentemente classificado; 
II - comprovar preencher as seguintes condições: 
a) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma 
do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436 de 18 de abril de 1972; 
b) ter no ato da contração idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) ter o nível de escolaridade exigido para o cargo; 
d) ter aptidão física e mental, comprovada por junta médica promovida por Órgão Competente do 
Município, para o exercício das atribuições do cargo; 
e) apresentar declaração de não acúmulo de cargos; 
f) estar quite com o serviço militar, se obrigado; 
g) estar quite com as obrigações da justiça eleitoral. 
 
III - Apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos: 
a) carteira de trabalho e previdência social - CTPS; 
b) cédula de identidade; 
c) cadastro de pessoa física - CPF/MF; 
d) título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
e) reservista ou documento equivalente; 
f) certidão de casamento, se for o caso; 
g) carteira de habilitação - CNH, compatível no caso de motorista, condutor ou operador de máquinas; 
h) carteira profissional no caso de profissão regulamentada; 
i) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, exceto se nunca fora inscrito. 
 
§ 1º São documentos facultativos, conforme o caso: 
I - certidão de nascimentos dos filhos menores de 14(quatorze) anos ou dos maiores casos sejam 
incapazes; 
II - cartões de vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos; 
III - atestado que comprove a frequência à escola dos filhos com idade escolar. 
 
§ 2º No caso de filhos maiores e incapazes, caso seja alegada tal condição, a comprovação se dará por 
meio de atestado médico específico. 
 
§ 3º A não comprovação do preenchimento das condições previstas no inciso I ou a não apresentação dos 
documentos obrigatório previstos no inciso II, conforme a necessidade, implicará na desclassificação do 
candidato em favor do próximo classificado na ordem crescente, ressalvado o disposto no § 2º deste 
artigo. 
 
§ 4º Todos os documentos mencionados neste artigo, a exceção da carteira de trabalho e previdência 
social - CTPS, deverão ser apresentados em forma de xerocópias autenticadas ou acompanhadas do 
original para conferência. 
 
§ 5º O chamamento para contratação dos aprovados em processo seletivo se dará por meio de publicação 
no jornal de grande circulação e no mural da prefeitura com a antecedência mínima prevista no edital 
correspondente. 
 



202 
 

 

Art. 19 O processo seletivo realizado nos termos deste regulamento terá validade de até 01 (um) ano a 
contar da sua homologação, podendo, justificadamente ser prorrogado por igual período. 
 
Art. 20 Nenhum processo seletivo ou procedimento de contratação direta será deflagrado sem que haja 
dotação orçamentária específica para suportar as despesas deles originadas. 
 
Art. 21 O contratado na forma deste decreto, ressalvados os casos previstos em lei, na vigência do 
contrato, não poderá: 
I - receber atribuições, funções ou encargos que não guardem relação com a situação que ensejou sua 
contratação; 
II - acumular cargo, emprego ou função pública, exceto nos casos constitucionalmente autorizados; 
III - ser recontratado com fundamento nas Leis Municipais nº 1.115/2004 e 1.816/2010 e nesse decreto 
por um período de 12 (doze) meses ou enquanto remanescer classificados no processo seletivo no qual 
concorreu; 
IV - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, ainda que declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
 
Art. 22 Nenhum contratado iniciará suas atividades sem ter assinado contrato de trabalho por tempo 
determinado e declarado ciente das obrigações e condições da prestação dos serviços. 
 
Art. 23 As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos das Leis Municipais 
nº 1.115 e 1.816/2010 e deste decreto serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, assegurado em qualquer caso a ampla defesa. 
 
Parágrafo único. Para fins de apuração de infração e penalização no caso de condenação, aplica-se, no 
que couber a Lei Complementar Municipal nº 42/2006. 
 
Art. 24 O contrato firmando de acordo com as Leis Municipais nº 1.115/2004 e 1.816/2010 e este decreto 
extinguir-se-á, sem direito a indenização: 
I - pela expiração do prazo contratual; 
II - por iniciativa do contratado; 
III - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes do seu término regulamentar. 
 
Art. 25 São direitos dos contratados na forma deste decreto: 
I - receber vencimento base equivalente ao fixado para o início da carreira de cargo igual ou semelhante 
ou compatível com as condições do mercado de trabalho para funções assemelhadas; 
 
II - a percepção de décimo terceiro salário integral ou proporcional, indenizado ou pago em tempo 
regulamentar, na razão de um doze avos para cada mês de trabalho, devendo ser considerado fração igual 
ou superior a 15 (quinze) dias como mês completo; 
III - recolhimento de contribuições previdenciárias; 
IV - Férias integrais e/ou proporcionais para os contratos com duração superior a 12 (doze) meses. 
 
§ 1º Os direitos não pagos em tempo regulamentar serão indenizados por ocasião da rescisão ou extinção 
do contrato. 
 
§ 2º Os contratos que extinguirem antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2004/111/1115/lei-ordinaria-n-1115-2004-dispoe-sobre-a-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-a-necessidade-temporaria-de-excepcional-interesse-publico-nos-termos-do-inciso-ix-do-art-37-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/181/1816/lei-ordinaria-n-1816-2010-altera-a-lei-municipal-n-1115-de-22-de-dezembro-de-2004-e-da-outras-providencias
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§ 3º Em caso de rescisão antecipada, decorrente de conveniência administrativa, sem que o Contratado 
tenha dado causa, será devida uma indenização de 10% (dez por cento) do valor restante do contrato até 
seu término. 
 
Art. 26 Aplica-se os termos deste decreto, no que couber, aos contratos vigentes na data da sua entrada 
em vigor. 
 
Art. 27 São subordinados ao regime geral de previdência todos os contratados nos termos deste decreto. 
 
Art. 28 O tempo de serviço oriundo dos contratos celebrados nos termos deste decreto será contado para 
todos os efeitos legais. 
 
Art. 29 O descumprimento do disposto neste nas Leis Municipais nº 1.115/2004 e 1.816/2010 e nesse 
decreto ensejará a nulidade do ato e responsabilização de que tiver dado causa. 
 
Art. 30 Os casos omissos neste decreto serão resolvidos com base na legislação municipal afim e/ou 
segundo critérios que melhor atendam a situação a ser resolvida. 
Art. 31 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 32 Revoga-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.348/2005. 

 

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2010. 
 
MARINO FRANZ 
Prefeito Municipal em Exercício 

 

JOSÉ LUIZ PAETZOLD 
Secretário de Gestão Publica 
 
Registre-se e publique-se 
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DECRETO Nº 2209 DE 21 DE ABRIL DE 2011 - Altera Dispositivos do Decreto nº 1615 de 23 
de março De 2007 e dá outras Providências. (Comissão de avaliação de servidor estagiário) 
 

MARINO JOSÉ FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, Considerando a análise realizada pela comissão nomeada 
pela Portaria nº 159/2011 a qual apresentou algumas sugestões de alteração no Decreto nº 1615/2007, 
DECRETA: 
 
Art. 1º Altera as alíneas "a" dos incisos I e II e o § 2º do artigo 3º, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
"I - ... 
 
a) nas unidades administrativas a comissão será formada por no mínimo três membros, sendo o secretário 
da pasta em que o servidor estiver exercendo seu cargo e dois servidores preferencialmente que atuem 
na unidade de trabalho do servidor estagiário." 
 
"II - ... 
 
a) nas unidades escolares a comissão será formada por no mínimo por seis membros, sendo o Diretor de 
Escola, o Coordenador Pedagógico, Assessor Pedagógico e mais um professor e um representante do 
SINTEP, que atue na Rede Municipal de Ensino, quando o servidor for filiado a entidade de classe, além 
de um suplente; 
 
§ 2º Para conhecimento e ciência de todos as portaria de nomeação das comissões de avaliação será 
publicada no mural de cada unidade administrativa." 
 
Art. 2º Altera o caput, renomeia o parágrafo único e cria os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 5º As chefias das áreas de exercício do cargo do servidor estagiário deverão responsabilizar-se, 
juntamente com a comissão avaliadora, pelo cumprimento dos prazos estabelecidos nos instrumentos de 
avaliação. 
 
§ 1º O não cumprimento dos prazos e das disposições deste Decreto poderá acarretar responsabilidade 
administrativa ao infrator, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar nº 42/2006. 
 
§ 2º Fica estabelecido que na entrada em exercício do servidor estagiário este será cientificado de quais 
são os membros que compõem a comissão que irá avaliá-lo durante o período de estágio probatório, 
onde se fará uma reunião entre servidor estagiário e comissão de avaliação afim de informar as formas 
de avaliação, critérios e demais informações pertinentes. 
 
§ 3º Caso seja necessário alteração de membros da comissão de avaliação o servidor estagiário deverá 
ser cientificado da alteração." 
 
Art. 3º Altera o caput e o § 4º do artigo 6º que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2007/161/1615/decreto-n-1615-2007-regulamenta-o-sistema-de-avaliacao-especial-de-desempenho-de-estagio-probatorio-dos-servidores-publicos-municipais-de-lucas-do-rio-verde
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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"Art. 6º As avaliações do estágio probatório serão de responsabilidade da chefia ou, quando for o caso, 
do responsável direto pelo servidor estagiário. 
 
... 
 
§ 4º Na hipótese do servidor estagiário discordar da avaliação realizada, poderá expor suas razões no 
formulário específico do instrumento de avaliação, datando-o e assinando-o, podendo apresentar 
manifestação escrita no prazo máximo de 03 (três) dias, findo qual sem manifestação, dará por aceita a 
avaliação." 
 
Art. 4º Altera o § 4º do artigo 9º que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 9º ... 
 
... 
 
§ 4º A análise técnica dos dados levantados no acompanhamento funcional poderá indicar a necessidade 
de orientação, capacitação e mudança de local de trabalho do servidor, visando melhor desenvolvimento 
funcional." 
 
Art. 5º Altera a alínea "b" do inciso IV do artigo 11 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 11 ... 
 
IV - ...; 
 
... 
b) para tratamento em caso de acidente ou moléstia adquiridos em serviço pelo período de até 30(trinta) 
dias." 
 
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 1623 de 02 de abril de 2007. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 21 de abril de 2011. 
 
MARINO FRANZ 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ LUIZ PAETZOLD 
Secretário Municipal de Gestão Pública 
 
Registre-se e publique-se 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2007/162/1623/decreto-n-1623-2007-altera-dispositivos-do-decreto-municipal-n-1615-de-23-de-marco-de-2007-e-da-outras-providencias
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DECRETO Nº 2923, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 - Regulamenta o Sistema de Readaptação 
de Função Prevista no Artigo 22 da Lei Complementar nº 42 de 20 de junho de 2006, e dá 
outras Providências. 
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, DECRETA: 
 
Art. 1º O servidor público estável, ocupante de cargo de provimento efetivo regido pela Lei 
Complementar nº 42/2006 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, que se 
encontrar impossibilitado de exercer, total ou parcialmente, a função inerente ao seu cargo, deverá, a 
critério da municipalidade e observando os dispositivos expressos neste decreto, ser readaptado por ato 
da autoridade competente. 
 
§ 1º Considera-se readaptação para os fins do "caput" deste artigo: 
 
I - a sua designação em função diversa da inerente ao cargo que ocupa; 
 
II - as restrições de atribuições da função que estiver exercendo; 
 
III - a mudança de seu local de trabalho. 
 
§ 2º O servidor não estável que solicitar a readaptação funcional, terá seu estágio probatório suspenso, 
até o retorno a função de origem; 
 
§ 3º O servidor estável que solicitar readaptação funcional, terá sua progressão funcional suspensa, até o 
retorno a função de origem. 
 
Art. 2º A readaptação funcional é um benefício concedido ao servidor público com vínculo efetivo nos 
órgãos e nas entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal 
em consequência de modificações em seu estado físico ou psíquico, que acarrete limitações de sua 
capacidade funcional e que possibilite o reaproveitamento do servidor em atribuições e responsabilidades 
compatíveis com sua condição de saúde atual. 
 
Art. 3º A impossibilidade de exercício, total ou parcial, de função inerente ao cargo, ensejadora da 
readaptação, decorre necessariamente de modificação temporária ou permanente do estado físico e/ou 
mental do servidor, que venha a alterar sua capacidade para o trabalho. 
 
Parágrafo único. Considera-se, para os fins deste artigo, modificação temporária do estado físico e/ou 
mental aquela que, pelas suas características, for considerada como passível de regressão total ou parcial, 
em um determinado período de tempo estimado pela Perícia Médica, e modificação permanente aquela 
que for considerada pela Perícia Médica como não passível de regressão total ou parcial. 
 
Art. 4º Nos casos em que a modificação a que se refere o art. 3º resultar em contraindicação definitiva 
para o desempenho de todas as funções do cargo, a readaptação será feita mediante designação especial 
do servidor para o exercício de função diversa do cargo originário, visando o aproveitamento de sua 
capacidade laborativa residual, respeitados os seguintes critérios: 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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I - que a nova função seja de natureza, grau de responsabilidade e de complexidade semelhante ou 
inferior à do cargo originário; 
 
II - que o servidor preencha os requisitos exigíveis, relativos ao nível de escolaridade necessária ao 
exercício da nova função, bem como aos conhecimentos específicos da mesma; 
 
III - manutenção da carga horária do cargo de origem do servidor. 
 
Art. 5º Nos casos em que a contraindicação se verificar apenas para algumas tarefas do cargo ou com 
relação a certas condições do ambiente de trabalho, a readaptação será feita pela restrição de quantidade 
e/ou tipo de tarefas ou, ainda, pela mudança para setor de trabalho onde as deficiências verificadas não 
tenham influência. 
 
Art. 6º Quando a redução da capacidade laborativa do servidor for considerada temporária, a 
readaptação deverá, sempre que possível, ocorrer na forma prevista no artigo anterior. 
 
§ 1º A readaptação prevista neste artigo terá o prazo de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada na 
hipótese de persistir as condições que motivaram a readaptação do servidor, após reavaliação da Perícia 
Médica. 
 
§ 2º Expirado o prazo de readaptação previsto no parágrafo anterior, o servidor retornará a sua função 
originária. 
 
§ 3º A readaptação funcional com prazo superior a 06 (seis) meses, com data de início anterior à data de 
publicação deste Decreto, poderá ser reavaliada a critério da Perícia Médica. 
 
Art. 7º É assegurada à servidora gestante a readaptação funcional em função compatível com seu estado 
físico a partir do quinto mês de gestação, mesmo no período de estágio probatório. 
 
§ 1º O benefício será concedido quando verificada a redução da capacidade física ou a presença de doença 
que impossibilite ou desaconselhe o exercício pleno das funções. 
 
§ 2º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo a servidora que desempenha função exposta a fonte 
radioativa, que deverá ser readaptada a partir do diagnóstico de estado gestacional. 
 
Art. 8º O processo de readaptação será iniciado: 
 
I - "ex offício", por qualquer autoridade, relativamente aos seus subordinados, justificando a medida; 
 
II - pelo médico perito, médico do trabalho ou pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Lucas do Rio Verde/MT - PREVILUCAS, quando constatada a ocorrência das condições 
previstas neste decreto; 
 
III - pelo próprio interessado, mediante requerimento e apresentação de laudo médico, sempre com a 
ciência da chefia imediata. 
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Parágrafo único. As solicitações ou requerimentos de readaptação deverão ser protocolados junto à 
Superintendência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas, que instruirá o pedido com as 
informações funcionais que dispuser acerca do servidor, encaminhando o processo para avaliação 
médica. (Denominação alterada pelo Decreto nº 3387/2017) 
 
Art. 9º Para requerer a readaptação funcional, o servidor deverá protocolizar junto a Superintendência 
de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas o requerimento de readaptação funcional, devendo 
anexar ao pedido para a realização da avaliação pericial pela Perícia Médica: (Denominação alterada pelo 
Decreto nº 3387/2017) 
 
I - atestado médico emitido pelo médico assistente, legível e original, especificando a limitação/restrição 
para o exercício da função readaptada; 
 
II - exames comprobatórios da situação clínica de saúde, se houver; 
 
III - cópia da receita médica ou prescrição de medicação, se houver; 
 
IV - relatório do local de trabalho devidamente preenchido e assinado pelo servidor e pela chefia imediata; 
e 
 
§ 2º A critério da Perícia Médica, poderão ser solicitados novos exames, avaliações ou pareceres 
especializados para complementação do diagnóstico. 
 
§ 3º Do laudo emitido por ocasião da perícia médica deverão constar informações claras e específicas 
acerca da eventual incapacidade laborativa do servidor, bem como: 
 
I - ambiente de trabalho e/ou atividades laborativas contraindicadas; 
 
II - o prazo estipulado para a readaptação, não podendo exceder o prazo previsto no § 1º do artigo 6º 
deste Decreto. 
 
Art. 10 Encerrado o prazo de readaptação funcional, o servidor retornará à sua função anterior. 
 
Art. 11 Persistindo as condições que motivaram a readaptação funcional, esta poderá ser prorrogada após 
reavaliação pela Perícia Médica. 
 
§ 1º A prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo servidor até 30 (trinta) dias antes 
do término do benefício, mediante requerimento de readaptação funcional protocolado na 
Superintendência de Gestão de Pessoas. 
 
§ 1º A prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo servidor até 15 (quinze) dias antes 
do término do benefício, mediante requerimento de readaptação funcional protocolado na 
Superintendência de Gestão de Pessoas. (Redação dada pelo Decreto nº 3387/2017) 
 
§ 2º Quando da realização da reavaliação pericial pela Perícia Médica, o servidor deve apresentar: 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
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I - atestado médico emitido pelo médico assistente, legível e original, especificando a limitação/restrição 
para o exercício da função readaptada; 
 
II - exames comprobatórios da situação clínica de saúde, se houver; 
 
III - cópia da receita médica ou prescrição de medicação, se houver; 
 
IV - relatório de acompanhamento do servidor readaptado, devidamente preenchido e assinado pelo 
servidor, pela chefia imediata; 
 
V - relatório de acompanhamento dos tratamentos realizados, emitido pelo médico assistente; e 
 
VI - relatório de atividades compatíveis com a função readaptada, quando a função ocupada exigir o 
preenchimento e a assinatura do médico assistente; 
 
§ 3º É vedada a concessão de licença para tratamento de saúde por atraso no requerimento da 
prorrogação da readaptação. 
 
Art. 12 Os processos de readaptação deverão ser apresentados à Superintendência de Gestão de 
Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas obrigatoriamente acompanhados com laudos técnicos de 
profissionais da área médica, e caso necessários a Superintendência de Gestão de Pessoas Gerência de 
Gestão de Pessoas poderá solicitar a emissão de relatório do Assistente Social ou Psicólogo, que, poderá 
fazer visitas ao servidor readaptado. (Denominação alterada pelo Decreto nº 3387/2017) 
 
Art. 13 Nos casos em que for deferida a readaptação, a Superintendência de Gestão de Pessoas Gerência 
de Gestão de Pessoas entrará em entendimento com a Secretaria de origem e de destino, quando for o 
caso, do readaptando, para informar e orientar sobre as novas tarefas e/ou locais de trabalho, cabendo 
às chefias imediatas promover a aceitação e integração do readaptado. (Denominação alterada pelo 
Decreto nº 3387/2017) 
 
Art. 14 Caberá recurso da decisão final da Superintendência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de 
Pessoas ao Senhor Prefeito, nos termos da Lei Complementar nº 42/2006 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Lucas do Rio Verde. (Denominação alterada pelo Decreto nº 3387/2017) 
 
Art. 15 A Superintendência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas, respeitará sempre a 
seguinte ordem de critérios quando a readaptação implicar em alteração da função: (Denominação 
alterada pelo Decreto nº 3387/2017) 
 
I - quanto à função: 
 
a) o de maior compatibilidade com as atribuições originárias; 
b) do mesmo Grupo Ocupacional; 
c) em Grupo Ocupacional diverso. 
 
II - quanto à lotação: 
 
a) dentro do mesmo Departamento; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
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b) dentro da mesma Secretaria; 
c) em Secretaria diversa. 
 
Art. 16 Ocorrendo a readaptação, o funcionário readaptado exercerá sua nova função observando as 
normas específicas que a regem, tais como as de segurança, horário e jornada de trabalho, subordinação 
hierárquica, etc. 
 
Art. 17 Os casos de readaptação efetivados antes da vigência deste decreto, serão submetidos à 
reapreciação da Superintendência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas, que nos termos 
do presente decreto, deverá avaliar cada caso, proferindo decisão, prevalecendo esta, sempre, sobre a 
decisão anterior. (Denominação alterada pelo Decreto nº 3387/2017) 
 
Art. 18 A readaptação não acarretará diminuição, nem aumento da remuneração do servidor. 
 
Parágrafo único. O servidor readaptado de função fica impossibilitado de realizar horas extraordinárias 
durante o período em que estiver readaptado. 
 
Art. 19 A readaptação poderá ser interrompida a qualquer tempo, após nova reavaliação pericial, a pedido 
do servidor ou do chefe imediato quando houver melhora no estado físico e/ou mental do servidor ou 
adequação do local de trabalho. 
 
Art. 20 Em caso de servidor que tenha ingressado no serviço público na condição de "pessoa com 
deficiência", só caberá a readaptação quando ocorrer alteração de seu estado inicial, avaliado por ocasião 
de seu exame admissional. 
 
Art. 21 Fazem parte deste Decreto: 
 
I - Anexo I - Formulário de Requerimento; 
 
II - Anexo II - Relatório do Local do Trabalho; 
 
III - Anexo III - Relatório de Acompanhamento do Servidor Readaptado. 
 
Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data de 14 de setembro de 2015. 
 
Art. 23 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 02 de setembro de 2015. 
 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/338/3387/decreto-n-3387-2017-altera-o-decreto-n-2923-que-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
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DECRETO Nº 3387, DE 20 DE JANEIRO DE 2017 - Altera o Decreto nº 2923 que regulamenta 
o Sistema de Readaptação de Função prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº 42 de 
20 de junho de 2006, e dá outras providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente as que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica alterado o anexo I que passará a vigorar conforme anexo I deste Decreto. 
 
Art. 2º Fica alterado o § 1º do art. 11, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 11 ... 
 
§ 1º A prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo servidor até 15 (quinze) dias antes 
do término do benefício, mediante requerimento de readaptação funcional protocolado na 
Superintendência de Gestão de Pessoas." 
 
Art. 3º Fica alterada a denominação do Setor Responsável pelos procedimentos previstos no Decreto 
nº 2923/2015, passando de Superintendência de Gestão de Pessoas, para Gerência de Gestão de Pessoas. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Lucas do Rio Verde, 20 de janeiro de 2017. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
MAURO CHAGAS DA SILVA 
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2015/292/2923/decreto-n-2923-2015-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
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DECRETO Nº 3567, DE 08 DE AGOSTO DE 2017 - Regulamenta a Lei Municipal nº 2.669 de 
18 de julho de 2017 e dispõe sobre a Avaliação de Desempenho Individual - ADI e o 
pagamento de Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados aos servidores 
públicos da administração direta e indireta do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras 
providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais e especialmente da Lei Municipal nº 2.669, de 18 de julho de 2017, DECRETA: 
 

Seção I 
Dos Indicadores de Desempenho 

 
Art. 1º O Formulário de Avaliação, Anexo I deste decreto, corresponde a avaliação pela chefia imediata e 
a autoavaliação, previstos na Lei Municipal nº 2.669, que contempla os indicadores de desempenho a 
serem avaliados a seguir: 
I - Responsabilidade: Observância do horário de trabalho e utilização do tempo. Cuidado e zelo na 
utilização e conservação dos equipamentos; 
II - Conhecimento do trabalho: Domínio e busca de aprimoramento dos conhecimentos necessários para 
o exercício de suas atividades; 
III - Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe: Capacidade de desenvolver as atividades e tarefas 
em equipe. Manutenção de interação cortês com os colegas e colaborando para o desenvolvimento de 
trabalho em equipe; 
IV - Desempenho Profissional: Volume de trabalho executado em determinado espaço de tempo, com 
equilíbrio entre o planejado e o realizado, bem como foco na qualidade dos resultados e observância dos 
prazos estabelecidos. 
 
§ 1º Para os indicadores previstos nos itens I a IV deste artigo, a avaliação consistirá na atribuição de 
pontos às questões, conforme escala de frequência de observação dos comportamentos ou ações 
demonstrados no trabalho, sendo 1 a 2 para Nunca/Raramente, 3 a 4 para algumas vezes, 5 a 6 para 
frequentemente, 7 a 8 para sempre e 9 a 10 para acima da expectativa. 
 
§ 2º Quando da atribuição de notas 1 a 2 (Nunca/Raramente) ou 9 a 10 (acima da expectativa), estas 
deverão ser obrigatoriamente justificadas. 
 
§ 3º Aos indicadores constantes da avaliação pela chefia imediata e da autoavaliação serão atribuídos 
pesos, na ordem de 0,90 e 0,10 respectivamente, para efeito de cálculo das notas obtidas. 
 

Seção II 
Da Modelo e Aplicação da ADI 

 
Art. 2º A Avaliação de Desempenho Individual será realizada por meio do preenchimento de formulários, 
disponibilizados eletronicamente ou impressos, conforme anexo I. 
 
Art. 3º O ciclo de avaliação pode ser composto por: 
I - planejamento Anual: Revisão de indicadores, metas e competências: 
II - treinamento para Avaliadores: Orientações sobre como avaliar, como fornecer e receber feedback; 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2017/266/2669/lei-ordinaria-n-2669-2017-dispoe-sobre-a-nova-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-o-pagamento-de-bonus-por-desempenho-e-participacao-nos-resultados-aos-servidores-publicos-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2017/266/2669/lei-ordinaria-n-2669-2017-dispoe-sobre-a-nova-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-o-pagamento-de-bonus-por-desempenho-e-participacao-nos-resultados-aos-servidores-publicos-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
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III - acordo de Desempenho: registro do acordo entre chefia imediata e colaborador no Contrato de 
Desempenho; 
IV - acompanhamento de desempenho e feedback: Registro de ocorrências e feedback para os avaliados; 
V - 1ª avaliação parcial: realizar avaliação via anexo I; 
VI - acompanhamento de desempenho e feedback: Registro de ocorrências e feedback para os avaliados; 
VII - 2ª avaliação parcial: realizar avaliação via anexo I; 
VIII - prazo para recursos: recebimento, análise e parecer dos recursos; 
IX - processamento e divulgação dos resultados: Gerar resultados finais (média das avaliações), registro e 
divulgação dos mesmos; 
 
Art. 4º Não estarão sujeitos ao processo de avaliação de desempenho individual, não serão avaliados: 
I - prefeito; 
II - vice-prefeito; 
III - secretários municipais; 
IV - diretores de autarquias, 
V - procurador; 
VI - gestores escolares; 
VII - coordenadores pedagógicos; 
VIII - orientadores educacionais; 
IX - assessores pedagógicos; 
X - professores; 
XI - estagiários; 
XII - cargos comissionados ou em comissão; 
XIII - servidores contratados por prazo determinado; 
XIX - médicos, Enfermeiros, Dentistas, que já concluíram estágio probatório; 
XIX - médicos, enfermeiros, dentistas, que recebem incentivo à produtividade; (Redação dada pelo 
Decreto nº 3578/2017) 
XX - servidores que recebam outro bônus, produtividade, incentivo, ou outro benefício similar, exceto a 
gratificação de responsabilidade técnica; 
XXI  - servidores que recebem outro bônus, produtividade, incentivo, ou outro benefício similar; (Redação 
dada pelo Decreto nº 3578/2007) 
 
§ 1º Considera-se exceção ao inciso XII, os servidores efetivos que tomaram posse ou foram destituídos 
de cargos comissionados dentro do período avaliativo, sendo que avaliação compreenderá somente o 
período laborado em cargo efetivo. (Parágrafo Único transformado em § 1º pelo Decreto nº 3578/2017) 
§ 2º Os servidores que recebem a gratificação de função (anexo IX da Lei Complementar 40/2005) e 
gratificação para as funções de confiança dispostas na (tabela I do anexo IV da Lei Complementar 
40/2005), estarão sujeitos ao processo de avaliação de desempenho individual e serão avaliados. 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 3578/2017) 
 
Art. 5º Não será concedido o Bônus por Desempenho aos: 
I - cargos listados no art. 4º deste decreto; 
 
Art. 6º Os servidores em readaptação de função serão avaliados em consonância com as atribuições da 
nova função. 
 
Art. 7º Pode ser seguido o anexo II como modelo de Contrato de Desempenho. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/357/3578/decreto-n-3578-2017-altera-os-incisos-xix-e-xx-e-acrescenta-dispositivo-ao-art-4-do-decreto-n-3567-de-08-de-agosto-de-2017-que-regulamenta-a-lei-municipal-n-2-669-de-18-de-julho-de-2017-e-dispoe-sobre-a-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/357/3578/decreto-n-3578-2017-altera-os-incisos-xix-e-xx-e-acrescenta-dispositivo-ao-art-4-do-decreto-n-3567-de-08-de-agosto-de-2017-que-regulamenta-a-lei-municipal-n-2-669-de-18-de-julho-de-2017-e-dispoe-sobre-a-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/357/3578/decreto-n-3578-2017-altera-os-incisos-xix-e-xx-e-acrescenta-dispositivo-ao-art-4-do-decreto-n-3567-de-08-de-agosto-de-2017-que-regulamenta-a-lei-municipal-n-2-669-de-18-de-julho-de-2017-e-dispoe-sobre-a-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/357/3578/decreto-n-3578-2017-altera-os-incisos-xix-e-xx-e-acrescenta-dispositivo-ao-art-4-do-decreto-n-3567-de-08-de-agosto-de-2017-que-regulamenta-a-lei-municipal-n-2-669-de-18-de-julho-de-2017-e-dispoe-sobre-a-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-da-outras-providencias
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Seção III 
Da Comissão institucional 

 
Art. 8º A Comissão institucional de Avaliação de Desempenho Individual - CIADI, será composta por 4 
(quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes, os quais substituirão os titulares da CIADI em 
seus afastamentos ou impedimentos legais, a seguir definidos: 
I - 01 (um) representante do Departamento de Recursos Humanos; 
II - 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; 
III - 01 (um) representante da Procuradoria Jurídica do Município; 
IV - 01 (um) representante dos Servidores escolhido em Assembleia Geral dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 

Seção IV 
Das Responsabilidades 

 
Art. 9º Os envolvidos no processo de Avaliação de Desempenho Individual - ADI - são: 
I - o Prefeito Municipal; 
II - o titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - SMPGO; 
III - a Comissão institucional de Avaliação de Desempenho Individual - CIADI; 
IV - a Unidade de Gestão de Pessoas - UGP; 
V - as chefias imediatas, ou, quando for o caso, as chefias mediatas dos servidores; 
VI - os servidores efetivos da prefeitura. 
 
Art. 10 Cabe ao Prefeito Municipal: 
I - designar os membros e os suplentes da Comissão institucional de Avaliação de Desempenho Individual 
- CIADI, que representarão a Prefeitura e indicar dentre eles o presidente e o vice-presidente; 
II - decidir em última instância recurso interposto contra o resultado da Avaliação de Desempenho 
Individual; 
III - homologar o resultado da Avaliação de Desempenho Individual; 
IV - emitir ato com prazos e cronogramas relativos aos procedimentos que compõem o processo de 
avaliação. 
 
Art. 11 Compete ao titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento designar um 
membro e um suplente para, na condição de representantes dela, comporem a CIADI. 
 
Art. 12 É da competência da Comissão institucional de Avaliação de Desempenho Individual - CIADI: 
I - elaborar o plano de ação para a aplicação da Avaliação de Desempenho Individual; 
II - orientar a Unidade de Gestão de Pessoas sobre a implementação do plano de ação; 
III - acompanhar a sistemática de Avaliação de Desempenho; 
IV - receber da Unidade de Gestão de Pessoas os relatórios dos dados finais da Avaliação de Desempenho 
Individual; 
V - proceder ao escalonamento das notas das Avaliações de Desempenho Individual; 
VI - atuar para dirimir dúvidas entre o servidor avaliado e o avaliador; 
VII - apreciar e decidir recursos interpostos por servidores em face de divergências existentes no ato da 
avaliação funcional com objetividade e imparcialidade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do 
recebimento; 
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VIII - requerer à Unidade de Gestão de Pessoas os documentos do processo de Avaliação de Desempenho 
dos servidores que interpuserem recursos; 
IX - cientificar o servidor, por escrito ou eletronicamente, acerca da decisão referente ao resultado do 
recurso interposto e encaminhar à Unidade de Gestão de Pessoas o processo e o parecer que 
fundamentaram a decisão; 
X - encaminhar ao Prefeito minuta de portaria contendo o resultado final da Avaliação de Desempenho 
Individual para homologação; 
XI - propor alterações no processo de Avaliação de Desempenho Individual, almejando melhoria contínua. 
 
Parágrafo único. A elaboração do plano de ação deverá ser realizada com a participação da Unidade de 
Gestão de Pessoas da Prefeitura. 
 
Art. 13 Cabe a Unidade de Gestão de Pessoas: 
I - coordenar a aplicação dos procedimentos da ADI, orientando as chefias imediatas e os servidores 
avaliados na implementação do processo; 
II - promover a divulgação interna sobre o sistema de Avaliação de Desempenho Individual e o seu 
cronograma; 
III - fazer com que a autoavaliação e a avaliação pela chefia imediata sejam realizadas de forma efetiva; 
IV - promover treinamento dos avaliadores para viabilizar a implementação da Avaliação de Desempenho 
Individual; 
V - viabilizar e acompanhar a implementação da avaliação de desempenho individual; 
VI - garantir o cumprimento do cronograma de execução do processo de Avaliação de Desempenho 
Individual; 
VII - receber os relatórios de Avaliação de Desempenho Individual; 
VIII - processar, utilizando, inclusive ferramentas da Tecnologia da Informação, as Avaliações de 
Desempenho Individual e encaminhar os relatórios finais para a CIADI; 
IX - publicar o resultado final da ADI, após homologação pelo Prefeito; 
X - fazer a inclusão dos Bônus na folha de pagamento; 
XI - publicar o organograma com os respectivos responsáveis. 
 
Art. 14 Compete as chefias imediatas: 
I - pactuar com os membros de sua equipe os comportamentos e resultados esperados por meio do 
Contrato de Desempenho, ao início de cada ciclo avaliativo; 
II - avaliar cada servidor com objetividade, limitando-se à observação e análise do seu desempenho, a fim 
de eliminar a influência de efeitos emocionais e opiniões pessoais no processo de avaliação; 
III - atribuir ao avaliado uma pontuação compatível com o comportamento demonstrado; 
IV - dar o feedback ao servidor avaliado quanto aos resultados alcançados na ADI, ressaltando os pontos 
positivos do desempenho e discutidos os aspectos de comportamento e produtividade que possam ser 
melhorados; 
V - enviar à Unidade de Gestão de Pessoas os formulários de Avaliação de Desempenho Individual - ADI, 
por meio físico ou informatizado, devidamente preenchidos no prazo legal estabelecido; 
VI - receber recurso interposto contra a Avaliação de Desempenho Individual e, caso não o reconsidere, 
encaminhá-lo à CIADI; 
VII - comunicar formalmente a Unidade de Gestão de Pessoas qualquer alteração de lotação de servidores 
sob sua responsabilidade; 
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VIII - cientificar o servidor, por escrito ou eletronicamente, acerca da decisão referente ao resultado do 
recurso sob seu julgamento e encaminhar à Unidade de Gestão de Pessoas o processo e o parecer que 
fundamentaram sua decisão. 
 
Parágrafo único. A fim de conferir celeridade ao processo e possibilitar o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, as unidades administrativas descentralizadas poderão digitalizar os Relatórios de 
Desempenho Individual assinados e enviá-los à Unidade de Gestão de Pessoas, por meio eletrônico, sem 
prejuízo da remessa dos originais em meio físico. 
 
Art. 15 Incumbe a cada servidor efetivo avaliado: 
I - estar ciente de todas as orientações repassadas pela Unidade de Gestão de Pessoas; 
II - preencher em tempo hábil o formulário de autoavaliação com rigor ético e cumprir os prazos 
estabelecidos no cronograma de realização da ADI; 
III - receber feedbacks e diligenciar para o seu desenvolvimento profissional. 
 
Art. 16 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde, 08 de agosto de 2017. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
 
GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA 
Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças 
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DECRETO Nº 3991, DE 12 DE JULHO DE 2018. - Regulamenta a folga compensatória de 

servidor público da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal em 

virtude de dia de serviço prestado à Justiça Eleitoral. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.868/1994; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei Federal nº 9.504/1997; 
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução TSE nº 22.424/2006, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução TSE nº 22.747/2008, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Pedido 
de Providências nº 0002639-93.2015.2.00.0000; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 98, inciso V da Lei Complementar Municipal nº 42/2006; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 35/2018-21ªZE/MT, expedido pela Juíza Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral 
de Mato Grosso; e 
 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 123/2018, emitido pela Procuradoria Geral do Município 
de Lucas do Rio Verde, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica regulamentado o procedimento para a concessão da folga compensatória de servidor público 
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo municipal pelos serviços prestados em virtude de 
convocação realizada pela Justiça Eleitoral. 
 
Art. 2º Para que o servidor público possa gozar da folga compensatória prevista na legislação eleitoral e 
municipal, deve ser obedecida a seguinte tramitação: 
 
I - O servidor público deve apresentar requerimento da folga compensatória acompanhado 
obrigatoriamente da declaração original emitida pelo Juiz Eleitoral, mediante protocolo, no 
Departamento de Recursos Humanos; 
II - O requerimento a que se refere o inciso anterior deve ser protocolizado em até 30 (trinta) dias, 
contados da data de emissão da declaração da Justiça Eleitoral; 
III - Após a conferência da declaração emitida e verificada a sua conformidade, o Departamento de 
Recursos Humanos entra em contato com a Secretaria ou Chefia imediata do servidor público para que, 
em conjunto, estabeleçam quais as datas serão concedidas as folgas compensatórias; 
IV - As datas da folga compensatória serão decididas em ato administrativo do Poder Público baseado na 
conveniência e oportunidade da Administração, conforme decisão tomada pelo Conselho Nacional de 
Justiça no julgamento do Pedido de Providências nº 0002639-93.2015.2.00.0000; 
V - O servidor público somente estará autorizado ao gozo da folga compensatória após ser comunicado 
por escrito pelo Departamento de Recursos Humanos através da resposta ao requerimento apresentado. 
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Após a comunicação assinada pelo servidor o Departamento de Recursos Humanos tomará as 
providências cabíveis. 
 
Parágrafo único. Caso o servidor público esteja na Administração Indireta, todo o procedimento correrá 
por conta do setor responsável pelos Recursos Humanos da entidade que deverá proceder nos exatos 
moldes previstos neste Decreto. 
 
Art.3º  Considerando que não podem ser presidentes de mesa ou mesários os servidores públicos 
ocupantes de cargos em confiança da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, nos 
termos da proibição prevista no art. 120, § 1º, inciso III do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/1965), 
fica estabelecido: 
 
I - O servidor público ocupante de cargo em comissão da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal sempre deve informar sua situação funcional à Justiça Eleitoral que, a par desta 
informação, decidirá se incide o impedimento previsto no Código Eleitoral; e  
II - Recomenda-se ao servidor público designado para função de confiança da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal informar sua situação funcional à Justiça Eleitoral que, a par desta 
informação, decidirá se incide o impedimento previsto no Código Eleitoral. (Redação dada pelo Decreto 
nº 4081/2018) 
 
Art. 4º Cada 01 (um) dia trabalhado, independentemente da quantidade de horas, por convocação da 
Justiça Eleitoral, incluído dia utilizado para treinamento e atos preparatórios do processo eleitoral, 
equivale a um período de 03 (três) dias consecutivos de folga compensatória, nos termos da previsão 
contida no inciso V do art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 42/2006. 
 
Art. 5º A folga compensatória não pode ser convertida em retribuição pecuniária, conforme previsto no 
§ 4º do art. 1º da Resolução TSE nº 22.747/2008, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
 
Art. 6º Os dias de um período da folga compensatória não podem ser fracionados em hipótese alguma e 
deverão ser gozados em dias consecutivos, nos termos do art. 95, inciso V da Lei Complementar Municipal 
nº 42/2006. 
 
§ 1º As folgas compensatórias adquiridas e não gozadas até a edição deste Decreto, devem ser gozadas 
no período máximo de 01 (um) ano, contado da publicação deste ato normativo, cabendo ao servidor 
público apresentar o requerimento, se ainda não o fez, até 31/12/2018. (Redação dada pelo Decreto nº 
4081/2018) 
§ 2º A partir das eleições de 2018, a folga compensatória deverá ser gozada em até 01 (um) ano, contado 
da data do protocolo da declaração. (Redação dada pelo Decreto 
nº 4081/2018) 
 
Art. 7º Em regra, com o objetivo de evitar descontinuidade do serviço público, para cada um dia de 
convocação da Justiça Eleitoral será concedido um período de folga compensatória. 
 
Art. 8º Fica proibido a Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal: 
 
I - Conceder folga compensatória que termine em vésperas de feriados ou pontos facultativos ou que se 
inicie logo após os mesmos; 
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II - Conceder folga compensatória em dia que o servidor público não tenha que cumprir expediente. 
 
Art. 9º Compete exclusivamente a Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo Municipal assumir 
os custos com a substituição do servidor público em gozo de folga compensatória prevista neste Decreto. 
 
Art. 10 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 2018. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
Art. 9º 
Art. 10 
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DECRETO Nº 4018, DE 03 DE AGOSTO DE 2018 -  Institui o Código de Conduta Ética dos 
agentes públicos da Administração Pública Direta e Indireta lotados no âmbito do Poder 
Executivo Municipal. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituído o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos do Poder Executivo Municipal de 
Lucas do Rio Verde, com as seguintes finalidades: 
 
I - tornar claras as regras éticas de conduta dos agentes da Administração Pública municipal lotados no 
âmbito do Poder Executivo, seja na Administração Direta ou Indireta, para que a sociedade possa aferir a 
integridade e a lisura do processo decisório governamental; 
 
II - contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública municipal, a partir do 
exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior; 
 
III - preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as 
normas éticas estabelecidas neste Código; 
 
IV - estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades 
profissionais posteriores ao exercício do cargo público; 
 
V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional dos agentes públicos 
da Administração Pública municipal; e 
 
VI - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas 
quanto à conduta ética do agente público. 
 
§ 1º Este Código não se confunde com o Código de Posturas do Município de Lucas do Rio Verde, aprovado 
pela Lei Complementar Municipal nº 60, de 22 de abril de 2008, que dispõe sobre matéria de higiene 
pública, do bem-estar público, costumes, segurança, ordem pública, proteção e conservação do meio 
ambiente, nomenclatura de vias, numeração de edificações, funcionamento e localização dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços. 
 
§ 2º A falta ou infração ética não se confunde com a infração funcional prevista no Regime Disciplinar da 
Lei Complementar Municipal nº 42/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio 
Verde) que deve ser apurada por sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar. 
 
§ 3º A aplicação das penalidades referidas neste código não interferem sob aspecto algum com a carreira 
do servidor penalizado, pois a infração ética não se confunde com a penalidade aplicada em virtude de 
processo administrativo disciplinar regulado pela Lei Complementar Municipal nº 42/2006. 
 
Art. 2º São princípios éticos que norteiam a conduta ético-funcional dos agentes da Administração Pública 
municipal: 
 
I - a moralidade pública; 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2008/6/60/lei-complementar-n-60-2008-dispoe-sobre-a-reformulacao-do-codigo-de-posturas-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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II - a integridade, a honestidade e o decoro; 
 
III - a impessoalidade, a imparcialidade, a independência e a objetividade; 
 
IV - a dignidade humana e o respeito às pessoas; 
 
V - a legalidade, a transparência e o interesse público; 
 
VI - a preservação e a defesa do patrimônio público; 
 
VII - a qualidade e a efetividade do serviço público; 
 
VIII - a eficiência no gasto público; 
 
IX - o profissionalismo e a competência; 
 
X - o sigilo profissional e a segurança da informação; e 
 
XI - a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. 
 
Art. 3º As normas éticas deste Código aplicam-se aos seguintes agentes públicos: 
 
I - Secretários Municipais e Diretores de Desenvolvimento Humano e de Desenvolvimento Sustentável; 
 
II - Servidores públicos comissionados nomeados para cargos de Direção e Assessoramento Superior ou 
de Direção e Assessoramento Intermediário; 
 
III - Membros dos Conselhos Municipais; 
 
IV - Estagiários; 
 
V - Servidores públicos titulares de cargo efetivo; 
 
VI - Servidores públicos contratados temporariamente; e 
 
VII - Servidores públicos efetivos que estejam nomeados para funções de confiança e lotados no âmbito 
do Poder Executivo municipal. 
 
Art. 4º No exercício de suas funções, os agentes públicos deverão pautar-se pelos padrões da ética, 
sobretudo no que diz respeito à impessoalidade, à integridade, à moralidade administrativa, à clareza de 
posições, civilidade, respeito, cooperação e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do 
público em geral. 
 
§ 1º Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos dos agentes públicos na relação entre suas 
atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. 
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§ 2º Os agentes públicos pertencentes às profissões regulamentadas as quais possuam Códigos de Ética 
próprios da profissão também se sujeitam a essas normas. 
 
Art. 5º São deveres fundamentais dos agentes públicos: 
 
I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular; 
 
II - exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra 
espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar 
dano moral ao usuário; 
 
III - ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; 
 
IV - jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo; 
 
V - tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público; 
 
VI - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos; 
 
VII - apresentar-se no trabalho com vestimentas decorosas e apropriadas; e 
 
VIII - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, discriminação 
ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, pensamento de cunho político e posição 
social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. 
 
Art. 6º É vedado ao agente público: 
 
I - receber, para si ou para outrem, recompensas, vantagens ou benefícios de qualquer natureza, de 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, direta ou indiretamente interessadas em decisão 
relacionada às atribuições do agente público municipal; 
 
II - manifestar para o público externo divergências de opinião de cunho técnico que denotem desacordo 
entre os agentes da Administração Pública municipal, incluída manifestação através de redes ou mídias 
sociais; 
 
III - divulgar informações relativas ao seu cargo ou função à imprensa sem prévia autorização da 
autoridade competente; 
 
IV - utilizar informações a que teve acesso em virtude da condição de agente público obter vantagem para 
si ou para terceiro; 
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V - opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro agente 
público; 
 
VI - manifestar publicamente sobre o mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual 
ou em órgão colegiado; 
 
VII - apresentar-se no trabalho com vestimentas indecorosas ou inapropriadas; 
 
VIII - valer-se do bom relacionamento interpessoal com os colegas para escusar-se do cumprimento de 
seus deveres e atribuições; 
 
IX - permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os cidadãos ou com colegas hierarquicamente superiores ou 
inferiores, bem como praticar fofocas no ambiente de trabalho; e 
 
X - prejudicar deliberadamente a reputação de outros agentes públicos ou de cidadãos. 
 
§ 1º Não se considera recompensa, vantagem ou benefício, previsto no Inciso I deste artigo: 
 
a) os brindes que não tenham valor comercial ou aqueles distribuídos a título de cortesia, propaganda, 
divulgação habitual ou por ocasião de eventos pessoais ou datas comemorativas, desde que não 
ultrapasse, o valor unitário de R$ 100,00 (cem reais); 
b) participação em eventos de interesse institucional com despesas custeadas pelo patrocinador, desde 
que não impliquem benefício pessoal. 
 
§ 2º É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada 
pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do 
evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pelo agente público. 
 
Art. 7º Considera-se infração ética a violação das normas que estabelecem deveres (art. 5º) ou vedações 
(art. 6º) previstas neste Código e que se cometida acarretará as seguintes providências: 
 
I - advertência ética, aplicável aos agentes públicos que estejam no exercício do cargo ou função; ou 
 
II - censura ética, aplicável aos agentes públicos que já tiverem deixado o cargo ou função. 
 
Parágrafo único. A punição ou absolvição do denunciado será confeccionada em Relatório Final 
devidamente fundamentado. 
 
Art. 8º A juízo da Comissão Municipal de Ética Pública - COMEP, se o fato narrado não constituir falta 
ética, mas ainda assim seja merecedor de algum procedimento orientativo, será emitida Nota de 
Orientação ao agente público e a seu superior hierárquico imediato. 
 
Art. 9º No relacionamento com outros órgãos e servidores da Administração, o agente público deverá 
esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar qualquer circunstância 
ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. 
 



224 
 

 

Art. 10 As divergências entre Secretários Municipais listados no inc. I do art. 3º deste Código serão 
resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa conduzida pela Diretoria responsável, 
não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta a sua área de 
competência. 
 
I - Caso eventuais divergências ocorram entre os órgãos existentes na estrutura do gabinete do Prefeito 
Municipal (Assessoria de Comunicação, Controladoria Interna, Gerência de Projetos e Convênios, 
Procuradoria Geral e Ouvidoria Pública), a questão será resolvida internamente por ele. 
 
II - O Prefeito Municipal poderá designar Diretor para resolver divergências entre as autoridades listadas 
no inciso I deste artigo. 
 
Parágrafo único. Caso as autoridades mencionadas neste dispositivo (Diretores, Secretários, Gerente da 
Controladoria Interna, Gerente de Projetos e Convênios, Procurador-Geral e Ouvidor Público Municipal) 
realizem o vazamento externo de suas divergências, restará configurada a infração ética prevista no inciso 
II do art. 6º deste Código devendo o fato ser apurado pela Comissão Municipal de Ética Pública. 
 
Art. 11 As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer negociação 
que envolva conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pelo agente público à 
Comissão Municipal de Ética Pública - COMEP, independentemente da sua aceitação ou rejeição. 
 
Art. 12 Fica instituída a Comissão Municipal de Ética Pública - COMEP, vinculada diretamente ao Gabinete 
do Prefeito Municipal e cuja composição deve contemplar apenas servidores públicos efetivos e estáveis 
e que será composta da seguinte maneira: 
 
I - 01 (um) Representante da Chefia do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito Municipal; 
 
II - 01 (um) Representante da Procuradoria Geral do Município, indicado pelo Procurador-Geral; 
 
III - 01 (um) Representante da Controladoria Interna do Município, indicado pelo Gerente da 
Controladoria Interna; 
 
IV - 01 (um) Representante da Diretoria de Desenvolvimento Humano indicado pelo respectivo Diretor; e 
 
V - 01 (um) Representante da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável indicado pelo respectivo Diretor. 
 
§ 1º Os membros da COMEP terão mandato de 1 (um) ano, admitida a recondução, sendo nomeados por 
Portaria do Prefeito Municipal e receberão o tratamento de Conselheiros. 
 
§ 2º Caso as autoridades responsáveis pela indicação dos membros da COMEP não os indiquem em 5 
(cinco) dias, contados do recebimento do ofício em que se oportuniza a menção indicatória, caberá ao 
Prefeito Municipal realizar a escolha. 
 
§ 3º Os membros da COMEP não percebem remuneração de qualquer espécie e exercem este ofício sem 
prejuízos das atribuições funcionais de seus cargos, funções ou empregos públicos. 
 
§ 4º O presidente da COMEP será escolhido pelos seus próprios conselheiros. 
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§ 5º Agentes públicos que estejam respondendo a processo civil, penal ou administrativo ficam impedidos 
de compor ou secretariar a COMEP. 
 
§ 6º A escolha realizada pelas autoridades mencionadas neste artigo poderá recair sobre qualquer 
servidor da Administração Pública municipal, desde que efetivo e estável, independentemente de sua 
lotação. 
 
§ 7º O agente público indicado para compor a COMEP somente poderá recusar o encargo por motivo 
escrito e devidamente fundamentado. 
 
Art. 13 A denúncia fundamentada por falta ética pode ser apresentada por qualquer cidadão ou 
autoridade através dos seguintes meios: 
 
I - Ouvidoria Pública municipal, através dos mecanismos lá existentes; ou 
 
II - Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, através de petição 
escrita em que haja a devida identificação do denunciante. 
 
§ 1º As denúncias recebidas devem ser imediatamente encaminhadas ao Presidente da COMEP. 
 
§ 2º Caso a denúncia tenha sido apresentada na Ouvidoria Pública de forma presencial ou por telefone, 
deve o setor reduzi-la a termo escrito e fazer o encaminhamento, respeitado o sigilo do denunciante caso 
tal fato seja requerido por ele. 
 
Art. 14 As decisões da COMEP serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao presidente da 
Comissão, se for o caso, o voto de qualidade. 
 
Parágrafo único. As reuniões da COMEP serão instaladas desde que presentes 3 (três) conselheiros. 
 
Art. 15 Caso se identifique que a falta ética corresponde a infração funcional de caráter disciplinar a ser 
apurada no âmbito de sindicância ou processo administrativo disciplinar, a COMEP encaminhará os 
documentos à Secretaria Municipal de Administração para a tomada das providências cabíveis. 
 
Parágrafo único. O fato da COMEP entender que houve o cometimento de falta disciplinar não vincula, 
sob nenhum aspecto, o entendimento que a Comissão Processante de Sindicância Administrativa ou de 
Processo Administrativo Disciplinar formará sob a situação. 
 
Art. 16 O processo de apuração de prática de falta ética prevista neste Código será instaurado pela 
COMEP, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes. 
 
§ 1º O agente público será notificado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 (dez) dias. 
 
§ 2º O denunciante, o próprio agente público, bem assim a COMEP, de ofício, poderão produzir prova 
documental. 
 
§ 3º A COMEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem como solicitar parecer de 
especialista quando julgar imprescindível, inclusive da Procuradoria Geral do Município. 
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§ 4º Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a COMEP oficiará o agente público para 
nova manifestação escrita, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 5º Se a COMEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas no art. 
7º, com notificação ao denunciado e ao seu superior hierárquico. 
 
§ 6º Caso não seja identificada nenhuma infração ética, o processo será arquivado sem que se faça 
qualquer menção ao fato apurado no assento funcional do servidor. 
 
§ 7º Todas as comunicações ou notificações da COMEP referentes a processo de apuração de falta ética 
serão encaminhadas ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração 
que, através de protocolo, fará as devidas notificações. 
 
§ 8º Da penalidade aplicada caberá recurso administrativo ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da notificação do agente público. 
 
§ 9º O Prefeito Municipal poderá solicitar parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município antes de 
decidir o recurso. 
 
§ 10 A decisão do Prefeito Municipal no recurso será exarada por despacho no âmbito do processo 
administrativo para apuração de falta ética. 
 
§ 11 Da decisão do Prefeito Municipal não caberá qualquer outro recurso administrativo. 
 
§ 12 Todos os prazos deste Código são contados na forma prevista no Código de Processo Civil de 2015 
(Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015). 
 
Art. 17 A penalidade aplicada, após o trânsito recursal administrativo, será registrada nos assentamentos 
funcionais do servidor. 
 
Parágrafo único. A penalidade de advertência ou de censura terá seu registro cancelado, após o decurso 
de 3 (três) anos contados de sua aplicação, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
violação às normas estipuladas neste Código. Havendo reiteração de falta ética dentro deste prazo, 
iniciam-se novos 3 (três) anos para o cancelamento. 
 
Art. 18 Na hipótese de constar nos assentamentos funcionais registro de aplicação penalidade nos últimos 
três anos, o Departamento de Recursos Humanos deverá incluir tal informação nos procedimentos 
relativos à designação de servidor para funções de confiança ou para nomeação de cargos em comissão 
para subsidiar a tomada de decisão da autoridade nomeante. 
 
Art. 19 Os trabalhos desenvolvidos na COMEP serão considerados prestação de relevante serviço público 
e constarão dos assentamentos funcionais de seus membros. 
 
Art. 20 Quando o assunto a ser apreciado envolver parentes ascendentes, descendentes ou colaterais até 
o 3º grau de integrante titular da COMEP, este ficará impedido de participar do processo. 
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Art. 21 A COMEP reunir-se-á ordinariamente duas vezes ao ano e, extraordinariamente, quando 
convocada por seu Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros. 
 
Art. 22 As matérias sob exame nas reuniões da COMEP são consideradas de caráter reservado. 
 
Art. 23 As reuniões e todas as conclusões serão registradas em ata. 
 
Art. 24 Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da COMEP. 
 
Art. 25 A divergência de entendimento entre os membros da COMEP em autos de processo de apuração 
de infração ética deverá constar das atas de reunião e do relatório final. 
 
Art. 26 Os membros da COMEP não poderão se manifestar publicamente sobre situação específica que 
possa vir a ser objeto de deliberação formal do Colegiado. 
 
Art. 27 A COMEP, se entender necessário, poderá fazer recomendações ou sugerir ao Prefeito Municipal 
a edição de normas complementares, interpretativas e orientadoras das disposições deste Código. 
 
Art. 28 A COMEP responderá consultas formuladas pelo Prefeito Municipal sobre situações específicas e 
que estejam no âmbito de suas competências. 
 
Parágrafo único. O resultado dessas consultas serão respondidos através de Notas de Orientação. 
 
Art. 29 A COMEP deve organizar palestras informativas dirigida aos agentes públicos e que versem sobre 
gestão da ética pública. 
Art. 30 Aplica-se, no que couber, os procedimentos previstos no Regime Disciplinar previsto na Lei 
Complementar Municipal nº 42/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio 
Verde). 
 
Art. 31 Este decreto entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde - MT, 03 de agosto de 2018. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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DECRETO Nº 4233, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - Regulamenta a entrega de documentos 
referente a concessão de Licença para Tratamento de Saúde do Servidor e Licença para o 
Tratamento de Saúde de Pessoa da família do Servidor e dá outras Providências 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, em especial o artigo 54, inciso IV, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
Considerando a necessidade de regulamentar a entrega de documentos para concessão das licenças que 
trata os incisos II e IX do artigo 75, da Lei Complementar 42 de 20 de junho de 2006; 
 
Considerando o disposto nos artigos 77 e 90 da Lei Complementar nº 42, de 20 de junho de 2006; 
 
Considerando o disposto no artigo 17 da Lei nº 2.134 de 25 de junho de 2013, DECRETA: 
 

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a entrega de documentos para a concessão de licença para tratamento 
de saúde do servidor e licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 
 
Art. 2º Para efeito deste decreto, considera-se perícia oficial em saúde, a avaliação técnica presencial de 
questões relacionadas à saúde do servidor e à sua capacidade laboral, bem como a necessidade da 
presença do servidor, para acompanhamento de pessoa da família. 
 
Parágrafo único. A perícia oficial em saúde poderá ser realizada por perito oficial médico do trabalho 
designado pela Administração Pública Municipal. 
 

Capítulo II 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
Art. 3º Será concedida licença para tratamento de saúde ao servidor público acometido de doença, 
mediante perícia médica realizada por perito oficial médico do trabalho designado pela Administração 
Pública Municipal. 
 
Art. 4º O atendimento médico da perícia oficial poderá ser dispensado para a concessão de licença para 
tratamento de saúde quando o servidor entregar atestado médico ou odontológico, desde que, não 
ultrapasse o período de 4 (quatro) dias corridos. 
 
§ 1º A dispensa da perícia médica por perito oficial médico do trabalho fica condicionada à: 
 
I - entrega ao Departamento de Recursos Humanos do atestado médico ou odontológico original no prazo 
de até 1 (um) dia útil para que o Departamento de Recursos Humanos receba, vise e mantenha o controle 
realizando os lançamentos necessários no Sistema de Gestão de Pessoas para que as Secretarias tenham 
acesso as informações de imediato, entregando cópia, para que, em igual prazo consecutivo, o servidor 
entregue a chefia imediata, para ciência; 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2013/213/2134/lei-ordinaria-n-2134-2013-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias
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II - comunicação ao superior hierárquico com antecedência, no caso de procedimentos eletivos, ou no 1º 
dia do afastamento, com a entrega ao Departamento de Recursos Humanos no caso de atestados. 
 
III - entrega ao Departamento de Recursos Humanos, no caso de atestado médico ou odontológico original 
emitido por médico fora do município de Lucas do Rio Verde/MT, no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, para que o Departamento de Recursos Humanos possa proceder nos termos no inciso I do 
paragrafo 1º. 
 
§ 2º O atestado a que se refere o caput deste artigo deverá conter: 
 
I - nome completo do servidor; 
 
II - data e período de afastamento necessário à recuperação do servidor; 
 
III - identificação do médico ou odontólogo, mediante carimbo, com nome legível, número de registro no 
respectivo conselho regional de classe e assinatura; 
 
IV - código da Classificação Internacional de Doenças - CID - ou diagnóstico. 
 
§ 3º O servidor que entregar o atestado médico ou odontológico sem os requisitos contidos no § 2º deste 
artigo, deverá submeter-se à realização de perícia médica oficial realizada por médico do trabalho, ainda 
que o afastamento não exceda os limites previstos no caput deste artigo. 
 
§ 4º Ao servidor é assegurado o direito de não autorizar a especificação do diagnóstico em seu atestado, 
hipótese em que deverá submeter-se à perícia oficial do médico do trabalho, ainda que o afastamento 
não exceda os limites previstos no caput deste artigo. 
 
§ 5º É de responsabilidade do servidor o controle dos dias de licença para tratamento de saúde que estão 
dispensados de perícia médica presencial, conforme disposto no caput deste artigo, ficando os dias não 
trabalhados sujeitos a serem considerados faltosos na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos 
neste Decreto. 
 
Art. 5º O servidor poderá ser submetido à perícia médica oficial realizada por médico do trabalho 
designado pela Administração Pública Municipal, a qualquer momento, por convocação da Administração 
Municipal, ainda que preenchidos os requisitos previstos neste Decreto. 
 
Art. 6º Para fins de concessão de licença para tratamento de saúde pelo prazo de 05 (cinco) dias até 
15(quinze) dias, deverá o servidor entregar o atestado médico ou odontológico original, no prazo de 1 
(um) dia útil, para o Departamento de Recursos Humanos, para que viste a agende a perícia médica oficial. 
 
§ 1º Para o atestado médico ou odontológico que tratar de procedimentos cirúrgicos e internação, o 
servidor deverá informar ao Departamento de Recursos Humanos com envio de comprovação da 
internação em até 1 (um) dia útil, e, após a alta médica, deverá apresentar os documentos originais e 
atestado em até 1 (um) dia útil, para que o Departamento de Recursos Humanos, viste a agende a perícia 
médica oficial. 
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§ 2º O servidor deverá assinar declaração de ciência de agendamento para Perícia Médica, sendo de sua 
responsabilidade o seu comparecimento e a apresentação de exames, bem como receitas médicas do 
tratamento realizado. Os custos de deslocamento, alimentação para realização da perícia médica serão 
de responsabilidade do servidor. 
 
§ 3º É obrigação do servidor, no prazo de até 01 (um) dia útil, após a realização da perícia, comparecer ao 
Departamento de Recursos Humanos, para entregar a validação do atestado, sendo que, o não 
comparecimento acarretará na suspensão do afastamento, ou ainda, quando se tratar de retorno as 
atividades laborais o Departamento de Recursos Humanos comunicara através de comando interno a 
Secretaria ao qual o servidor está vinculado, o que poderá acarretar em faltas não justificadas. 
 
§ 4º O servidor que entregar atestados consecutivos, com a mesma Classificação Internacional de Doenças 
- CID, nos últimos 60 (sessenta) dias, quando ultrapassar o período de 4 (quatro) dias corridos até 
15(quinze) dias deverá ser encaminhado a perícia médica. 
 
§ 5º O atestado médico ou odontológico deverá atender os requisitos do § 2º do artigo 4º, deste Decreto. 
 
§ 6º O servidor que não comparecer à perícia médica realizada por médico do trabalho no prazo 
estabelecido neste Decreto, salvo por motivo de força maior, terá os dias de afastamento para fins de 
tratamento de saúde, considerados faltas ao serviço, aplicando-se o disposto no inciso I, do art. 43, da Lei 
Complementar nº 42/2006. 
 
§ 7º São considerados motivos de força maior, para os fins do § 3º deste artigo, desde que devidamente 
comprovados documentalmente: 
 
I - falecimento de cônjuge ou companheiro, enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos; 
 
II - doença de filho, cônjuge ou companheiro; 
 
III - estado de saúde que impossibilite o comparecimento do servidor ao local de realização da perícia na 
data agendada; Ex: servidor acamado ou internado. 
 
IV - outras hipóteses de comprovado caso fortuito ou força maior. 
 
§ 8º Quando devidamente justificados e comprovados, o prazo para realização da perícia médica será o 
limite do prazo constante do atestado médico. 
 
Art. 7º O servidor deverá comparecer ao local de realização da perícia - médica indicado pela 
Administração Pública Municipal, no prazo estabelecido neste Decreto, munido dos documentos pessoais, 
além de atestado médico ou odontológico original, relatório médico e demais exames que porventura 
tenham sido realizados e receitas médicas de tratamento de saúde. 
 
§ 1º Serão consideradas faltas ao serviço os dias de afastamento, caso o documento relativo à concessão 
da licença não seja entregue dentro do prazo estipulado; 
 
§ 2º Serão consideradas faltas ao serviço os dias de afastamento, caso a perícia não valide o atestado 
apresentado ou ocorra validação de um período menor, ficando ciente o servidor que, ocorrendo 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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diminuição do período de afastamento, deverá retornar ao trabalho, conforme descrito neste Decreto, 
aplicando-se o disposto no inciso I, do art. 43 da Lei Complementar 42/2006. 
 
Art. 8º Os servidores em gozo de licença para tratamento de saúde poderão ser acompanhados por 
profissional especializado designado pela Administração Pública. 
 
Art. 9º Nos afastamentos com prazo superior a 15(quinze) dias, o servidor deverá entregar o atestado no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio 
Verde-MT no caso efetivo. No caso de servidor comissionado ou contratado com vínculo de contribuição 
para o INSS, deverá entregar o atestado médico junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal para agendamento online da Previdência Social. 
 

Capítulo III 
DA LICENÇA REMUNERADA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

 
Art. 10 Para concessão de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família, o servidor 
deverá entregar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, 
para que vise e comunique a decisão ao servidor e encaminhe esta ao chefe imediato em igual prazo, 
considerando os seguintes documentos: 
 
I - via original ou cópia autenticada do atestado ou declaração médica que comprove a doença do familiar 
e a necessidade do acompanhamento, contendo o nome do requerente e do familiar doente; 
 
II - via original ou cópia autenticada da documentação hábil que comprove o vínculo com o familiar 
(cônjuge ou companheiro, enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos) e do local de 
residência da pessoa da família, sendo que, não será concedida a licença se a pessoa residir fora do 
município de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
§ 1º A licença de que trata este artigo será concedida com remuneração integral em até quinze dias, 
prorrogável por mais quinze, e sem vencimento a partir trigésimo primeiro dia, até o máximo de um ano. 
 
§ 2º Quando a pessoa da família se encontrar em tratamento fora do Município, será aceito atestado ou 
laudo médico emitido por profissionais da localidade onde estiver. 
 
Art. 11 O Departamento de Recursos Humanos analisará o pedido de licença para tratamento de saúde 
de pessoa da família do servidor, no prazo de até 4 (quatro) dias úteis, emitirá parecer conclusivo e enviará 
a Chefia Imediata para comunicação da decisão ao servidor. 
 
§ 1º A licença somente poderá ser concedida se comprovada que a assistência direta do servidor é 
indispensável e não pode ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo conforme art. 90 caput da 
lei 042/2006, ficando a critério do servidor a apresentação de documentos que achar pertinente. 
 
§ 2º Em caso de ser apresentada documentação incompleta ou que não atenda às exigências necessárias 
para conclusão adequada da perícia documental, a licença poderá ser indeferida. 
 
§ 3º O indeferimento do pedido acarretará a automática transformação dos dias de afastamento em 
licença sem remuneração em faltas, nos termos do disposto do inciso I, artigo 43 da Lei Comp. 42/2006. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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§ 4º Fica o servidor obrigado a retornar imediatamente ao trabalho após o indeferimento do pedido de 
licença, sob pena de ser considerado faltoso e ser encaminhado para procedimento administrativo. 
 
§ 5º É de responsabilidade do servidor o controle dos prazos para os procedimentos para concessão de 
licença para tratamento de saúde em pessoa da família, conforme disposto neste Decreto, ficando os dias 
não trabalhados sujeitos a serem considerados faltosos na hipótese de não cumprimento dos prazos 
previstos neste Decreto. 
 
Art. 12 A Administração Pública Municipal poderá submeter à apreciação da perícia médica do trabalho 
os documentos apresentados pelo servidor para concessão de licença e este poderá ser convocado a 
comparecer à perícia médica presencial, caso a Administração entenda necessário. 
 

Capítulo IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 13 A constatação de fraude e/ou falsificação de atestados médicos apresentados junto ao 
Departamento de Recursos Humanos, bem como a chefia imediata da Secretaria a qual o servidor (a) é 
vinculado, ensejará na tomada de providências necessárias para a responsabilização administrativa, cível 
e criminal do servidor que o apresentou. 
 
Art. 14 No cumprimento deste Decreto será observado o devido sigilo sobre os laudos e atestados, em 
consonância com o que estabelece o código de ética médica. 
 
Art. 15 É parte integrante deste Decreto o Anexo único contendo o Fluxograma da entrega dos atestados. 
 
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decreto nº 2.913, de 11 de agosto de 
2015 e o Decreto nº 3.427, de 30 de março de 2017. 
 
 
Lucas do Rio Verde-MT, 01 de fevereiro de 2019. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2015/291/2913/decreto-n-2913-2015-regulamenta-a-apresentacao-de-documentos-referente-a-concessao-de-licenca-para-tratamento-de-saude-do-servidor-e-licenca-para-o-tratamento-de-saude-de-pessoa-da-familia-do-servidor-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/342/3427/decreto-n-3427-2017-regulamenta-a-apresentacao-de-documentos-referente-a-concessao-de-licenca-para-tratamento-de-saude-do-servidor-e-licenca-para-o-tratamento-de-saude-de-pessoa-da-familia-do-servidor-e-da-outras-providencias
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DECRETO Nº 4.290, DE 01 DE ABRIL DE 2019  - Nomeia membros para compor do Fórum 
Municipal de Educação para acompanhamento, execução e avaliação do Plano Municipal 
de Educação do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências.  

   

 FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município  de Lucas do Rio Verde,  Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei ,   
  
Considerando o que dispõe a Lei nº 2.719, de 14 de novembro de 2017, que altera dispositivos da Lei nº 
1860/2010; 
 
Considerando a Ata n 04/2018, do Fórum Municipal  de Educação; 
 
Considerando ainda o Comando Interno – Geral: #10.01738/2019; 
  

DECRETA 
  
Art. 1º - Ficam nomeados os membros para compor o Fórum Municipal de Educação do Município de 
Lucas do Rio Verde- MT para Gestão 2018/2020:  
 

Secretário (a) Municipal de Educação:  
 

Cleusa Terezinha Marchezan De Marco  
 

Secretaria Municipal de Finanças ou da 
Secretaria Municipal de Gestão Pública;  
 

Titular: Paulo Rogério Espíndola    

Suplente: Jose Paulo Ribeiro de Lima Junior 

Poder Legislativo:  
 

Titular: Cristiani Dias de Oliveira Lima 

Suplente: Jaime Floriano  

Sindicato dos Trabalhadores da Educação 
Pública - SINTEP:   
 

Titular: Tania Cristina Crivelin Jorra  

Suplente: Antonio Henrique da Silva    
 

Assessoria Pedagógica Estadual:  
 

Titular: Denise Teresinha Dalberto  

Suplente: Lucinete da Silva Pereira Dallabrida  

Gestores das Escolas Municipais da 
Educação Infantil:   
 

Titular: Andrelina Scavazini  

Suplente: Mary Tacyana Alves Clemente  

Gestores das Escolas Municipais do Ensino 
Fundamental:  
 

Titular: Carla Patricia Leite Sanchez  

Suplente: Ronaldo Aparecido Barbosa  

Servidores de Apoio  
 

Titular: Edinete Maria Aparecida dos Anjos 

Suplente: Miriam dos Santos Ferreira  

Titular: Leonice de Fátima Hisse  

Suplente: Eneide Resende Lima Nascimento  
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Pais de alunos das Escolas Municipais  
 

Titular: Jairo Antonio de Lira  

Suplente: Carina Silva Correa  

Titular: Hugo Matilde da Silva  

Suplente: Wagno Souza Lara  

FUNDEB: Titular: Klênia Muniz  

Suplente: Ana Lucia de Sousa  

Professores da Rede Municipal da Educação 
Infantil:  
 

Titular: Adriana Pereira de Souza   

Suplente: Magda Aparecida Agnoletto  

Professores da Rede Municipal do Ensino 
Fundamental:  
 

Titular: Marcia Botim Barbosa  

Suplente: Elena Mari Romancini  

Gestores das Instituições Particulares:  
 

Titular: Alessandro Batista Mendes 

Suplente: Jackson Luiz Nunes Bentes    

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social 

Titular: Laís Marinheiro Seixas 

Suplente: Ana Paula Bertoni 

Secretaria Municipal de Saúde:    
 

Titular: Crystiani San Martino Miguel  

Suplente: Tatiani da Rocha Andrade Lima    
 

Instituições que atendam a modalidade de 
Educação Especial:  
 

Titular: Eli Capitano Betella  

Suplente: Raquel Rorato de Oliveira  

Instituição de Ensino Superior existente no 
Município:   
 

Titular: Fernando Cesar Orlandi  

Suplente: Carlos Roberto Casagrande  

Conselho Municipal de Educação – 
CME/LRV:  
 

Titular: Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto  

Suplente: Eliana Aparecida Gonçalves Simili  

OAB: Titular: Carlos Emelau Júnior  

Suplente: José Rodrigues de Freitas Junior   

Associações de Bairros: Titular: Jomar Inácio de Souza  

Suplente: Flaviane Oliveira dos Santos  

Conselho de Alimentação Escolar – CAE: Titular: Camila Moreira da Oliveira 

Suplente: José Wanderlei Gonçalves Viana 

Secretaria Municipal de Esporte e/ou 
Cultura  
 

Titular: Rodrigo Nunes de Oliveira 

Suplente: Edivaldo Rios 
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Poder Executivo:  
 

Titular: Lindonésia Luiz de Andrade 

Suplente: Katiane da Silva Avansi 

Titular: Silvania Geller  

Suplente: Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 

 

Art. 2º - Responde como Coordenadora do Fórum, a representante do Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação Pública - SINTEP: Tania Cristina Crivelin Jorra e como vice coordenadora, a representante dos 
Professores da Rede Municipal do Ensino Fundamental: Marcia Botim Barbosa.   
  
Art. 3º - O mandato dessa gestão será de julho de 2018 a dezembro de 2020.   
    
 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
   
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.883, de 19 de abril de 2018.  
   
Lucas do Rio Verde, 01 de abril de 2019.  
  
 FLORI LUIZ BINOTTI  
Prefeito Municipal  
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.  
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO  
Secretária Municipal de Educação   
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DECRETO Nº 4.385, DE 08 DE JULHO DE 2019 - Cria o Programa de Atendimento 
Multidisciplinar Especializado - Anjos da Escola e dá outras Providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
Considerando as Estratégias 4.3, 4.4 e 4.5, Meta 4, do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 
Federal nº 13.005/2014, também a Meta 7 do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 
reestruturado pela Lei nº 2.438, de 24 de junho de 2015, bem como o artigo 58 da Lei Federal 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, o Capítulo IV da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Federal 
nº 13.146/2015) e os demais diplomas legais que asseguram a Política de Educação Inclusiva; 
 
Considerando que é essencial o fortalecimento de políticas de inclusão instituídas na rede municipal de 
ensino de Lucas do Rio Verde, em resposta às demandas escolares que exigem urgência de intervenções 
eficientes às necessidades individuais de aprendizagem dos educandos, para que o processo cognitivo 
não fique estagnado e direta ou indiretamente, interfira no desenvolvimento emocional, físico, intelectual 
dos estudantes; 
 
Considerando que a educação inclusiva, com foco no atendimento especializado para alunos que 
apresentam Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem e/ou Deficiência (s), Distúrbios Alimentares, 
Transtorno do Espectro do Autismo, Altas Habilidades e Superdotação, integra uma das exigências do 
Documento Curricular da rede municipal de ensino, embasado na nova BNCC - Base Nacional Comum 
Curricular; 
 
Considerando que no ano vigente, 2019, na educação pública municipal existem cerca de 890 estudantes 
que necessitam de atendimento especializado, sendo necessário que esses alunos sejam avaliados pela 
equipe técnica especializada; 
 
Considerando ainda que a escola tem papel fundamental na formação do ser humano, sendo ente 
formador de opiniões e boas práticas, além de já comprovada a importância da exposição de temas como 
a prevenção ao uso de drogas, bem como educação no trânsito, no combate a crescente alta de custos 
para a sociedade, envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica criado o PROGRAMA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO - ANJOS DA 
ESCOLA. 
 
Art. 2º O PROGRAMA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO - ANJOS DA ESCOLA, tem 
como objetivo assegurar o atendimento educacional especializado aos alunos matriculados na rede 
municipal de ensino, que apresentam Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem e/ou Deficiência(s), 
Distúrbios Alimentares, Transtorno do Espectro do Autismo, Altas Habilidades e Superdotação, com o foco 
na qualidade da educação inclusiva, permanência dos alunos na escola, melhoramento da qualidade de 
vida e do convívio familiar e em sociedade, manutenção da saúde, desenvolvimento socioemocional, 
psicológico das crianças com necessidades especiais, identificação de situações de vulnerabilidade e risco 
social, na perspectiva de garantia de direitos sociais e formação integral do cidadão. 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2015/243/2438/lei-ordinaria-n-2438-2015-reestrutura-o-plano-municipal-de-educacao-e-da-outras-providencias
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Art. 3º A execução do Programa Anjos da Escola é de caráter inadiável, em razão dos índices de alunos 
com dificuldades de aprendizagem, Transtorno do Espectro do Autismo e deficiências, sendo esses fatores 
um dos geradores da evasão escolar. 
 
Art. 4º O Programa Anjos da Escola oferta atendimentos multidisciplinares em Psicologia, Psicopedagogia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Assistência Social e Atendimento Educacional Especializado (AEE), para os 
educandos citados no artigo 2º desse decreto. 
 
Art. 5º A Secretaria de Segurança e Trânsito, através de seus profissionais multiplicadores, disponibilizará 
conhecimentos específicos relativos a segurança no trânsito, bem como a prevenção e combate ao uso 
de drogas. 
 
Art. 6º Compete a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, o provimento dos 
recursos humanos, físicos e financeiros necessários ao funcionamento do PROGRAMA DE ATENDIMENTO 
MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO - ANJOS DA ESCOLA. 
 
Art. 7º Compete ao Programa Anjos da Escola, o atendimento dos alunos descritos no artigo 2º do 
presente decreto e a avaliação quanto a fidedigna necessidade de Auxílio Educacional para esses 
educandos, que necessitam de apoio no ensino regular. 
 
Parágrafo único. A competência da equipe é de atendimento integral e transversal para cada aluno, com 
avaliação contínua da efetividade do serviço prestado. 
 
Art. 8º A Equipe Técnica fica responsável não somente pelo atendimento aos alunos, mas também por 
orientar a Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, gestores escolares, coordenadores 
pedagógicos, professores, monitores das escolas e os pais ou responsáveis a respeito do 
acompanhamento e medidas educativas, além de realizar o trabalho extramuros com demais Secretarias 
e Unidades que forem necessárias, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos educandos 
descritos no artigo 2º deste decreto. 
 
Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 
Lucas do Rio Verde/MT, 08 de julho de 2019. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
KÁTIA CANTÃO MUNDIM 
Secretária Municipal de Educação - Interina 
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DECRETO Nº 4.539, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 - Dispõe sobre critérios e 
procedimentos a serem observados no processo de organização do Quadro de Técnico 
Administrativo Educacional - Área Monitoria, efetivos e/ou removidos, atribuição de turma 
(s) e jornada de trabalho das Instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, 
e dá outras providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
Considerando a Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários, fixa o quadro de pessoal, classifica cargos, função, nível e referência, da Administração 
Pública do Poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei Complementar nº 175 de18 de setembro de 2017, que altera os anexos IV e IX da Lei 
Complementar nº 40 de 14 de dezembro de 2005, que trata do Plano de Cargos Carreira e Salários - PCCS 
dos servidores Municipais e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei Complementar nº 189, de 19 de julho de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos, 
carreira e vencimentos dos profissionais não docentes da rede municipal da educação pública básica de 
Lucas do Rio Verde - MT; 
 
Considerando a Resolução Normativa nº 01/2019 - CME/LRV que dispõe sobre a Regulamentação da 
oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá 
outras providências; 
 
Considerando a importância de garantir o quadro permanente dos profissionais efetivos nas instituições 
da rede municipal de ensino assegurando o compromisso para com os interesses e objetivos 
fundamentais da Educação Infantil; 
 
Considerando a necessidade de fixar critérios para organização do Regime/jornada de trabalho nas 
instituições da rede municipal de ensino que ofertam Educação Infantil; 
 
Considerando o Comando Interno - Geral: # 10.08308/2019, DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidos critérios a serem observados no processo de organização do regime/jornada 
de trabalho, do quadro de pessoal, para fins de atendimento às demandas das Instituições que ofertam 
educação infantil, em consonância com a previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 2º Todos os ocupantes do cargo Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria efetivos(as) que 
integram o quadro de pessoal da rede municipal de ensino, realizarão a contagem de pontos, conforme 
orientação constante no Anexo II, e participarão de escolha da (s) turma (s) que pretendem trabalhar no 
ano subsequente da data de atribuição, obedecendo o Regime/jornada de trabalho nas instituições que 
ofertam educação infantil, conforme disciplinado neste decreto, exceto os profissionais que estão em 
afastamento por licença para tratar de interesse particular. 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2017/17/175/lei-complementar-n-175-2017-altera-os-anexos-iv-e-ix-da-lei-complementar-n-40-de-14-de-dezembro-de-2005-que-trata-do-plano-de-cargos-carreira-e-salarios-pccs-dos-servidores-municipais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2005/4/40/lei-complementar-n-40-2005-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-nivel-e-referencia-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2019/18/189/lei-complementar-n-189-2019-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-nao-docentes-da-rede-municipal-da-educacao-publica-basica-de-lucas-do-rio-verde-mt
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§ 1º O Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria, que está retornando de licença interesse ou 
oriundo de remoção atribuirá turma (s) após todos os demais em exercício na instituição de ensino 
durante o ano civil no qual ocorre a atribuição. 
 
§ 2º Os efetivos do cargo Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria, que integram o quadro de 
pessoal da rede municipal de ensino, desempenhando outra função no âmbito da administração pública 
direta e indireta, mandato eletivo, e cedências, será facultado a atribuição de turma (s) na ordem de sua 
pontuação ou ao final da lista de classificação, porém necessitam manifestar suas intenções no momento 
da atribuição. 
 
§ 3º Caso haja abertura de novas vagas de atribuição de turmas nas instituições de ensino, após a data da 
atribuição, e até o início do próximo ano letivo, caberá a Secretaria Municipal de Educação decidir sobre 
a redistribuição de turma (s) entre os efetivos do cargo Técnico Administrativo Educacional - Área 
Monitoria. 
 
Art. 3º A quantidade de cargos de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria efetivos para 
compor o quadro de pessoal das instituições que ofertam educação infantil será calculada de acordo com 
o número de turmas, seguindo os critérios da Resolução Normativa nº 01/2019 - CME/LRV de 10 de 
outubro de 2019, que dispõe sobre a Regulamentação da oferta da educação infantil no sistema municipal 
de educação de Lucas do Rio Verde - Mato Grosso, e dá outras providências; e estabelece a seguinte 
relação: 
 
I - Berçário - 25 (vinte e cinco) bebês: 01 (um) professor e 04 (quatro) auxiliares; 
 
II - Infantil I - 25 (vinte e cinco) crianças bem pequenas: 01 (um) professor e 03 (três) auxiliares; 
 
III - Infantil II - 25 (vinte e cinco) crianças bem pequenas: 01 (um) professor e 02 (dois) auxiliares; 
 
IV - Infantil III - 25 (vinte e cinco) crianças pequenas: 01 (um) professor e 01 (um) auxiliar; 
 
V - Infantil IV - 25 (vinte e cinco) crianças pequenas: 01 (um) professor; 
 
VI - Infantil V - 25 (vinte e cinco) crianças pequenas: 01 (um) professor. 
 
Art. 4º A atribuição de turma (s) aos efetivos do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área 
Monitoria acontecerá conforme cronograma estipulado pela secretaria municipal de educação. 
 
Parágrafo único. A Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação acompanhará todo o 
processo de atribuição das Instituições de Ensino. 
 
Art. 5º O gestor da instituição será o responsável por orientar a Comissão Interna de Atribuição de Turmas 
e/ou Aulas, já instituída, para a contagem de pontos dos efetivos do cargo de Técnico Administrativo 
Educacional - Área Monitoria. 
 
§ 1º Para a contagem de pontos dos efetivos do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área 
Monitoria deverá ser acrescida aos membros da Comissão Interna de Atribuição de Turmas e/ou Aulas, 
um Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria, representante. 
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§ 2º A Comissão Interna de Atribuição de Turmas e/ou Aulas é a responsável pela contagem dos pontos, 
devendo todo processo ser lavrado em ata, e posteriormente encaminhado à Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
§ 3º A Comissão Interna de Atribuição de Turmas e/ou Aulas deverá comunicar o cronograma da 
atribuição de turma, via ofício, a todos os efetivos do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área 
Monitoria, constantes em seu lotacionograma, exceto aos que estão em afastamento por licença para 
tratar de interesse particular. 
 
§ 4º O efetivo do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria fará sua contagem de 
pontos em formulário específico - Anexo II, na instituição de ensino em que atua. 
 
Art. 6º O resultado da contagem de pontos deverá ser publicado no mural da instituição de ensino que 
oferta educação infantil, com antecedência de 03 (três) dias úteis, da data de atribuição dos efetivos do 
cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria concomitante a atribuição de aula dos 
professores. 
 
Art. 7º Após a publicação no mural da instituição de ensino, o Técnico Administrativo Educacional - Área 
Monitoria terá 02 (dois) dias úteis para solicitar revisão da contagem de pontos, através de requerimento 
escrito e endereçado à Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas. 
 
Art. 8º Os efetivos do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria que se fizer ausente 
no ato de atribuição de turma (s), poderá fazê-lo por meio de procuração. 
 
§ 1º O efetivo do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria que se fizer ausente no 
processo de organização do regime/jornada de trabalho e não outorgar procurador, havendo turma 
disponível atribuirá na instituição de ensino lotado, caso contrário, será encaminhado para a Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
§ 2º Havendo efetivos do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria remanescentes, 
estes ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Educação para que esta os remanejem para onde se 
fizer necessário, desde que preservadas as atribuições do cargo e função. 
 
Art. 9º A jornada/carga horária de trabalho semanal dos efetivos do cargo Técnico Administrativo 
Educacional - Área Monitoria, referentes às atividades em sala de aula, será distribuída conforme o quadro 
do Anexo I. 
 
Art. 10. Após a data de atribuição de turma (s), a equipe gestora de cada instituição de ensino deverá 
encaminhar a Secretaria Municipal de Educação a organização do quadro efetivo do cargo de Técnico 
Administrativo Educacional - Área Monitoria (lotacionograma), bem como a relação dos profissionais 
remanescentes. 
 
Art. 11. O cumprimento da jornada de trabalho dos efetivos do cargo de Técnico Administrativo 
Educacional - Área Monitoria ficará sob a responsabilidade da equipe gestora da instituição de ensino, 
com acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação. 
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Art. 12. Para garantir a legitimidade da assiduidade da jornada de trabalho em cada ano, a equipe gestora 
deverá apresentar para a Comissão Interna de Atribuição de Turmas e/ou Aulas, documentos que 
comprovem os critérios elencados no item 6 (seis) do Anexo II. 
 
Parágrafo único. São considerados documentos comprobatórios: As atas das reuniões devidamente 
assinadas, listas de presença e a folha ponto do servidor (a). 
 
Art. 13. No campo de titulação profissional, no item 4 (quatro) do Anexo II, será considerada a seguinte 
pontuação: 
 
I - Especialização na área de educação, a 1ª vale 6,0 (seis) pontos, a partir da 2º (segunda) vale 3,0 (três) 
pontos cada, e no máximo 5 (cinco) títulos de especialização; 
 
II - Graduação em Licenciatura Plena: 4,0 (quatro) pontos; 
 
III - Ensino Médio - Magistério: 2,0 (dois) pontos; 
 
IV - Ensino Médio: 1,0 (um) ponto. 
 
Art. 14. Os certificados de cursos de formação continuada dos últimos cinco anos, a contar da data de 
emissão, deverão ser apresentados contendo o registro do evento e a carga horária compatível com o 
período de realização do curso. 
 
§ 1º Os certificados de cursos realizados na área de educação, serão contabilizados com limite máximo de 
100 (cem pontos) conforme orientação do item 7 (sete) do Anexo II. 
 
Art. 15. Serão consideradas declarações ou atestados de conclusão de cursos de formação continuada e 
pós-graduação na área de educação, emitidos no ano civil no qual ocorre a contagem de pontos, caso o 
efetivo do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria, não esteja de posse do 
certificado. 
 
Art. 16. Serão consideradas as publicações, as apresentações e/ou coordenação de trabalhos científicos 
dos últimos 5 (cinco) anos, na área de educação, com limite máximo de 50 (cinquenta pontos), 
contabilizados conforme orientação do item 8 (oito) do Anexo II. 
 
Art. 17. Quando da apuração final dos pontos ocorrer empate entre os efetivos do cargo de Técnico 
Administrativo Educacional - Área Monitoria, o critério de desempate será: 
 
I - Maior escolaridade; 
 
II - Maior tempo de serviço na instituição de ensino na qual está atribuindo turma; 
 
III - Maior tempo de serviço na rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde; 
 
IV - Maior idade. 
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Art. 18. Ao efetivo do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria, que se sentir 
prejudicado (a) quanto ao processo de atribuição de turma (s) que pretende trabalhar, poderá opor 
recurso por escrito no prazo de 01 (um) dia útil, o qual deverá ser protocolado junto à Comissão Interna 
de Atribuição de Turmas e/ou Aulas. 
 
Art. 19. Se negado o recurso pela Comissão Interna de Atribuição de Turmas e/ou Aulas, o efetivo do 
cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria poderá interpor novo recurso à Secretaria 
Municipal de Educação, no prazo de 01 (um) dia útil 
 
Art. 20. Havendo a necessidade de substituição de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria 
dentro da instituição de ensino, a equipe gestora tem autonomia para remanejamento temporário, com 
revezamento dos ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria. 
 
Art. 21. São partes integrantes deste Decreto, os seguintes anexos: 
 
I - Anexo I: Distribuição de Jornada de Trabalho conforme concurso; 
 
II - Anexo II: Ficha de Pontuação para Atribuição da Jornada de Trabalho dos Efetivos do Cargo de Técnico 
Administrativo Educacional - Área Monitoria. 
 
Art. 22. Os casos omissos deverão ser solucionados pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 24. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial ao Decreto nº 4122, de 31 de outubro 
de 2018. 
 
Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, Estado Mato Grosso, 11 de novembro de 2019. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretário Municipal de Educação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2018/412/4122/decreto-n-4122-2018-dispoe-sobre-criterios-e-procedimentos-a-serem-observados-no-processo-de-regime-jornada-de-trabalho-dos-as-monitores-as-da-rede-municipal-de-educacao-e-demais-providencias
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Anexos 
 

ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
DISTRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO CONFORME CONCURSO EDUCAÇÃO INFANTIL: 
ATENDIMENTO PARCIAL E INTEGRAL 
 

ETAPA 
Carga Horária de 
Concurso Hora 
Relógio (60 min.) 

Atribuição de Carga Horária - 
Turma Parcial (Hora/Aula de 60 
min.) 

Atribuição de Carga 
Horária - Turma Integral 
(Hora/Aula de 60 min.) 

Educação 
Infantil 
(Creche) 

40 horas 

02 (duas) Turmas Parciais 
Período: 01 Turma: 20 horas - 
Manhã 01 Turma: 20 horas - 
Tarde 

01 (uma) Turma Integral 
Período: 20 horas - Manhã 
20 horas - Tarde 

 
ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
FICHA DE PONTUAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS EFETIVOS DO CARGO DE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - ÁREA MONITORIA 
 

1. Dados do Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria: 

Nome: ______________________________________________________ Matrícula: _____________ 
RG: ___________________SSP/_________CPF:_______________ Data de 
nascimento____/____/____ Endereço:________________________________Nº 
_____Complemento:_______ Bairro:___________ 
Município:___________________________CEP:_______________Telefone: ()________________ 
Instituição de Ensino:_______________________________________________________________ 

2. Situação Funcional 3. Jornada Semanal de Trabalho 

Habilitação de Concurso: 
_______________________________________________ 

() 40 horas 

4. Da Formação/Titulação (somatória) 

4.1 Especializações (no máximo 5 (cinco) pós-graduação). 

6,0 (seis) pontos 
 

3,0 (três) pontos a partir 
da 2ª especialização 

4.2 Graduação em Licenciatura Plena. 4,0 (quatro) pontos  

4.3 Ensino Médio - Magistério. 2,0 (dois) pontos  

4.4 Ensino Médio. 1,0 (um) ponto  

5. Tempo de Serviço (computar anos e meses) 
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5.1 Tempo de serviço na rede municipal de ensino de Lucas 
do Rio Verde - MT. 

2,0 (dois) pontos por ano e 
0,17 (zero dezessete 
décimos) para cada mês 
do ano incompleto. Ex: 1 
ano e 4 meses (2 pontos + 
0,68 = 2,68) 

 

6. Assiduidade da Jornada de Trabalho no Ano Letivo Vigente 

6.1 Por não apresentar faltas injustificadas durante todo o 
ano letivo. 

2,0 (dois) pontos  

6.2 Por participação em 100% das Assembleias da 
Comunidade Escolar. 

1,0 (um) ponto  

7. Qualificação Profissional Complementar - dos últimos 5 (cinco) anos, com limite máximo de 100 
(Cem) pontos 

7.1 Participação em cursos de formação continuada 
presenciais, semipresenciais e à distância oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, e 
de Órgãos Governamentais, ou de outras Instituições Em 
Parceria com a secretaria municipal de educação de Lucas 
do Rio Verde-MT, realizados na área de educação que 
contemplem conhecimentos didático-curriculares, políticas 
educacionais, gestão educacional, liderança, gestão de 
pessoas, legislação e administração pública dos últimos 5 
anos. 

2,0 (dois) pontos p/40h  

7.2 Participação em cursos de formação continuada 
presenciais, semipresenciais e à distância oferecidos por 
Órgãos não Governamentais, e Instituições Privadas, sem 
Parceria com a secretaria municipal de educação de Lucas 
do Rio Verde-MT, realizados na área de educação que 
contemplem conhecimentos didático-curriculares e de 
políticas educacionais, gestão educacional, liderança, 
gestão de pessoas, legislação e administração pública, dos 
últimos 5 anos. 

1,0 (um) ponto p/40h  

7.3 Ministrar cursos, oficinas ou palestras para profissionais 
da educação básica nas instituições da rede municipal de 
ensino chancelados pela Secretaria Municipal de Educação 
de Lucas do Rio Verde. - MT. 

2,0 (dois) pontos p/40h  

8. Publicações e/ou Apresentação de trabalhos em Eventos Científicos na Área da Educação - dos 
últimos 5 (cinco) anos, com limite máximo de 50 (cinquenta) pontos 

8.1 Publicação de resultados de pesquisas acadêmicas ou 
técnicas em periódicos científicos, no formato impresso 
e/ou em meios eletrônicos: Artigo; Resenha; Relato de 

2,0 (dois) pontos para 
cada publicação 
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Experiência; Informe científico; Estudo de Caso; Nota 
técnica; Resumo; Fichamento; ou Trabalho de Conclusão de 
Curso (Monografia, Dissertação ou Tese). 

8.2 Apresentação e/ou Coordenação de Trabalhos: 
Comunicação oral; Palestra; Coordenador/mediador de 
mesa; Minicurso; Banner/Pôster; ou Oficina. 

1,0 (um) ponto para cada 
trabalho 

9. Total de pontos obtidos  

10. Em caso de empate: 

Maior escolaridade.  

Maior tempo de serviço na 
instituição de ensino na 
qual está atribuindo. 

 

Maior tempo de serviço na 
rede municipal de ensino 
de Lucas do Rio Verde. 

 

Maior idade.  

Assinatura do Técnico Administrativo Educacional - Área 
Monitoria: _____________________________ 

Responsáveis pela 
atribuição: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

Data: 
__/__/____ 
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DECRETO N. 4.555, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 - Dispõe sobre o estabelecimento de 
critérios e mecanismos de acompanhamento e avaliação das metas constantes do Plano 
Municipal de Educação, e dá outras Providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que forneceu as bases para as políticas educacionais e o estabelecimento de um Plano Nacional de 
Educação com força de lei, conforme seu artigo 9º; 
Considerando a Lei nº 2.438, de 24 de junho de 2015 que reestrutura o Plano Municipal de Educação e dá 
outras providências, em seus artigos 3º, que estabelecerá critérios e mecanismos de acompanhamento e 
avaliação das metas do Plano Municipal de Educação e os parágrafos § 1º e 
 
§ 2º; 
Considerando a Lei nº 1.860, de 06 de julho de 2010 que reestrutura o Fórum Municipal de Educação 
para, acompanhamento, e execução do Plano Municipal de Educação do município de Lucas do Rio Verde, 
e de acordo com a Lei nº 2.719, de 14 de novembro de 2017, que altera dispositivos da Lei nº 1860/2010, 
criando nova nomenclatura, e dá outras providências; 
Considerando ainda o COMANDO INTERNO - GERAL: #10.08491/2019, DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidos os critérios do processo de organização e mecanismos de acompanhamento 
e avaliação das metas constantes do Plano Municipal de Educação. 
 
Art. 2º Os critérios estabelecidos para o processo de organização e mecanismos de acompanhamento e 
avaliação das metas constantes do Plano Municipal de Educação são os seguintes: 
 
I - Organizar o trabalho: em que consiste na execução das primeiras ações que o Dirigente Municipal de 
Educação e a equipe técnica deve desenvolver; 
 
II - Estudar o plano: momentos que a equipe técnica faz uma releitura atenta do plano, relacionando todas 
as metas e as estratégias de forma cronológica, possibilitando melhor visualização, consulta e controle 
dos processos de execução; 
 
III - Monitorar as metas e estratégias continuamente: para que se torne um ato contínuo de observação, 
pelo qual são tornadas públicas para a sociedade, as informações a respeito do progresso que vai sendo 
feito para o alcance das metas definidas e assegurando a transparência e o controle social do plano, com 
a utilização de instrumentos indispensáveis para aferir a evolução da meta, por indicadores. 
 
IV - Avaliar o plano periodicamente: A avaliação será realizada em período bianual, por ser entendida 
como um ato periódico de dar valor aos resultados alcançados, de ações que estejam em andamento, e 
àquelas que não tenham sido realizadas, para determinar até que ponto os objetivos estão sendo 
atingidos, e para orientar a tomada de decisões. 
 
Art. 3º A organização do trabalho do Dirigente Municipal de Educação e a equipe técnica devem constam 
das seguintes ações: 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2015/243/2438/lei-ordinaria-n-2438-2015-reestrutura-o-plano-municipal-de-educacao-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/186/1860/lei-ordinaria-n-1860-2010-reestrutura-o-forum-permanente-de-educacao-para-acompanhamento-e-execucao-do-plano-municipal-de-educacao-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2017/271/2719/lei-ordinaria-n-2719-2017-altera-dispositivos-da-lei-n-18602010-que-trata-da-reestruturacao-do-forum-permanente-de-educacao-para-o-acompanhamento-e-execucao-do-plano-municipal-de-educacao-criando-nova-nomenclatura-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2010/186/1860/lei-ordinaria-n-1860-2010-reestrutura-o-forum-permanente-de-educacao-para-acompanhamento-e-execucao-do-plano-municipal-de-educacao-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
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I - Verificar se o plano em vigência define ou não instâncias responsáveis pelo seu monitoramento e 
avaliação; 
 
II - Tornar necessário que o Conselho Municipal de Educação (CME) e o Fórum Municipal de Educação 
(FME) sejam partícipes da comissão; 
 
III - Criar uma equipe técnica, composta por profissionais da Secretaria Municipal de Educação com 
conhecimento técnico suficiente para subsidiar a comissão coordenadora em todo o processo de 
monitoramento e avaliação do plano; 
 
IV - Instituir instrumentos para coletar os dados que subsidiarão a produção das informações para o 
monitoramento e, posteriormente, os relatórios de avaliação, garantindo organização, efetividade e 
fluidez ao processo; 
 
V - Sugerir a utilização de Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação com base nas 
definições adotadas até este ponto do trabalho. 
 
Art. 4º A equipe técnica deve organizar o estudo do plano, de forma cronológica, do processo de 
monitoramento e avaliação, que deve gerar subsídios para a elaboração dos instrumentos de 
planejamento orçamentário a serem posteriormente executados. 
 
Art. 5º Para efetivar o monitoramento das metas e estratégias continuamente deve utilizar indicadores e 
fonte própria do município para cada meta elaborada, que já tenham sido definidos durante o processo 
de elaboração ou adequação do plano. 
 
Art. 6º É necessário avaliar o plano periodicamente compatibilizando todos os dados e as informações, 
certificando-se de que as condições consideradas no momento da definição das metas ainda 
correspondem ao cenário atual do município. 
 
§ 1º Caso seja imprescindível, realizar os ajustes tendo como referência os dados registrados nos 
Relatórios Anuais de Monitoramento: 
 
I - O reestudo das condições do município; 
 
II - Novos instrumentos legais que possam surgir no período; 
 
III - Outras informações relevantes. 
 
Art. 7º A equipe técnica deve encaminhar o Documento Preliminar ao Secretário para análise e validação. 
 
Art. 8º O Secretário Municipal deve devolver o documento Preliminar à equipe técnica, que, depois de 
validá-lo junto ao Pleno do Fórum Municipal de Educação, a cada dois anos, organiza o processo de 
consulta pública, através de miniconferências e conferência municipal de educação. 
 
Art. 9º A equipe técnica necessita sistematizar as sugestões das miniconferências e conferência municipal 
de educação e enviar à Secretaria de Educação o documento, a revisão e avaliação do Plano Municipal de 
Educação - Versão Final. 
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Art. 10. A avaliação deve ser realizada de acordo com a lei do Plano Municipal de Educação, cabendo à 
Câmara de Vereadores aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de deficiências e 
distorções. 
 
Art. 11. A Secretaria Municipal de Educação pode rever políticas, ações e programas de educação, e/ou 
propor possíveis alterações no plano vigente, caso sejam necessárias. 
 
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Lucas do Rio Verde/MT, 21 de novembro de 2019. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01 /2014-CME/LRV - Estabelece critérios para a oferta de 
Ensino Religioso nas escolas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino de 
Lucas do Rio Verde-MT e dá outras providências. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de suas atribuições legais, e 
em consonância com o disposto no Artigo 210 da Constituição Federal, Artigo 33 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, D.O.U. 23/12/1996 – de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Pareceres nºs 
05/97, 12/97 e 97/99 – do Conselho Nacional de Educação, Resolução 02/98, Câmara de Educação 
Básica/CNE, Resolução nº 006/00 do CEE/MT e Lei n° 9.475/97, que fundamenta esta Resolução e a 
integra para todos os efeitos e por decisão da Plenária na data de 01/07/2014 
 

R E S O L V E 
 
Art. 1º - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, parte integrante da formação básica do cidadão, 
constitui componente curricular, nos horários normais das instituições que atendem do 1º ao 9º ano no 
Sistema Municipal de Ensino, assegurado o respeito à diversidade cultural-religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. 
 
Art. 2º - O Ensino Religioso é área de conhecimento integrante da base nacional comum e visa a subsidiar 
o aluno na compreensão do fenômeno religioso, presente nas diversas culturas e sistematizado por todas 
as tradições religiosas, deve ter tratamento igual dado a outros componentes curriculares da educação 
básica, no que couber. 
 
Art. 3º - O aluno, se maior, ou pelos pais ou seu responsável, quando menor, deverá efetivar sua opção 
ou não para as aulas de Ensino Religioso, através de documento, no ato da matrícula, que deverá constar 
na ficha individual e no histórico escolar do mesmo. 
 
§ 1º - A instituição de ensino deve apresentar ao aluno ou seu responsável, no ato da matrícula, a proposta 
pedagógica de Ensino Religioso para referenciar a sua opção ou não. 
 
§2º - as instituições de ensino devem oferecer aos alunos que não optarem pelo Ensino Religioso, no 
mesmo horário, outros conteúdos de formação geral, subsidiado por um docente, de modo que todos, 
sem exceção, alcancem o mínimo de horas anuais. 
 
§3º - sendo o ensino religioso de matrícula facultativa, não será computado para a totalização do mínimo 
de oitocentos horas ao longo de pelo menos duzentos dias. 
Art. 4º O Sistema Municipal de Ensino regulamentará os procedimentos para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso e estabelecerá as normas para a habilitação e admissão dos professores. 
 
Art. 5º - Os conteúdos programáticos do componente curricular de Ensino Religioso devem ser 
organizados de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso dentro dos 
seguintes eixos: 
    
I – Culturas e Tradições Religiosas: Desenvolve os temas decorrentes da relação entre Cultura e Tradição 
Religiosa. 
II – Textos Sagrados e Tradições Orais: Aprofunda o significado da palavra sagrada no tempo e no espaço. 
III – Teologias: Analisa as múltiplas concepções do Transcendente. 
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IV – Ritos: Busca o entendimento das práticas celebrativas. 
V – Ethos: Analisa a vivência crítica e utópica da ética humana a partir das tradições religiosas. 
 
Art. 6º - Os conteúdos do Ensino Religioso serão ministrados como componente curricular do 1º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental.  
 
Art. 7º - A avaliação do aluno, voltada ao Ensino Religioso, como processo e parte integrante da Proposta 
Pedagógica, não será considerada para fins de promoção por ano, período, etapa, ciclo ou equivalente, 
sendo dispensada a recuperação. 
 
Art. 8º - Os professores de Ensino Religioso devem ser integrantes efetivos do quadro de Magistério da 
Secretaria Municipal de Educação, obedecido o princípio constitucional de investidura em cargo público. 
 
Art. 9º - A admissão dos professores para ministrar o Ensino Religioso considerará o profissional de 
educação básica, nas seguintes situações, priorizando-se o: 
 
I- com diploma de Pedagogia para a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
II- formação em cursos de licenciatura plena na área das Ciências Humanas, preferencialmente em 
Filosofia, História, Ciências Sociais e Pedagogia, nos anos finais do ensino fundamental.  
 
Art. 10- A partir dos Princípios Norteadores, as instituições de ensino incluirão o Ensino Religioso em seu 
Projeto Politico Pedagógico, executando-a num processo participativo, de acordo com a realidade da 
comunidade escolar, observadas as normas comuns em nível nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, além de outras 
normas dispostas para o Sistema Municipal de Ensino.             
 
Art. 11- Cabe à Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde promover a formação continuada 
dos professores através de cursos regulamentados. 
   
Art. 12 - Os casos omissos nesta Resolução serão dirimidos pelo Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 13- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
 
Lucas do Rio Verde-MT, 2014. 
MICHELENE RUFINO AMALIO ARAÚJO DE BRITTO 
Presidente do CME/LRV 
 
 
HOMOLOGO: 
ELAINE BENETTI LOVATEL 
Secretária Municipal de Educação 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 04 /2015-CME/LRV - Fixa normas para oferta da Educação 
Especial na Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde-MT. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso das atribuições legais, de 
acordo com o disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o art. 24 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e seu Protocolo Facultativo, aprovado por meio 
do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional e promulgados pelo Decreto nº 
6949/2009, Lei nº 10.098/2000, Resolução Normativa Nº 4, de 2 de outubro de 2009 do CNE/CEB, 
Resolução Normativa Nº 01/2012 do CEE/MT, Resolução Normativa nº 02/2015– CME/LRV e demais 
diretrizes nacionais pertinentes, e por decisão da Plenária do dia 24/11/2015.  
 

R E S O L V E: 
 

Capítulo I 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 1º - A Educação Especial como modalidade transversal da Educação Básica, ao perpassar todas as 
etapas e modalidades de ensino, deve-se constituir como parte integrante da educação regular, visando 
favorecer o processo de escolarização dos alunos com deficiência, com transtornos globais de 
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.  
 
Art. 2º - A Educação Especial pauta-se nos princípios éticos, políticos e estéticos que fundamentam a 
educação, de modo a assegurar aos que apresentam necessidades educacionais especiais:  
I-   a preservação da dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos 
de estudo, de trabalho e de inserção na vida social;  
II- a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças 
e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais, no processo de ensino e 
aprendizagem, como base para a constituição e a ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, 
habilidades e competências;  
III- o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e 
econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos.  
 
Art. 3º - A Educação Especial tem por objetivo desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores, garantindo o atendimento educacional especializado.  
 
Art. 4º - Para fins desta Resolução, considera-se público-alvo da Educação Especial:  
I- alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 
mental ou sensorial;  
II- alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 
estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses), TDAH e Transtornos Específicos de 
Aprendizagem (TEA) dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia e transtornos invasivos sem outra 
especificação;  
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III- alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande 
envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, 
psicomotora, artes e criatividade.  
 
Art. 5º - Para a identificação inicial das necessidades educacionais especiais do aluno, as decisões quanto 
ao atendimento necessário cabem à equipe técnico-pedagógica da instituição de ensino, que procederá 
à sua avaliação pedagógica, com a colaboração da família.  
 
§ 1º – A avaliação para a identificação das necessidades educacionais especiais deve partir sempre das 
potencialidades e das possibilidades do aluno, para depois verificar seus limites e dificuldades. 
 
§ 2º - A avaliação diagnóstica diferencial, do aluno, deverá ser solicitado pela instituição de ensino, quando 
necessário a equipe multiprofissional e/ou órgãos afins, da Secretaria Municipal de Educação.  
 
§ 3º- A avaliação diagnóstica diferencial, o atendimento e serviços de apoio especializados necessários 
para os alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados na rede privada de ensino, não é 
de responsabilidade do poder público municipal.  
 
§ 4º - Os procedimentos para classificação, reclassificação e aproveitamento de estudos, previstos nas 
normas que regem o Sistema Municipal de Ensino, aplicam-se aos alunos com público alvo da educação 
especial. 
 
Art. 6o - A certificação especial de conclusão de etapa ou curso de educação básica oferecido ao aluno 
público alvo da educação especial, no que e como couber, descreverá as habilidades e competências a 
partir de relatório circunstanciado e plano de desenvolvimento, de que constem ainda:  
I – avaliação pedagógica alicerçada em programa de desenvolvimento educacional para o aluno;  
II – tempo de permanência na etapa do curso;  
III – processos de aprendizagem funcionais, da vida prática e da convivência social;  
IV – nível de aprendizado da leitura, escrita e cálculo.  
 
§ 1o As escolas deverão manter arquivo com a documentação que comprove a necessidade de emissão 
da certificação especial, incluindo o relatório circunstanciado e o plano de desenvolvimento individual do 
aluno, para garantia da regularidade da vida escolar do aluno e controle pelo Sistema de Ensino.  
§ 2o A certificação a que se refere o caput deve ser fundamentada em avaliação pedagógica, realizada 
pelos professores responsáveis e equipe técnico-pedagógica, com histórico escolar que apresente, de 
forma descritiva, o conhecimento apropriado pelo aluno, no processo de aprendizagem.  

 
Capítulo II 

DA OFERTA DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Art. 7º – No Sistema Municipal de Ensino, a educação especial será ofertada, nas redes pública e privada, 
através dos serviços de apoio pedagógico especializado e demais serviços especializados.  
 
§ 1º - Os serviços de apoio pedagógico especializado destinam-se aos alunos com necessidades 
educacionais especiais, matriculados no ensino regular, e serão desenvolvidos em classes comuns do 
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 
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multifuncionais ou em centros de atendimento especializado da rede pública, da rede privada e/ou de 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos.  
 
§ 2º- Os serviços de apoio pedagógico especializado nas classes comuns serão desenvolvidos mediante:  
a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial;  
b) atuação de profissional tradutor /intérprete das línguas e dos códigos aplicáveis;  
c) atuação de professor e outros profissionais itinerantes, intra e interinstitucionalmente;  
d) atuação de profissional auxiliar do professor regente;  
e) atuação de profissional instrutor surdo;  
f) atuação de profissional guia-intérprete;  
g) disponibilização de outros apoios e recursos necessários à aprendizagem, à locomoção e à 
comunicação;  
h) oferta de formação continuada e orientação pedagógica ao professor regente.  
 
§ 3º - O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou de 
outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 
comuns, podendo ser realizado, também, em centro de atendimento especializado, mantido pela rede 
pública ou de instituições comunitárias, confessionais, ou filantrópicas sem fins lucrativos.  
 
§ 4º - O atendimento a que se refere o caput deste artigo dar-se-á, preferencialmente, na mesma unidade 
de ensino regular em que o aluno estiver matriculado. 
  
§ 5º - Na impossibilidade desse atendimento no mesmo local, o aluno será atendido na unidade escolar 
mais próxima, que oferte o serviço.  
 
Art. 8º - O Atendimento Educacional Especializado se efetiva a partir do processo de relacionamento do 
aluno com o ambiente escolar e que possibilite o reconhecimento das suas potencialidades e 
necessidades pessoais.  
 
Art. 9º - Os Centros de Atendimento Educacional Especializado destinado a alunos com deficiências, cujo 
grau de comprometimento intelectual, sensorial, motor ou psíquico impeça permanentemente atividades 
de vida autônoma desses discentes, deverão:  
I- requerer credenciamento, exceto se já credenciados para a Educação Básica, e autorização para 
funcionamento, nos termos da Resolução nº 01/2015 do CME/LRV e desta normativa;  
II- dispor de instalações, equipamentos e recursos didáticos específicos à natureza do atendimento 
prestado;  
III- organizar o atendimento, respeitando as condições individuais de cada aluno;  
IV- viabilizar a oferta de serviços complementares e equipe multiprofissional, em parceria com entidades 
públicas ou privadas ligadas às áreas de Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Trabalho;  
V- cumprir as demais exigências inerentes a sua implantação e funcionamento.  
 
§ 1º - Os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem oferecer serviços de avaliação, 
estimulação essencial, capacitação em serviço, educação para o trabalho, além do Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, contando com a participação de equipe multiprofissional, equipamentos 
e materiais específicos, devendo:  
a) prover as demais escolas dos recursos instrucionais necessários para o alunado da educação especial 
que as frequentam;  
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b) atender complementarmente aos alunos público alvo da educação especial matriculados nas escolas 
da rede, em todas as suas etapas e que não apresentem temporariamente condições de o fazer.  
 
§ 2º- Os serviços desenvolvidos nos Centros de Atendimento Especializado deverão ser planejados e 
executados por professores especializados e/ou capacitados.  
 
§ 3º - As Instituições não governamentais, sem fins lucrativos, que ofertam serviços de educação especial, 
poderão efetuar convênios com órgãos e/ou entidades para o desenvolvimento de atividades que 
possibilitem o cumprimento de suas finalidades.  
 
Art. 10 O Sistema Municipal de Ensino, mediante ação integrada com o Sistema Único de Saúde, 
organizará o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em 
razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou 
permanência prolongada em domicílio. 
 
§ 1º - O atendimento em ambiente hospitalar é o serviço, destinado a prover, mediante atendimento 
especializado, a educação escolar aos alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de 
tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou ambulatorial. 
 
§ 2º - O atendimento em ambiente domiciliar, é o serviço destinado a viabilizar, mediante atendimento 
especializado, a educação escolar aos alunos que estejam impossibilitados de frequentar as aulas em 
razão de tratamento de saúde que implique em permanência prolongada em domicilio. 
 
§ 3º- As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao 
processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados na instituição de 
ensino, contribuindo para seu retorno e reintegração a instituição, e desenvolver currículo flexibilizado 
com crianças, jovens e adultos não matriculados no Sistema Municipal de Ensino, facilitando seu posterior 
acesso à escola regular. 
§ 4º - Para o aluno enfermo, matriculado no Sistema Municipal de Ensino receber o atendimento 
educacional em ambiente hospitalar e/ou domiciliar, ele precisa ter atestado médico por mais de 30 dias 
e o atendimento ocorrerá quinzenalmente. 
§ 5º - No caso de que trata o caput deste artigo, o registro de frequência deve ser realizado com base no 
relatório elaborado pelo professor especializado que prestar atendimento ao aluno.  
 
§ 6º - É de responsabilidade da instituição de ensino, a que o aluno esteja vinculado, o atendimento 
hospitalar ou domiciliar e a emissão de toda documentação escolar relativa ao seu desempenho.  
 
Art. 11 - Aos alunos com deficiência intelectual ou múltipla, ao completarem 18 (dezoito) anos, deverá 
ser expedido, pelas instituições de ensino a que pertençam certificação especial que se caracteriza por 
um relatório que apresente, de forma descritiva, as habilidades e competências alcançadas, além do 
histórico escolar.  
 
Parágrafo único – o aluno poderá ser encaminhado para cursos destinados a Educação de Jovens e Adultos 
– EJA, preferencialmente em período diurno, bem como para a Educação Profissional e Tecnológica, 
visando à sua inserção no mundo do trabalho.  
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Art. 12 - Em se tratando de alunos com deficiência que apresentam impedimento de longo prazo, de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial, e transtorno global de desenvolvimento, e que requeiram 
atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, bem como, ajuda e apoio intensos e 
contínuos, deverão eles ser encaminhados a outros serviços mantidos pelo poder público ou privado, para 
os atendimentos complementares à educação, tais como: Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e 
Trabalho.  

 
Capítulo III 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
Art. 13 – Todas as instituições do Sistema Municipal de Ensino deverão observar na organização de seu 
Projeto Político Pedagógico a legislação vigente, no que se refere à educação especial no âmbito da 
educação básica, garantindo a formação pedagógica a todos os professores, para esse atendimento e para 
o desenvolvimento de práticas coletivas de educação inclusiva.  
 
Parágrafo único - Entende-se por educação inclusiva aquela que se fundamenta no respeito à diversidade 
humana e organiza-se em todos os aspectos: administrativo, estrutural, arquitetônico, material e 
pedagógico, para favorecer a aprendizagem de todos os alunos.  
 
Art. 14 – Na elaboração do Projeto Político Pedagógico, a escola deve prever a oferta dos serviços da 
educação especial, considerando os seguintes aspectos:  
I- oferta de pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva, com a identificação das habilidades 
e das necessidades de cada estudante, organizando os recursos pedagógicos necessários à garantia do 
desenvolvimento humano e da aprendizagem;  
II- participação e articulação com a família e com a comunidade, assegurando resposta educativa de 
qualidade à diversidade dos estudantes;  
III- cumprimento do que determina a legislação vigente, que assegura aos estudantes com deficiência a 
acessibilidade e a permanência na escola;  
IV- previsão e provisão de:  
a) professores especializados e/ou capacitados para o atendimento às necessidades educacionais dos 
alunos;  
b) flexibilização curricular para os alunos que apresentem    diferenças significativas no processo de 
aprendizagem em relação à maioria dos alunos;  
c) oferta de serviços de apoio pedagógico especializado, visando ao atendimento das demandas da 
unidade escolar em relação às necessidades dos alunos com deficiência;  
d) temporalidade flexível, com respectiva avaliação diagnóstico–pedagógica, durante o ano letivo, para 
atender às necessidades educacionais dos alunos com deficiência intelectual ou com deficiências 
múltiplas, de forma que possam concluir, em tempo maior, o currículo previsto para as etapas, anos, 
ciclos, fases ou períodos escolares, principalmente nos anos finais do ensino fundamental;  
e) atendimento educacional aos alunos que apresentam altas habilidades/superdotação, mediante 
programas de:  
1. atividades de enriquecimento em classes regulares;  
2. ensino individualizado;  
3. estudos independentes;  
4. agrupamentos especiais;  
5. programas de orientação individual ou grupal;  
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6. aceleração e/ou entrada precoce em classes mais avançadas;  
7. elaboração de propostas curriculares com aprofundamento do conteúdo;  
8. atividades especiais suplementares e diversificadas;  
f) atendimento ao aluno com surdez, observando-se:  
1. a inclusão deve acontecer desde a educação infantil até a educação superior;  
2. deve-se garantir, desde cedo, a utilização de recursos de que necessitam para superar as barreiras no 
processo educacional;  
3. os professores precisam conhecer e usar a língua brasileira de sinais - LIBRAS;  
4. são necessários ambientes educacionais estimuladores, que desafiem o pensamento, explorem suas 
capacidades em todos os sentidos;  
5. devem ser contemplados o ensino de LIBRAS, o ensino em Libras e o ensino da Língua Portuguesa;  
6. deve-se garantir o acesso ao conhecimento, a acessibilidade, bem como, o Atendimento Educacional 
Especializado;  
7. não se deve restringir ao uso desta ou daquela língua;  
g) condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva no âmbito da atuação profissional, 
formação, desenvolvimento da pesquisa, com protagonismo dos professores, articulando experiência e 
conhecimento com as necessidades e possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio 
de colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa;  
h) deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de comunicação e 
sinalização, diferenciadas dos demais alunos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante  
utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille – Sorobã, e a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), sem prejuízo da Língua Portuguesa, facultando-lhes, e às suas famílias, a opção pela 
abordagem pedagógica que julgarem adequada, consultando, se necessário,  os  profissionais 
especializados em cada caso.  
i) garantir quantificação mínima e máxima, dos alunos com necessidades educacionais especiais, por 
turma, do seguinte modo:  
1. em classes comuns: 03 (três) alunos com necessidades educacionais especiais semelhantes por turma 
de até 20 (vinte) alunos na pré-escola e ensino fundamental nos anos iniciais e até 25 alunos no ensino 
fundamental nos anos finais. 
2. em se tratando de pessoas com deficiências diferenciadas, admite-se, no máximo, 02 (dois) alunos por 
turma de até 20 (vinte) alunos na pré-escola e ensino fundamental nos anos iniciais e até 25 alunos no 
ensino fundamental nos anos finais.  
3. em salas de recursos multifuncionais na rede regular de ensino, as turmas serão compostas por no 
máximo 5 (cinco) alunos em trabalho coletivo;  
4. nos Centros de Atendimento Educacional Especializado que ofertam os serviços de oficinas 
pedagógicas, as turmas serão compostas de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, de 10 (dez) alunos.  
 
Art. 15 - O currículo a ser desenvolvido em todas as instituições do Sistema Municipal de Ensino, quando 
direcionadas aos alunos com necessidades educacionais especiais, deverá incluir em seu Projeto Político 
Pedagógico ações que flexibilizem suas propostas, sem prejuízo das complementações provindas do AEE, 
e que atendam às necessidades peculiares desses discentes. 
  
Parágrafo único - No ensino regular, deverá ser utilizada a tecnologia assistiva, para suprir as necessidades 
especiais do aluno. 
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Art. 16 - A avaliação do rendimento escolar será contínua, cumulativa, descritiva e deve levar em 
consideração a flexibilização curricular necessária à prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, e os aspectos básicos de comportamento social.  
 

Capítulo IV 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 17 - Os professores que atuam em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento 
Educacional Especializado deverão ser capacitados e/ou especializados mediante programas de formação 
inicial e continuada. 
  
Art. 18 - São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado:  
I- identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias, considerando as carências dos alunos com necessidades especiais;  
II- elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  
III- organizar, junto com o coordenador pedagógico, o tipo e o número de atendimentos aos alunos, na 
sala de recursos multifuncionais;  
IV- acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, na sala 
de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola, interfaceando seu 
planejamento de ensino com os professores das turmas regulares;  
V- fomentar, junto à gestão escolar, parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 
na disponibilização de recursos de acessibilidade;  
VI- orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e quanto a acessibilidade 
aos espaços, utilizados pelo aluno;  
VII- ensinar e usar a tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação;  
VIII- estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos 
serviços, dos recursos pedagógicos, da acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos 
alunos, nas atividades escolares.  
 
Art.19 – Para atuar nos serviços de educação especial, o professor deverá ter licenciatura plena em 
pedagogia, cursos de formação em educação especial ou especialização em educação especial ou em 
psicopedagogia. 
 
 Art. 20 – Para atuar nos serviços da educação especial, os profissionais deverão atender a todas as 
exigências do Plano Municipal de Educação, atinentes à modalidade.  
 

Capítulo V 
DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS 

 
Art. 21 – Todas as instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino devem garantir o acesso e a 
permanência dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, assegurando a 
acessibilidade, mediante eliminação de obstáculos arquitetônicos, urbanísticos, na edificação – incluindo 
instalações, equipamentos e mobiliário – e no transporte escolar, bem como de barreiras nas 
comunicações, provendo as escolas dos recursos necessários.  
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Parágrafo único - Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve 
ser realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a construção e autorização de 
funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infraestrutura definidos pela Lei nº 
10.098/2000 e Resolução Normativa 01/2015 do CME/LRV.  
 

Capítulo VI 
DA MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E PROMOÇÃO 

 
Art. 22 – É garantida a matrícula compulsória, em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 
particulares, de pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais, capazes de se integrar no 
sistema regular de ensino, nos termos da legislação vigente e das normas próprias do Sistema Municipal 
de Ensino.  
 
Art. 23 - O aluno com altas habilidades poderá avançar, desde que apresente capacidades em todas as 
áreas do conhecimento compatíveis com a etapa, o ano, o ciclo, a fase ou o período subsequente, 
mediante avaliação diferenciada por equipe multiprofissional. 
  
Art. 24 - Ao aluno que apresente necessidades educacionais especiais, para fins de transferência, será 
expedido Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas e de seu estágio de aprendizagem, 
constando suas capacidades, bem como os recursos/equipamentos utilizados, além do que preconiza a 
norma vigente.  
 
Art. 25 - O aluno que apresente necessidades educacionais especiais, incluso em classe comum do ensino 
regular, terá sua avaliação e promoção com base nas capacidades correspondentes ao previsto para os 
demais alunos, no Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar da instituição de ensino.  
 

Capítulo VII 
DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 26 - O Sistema Municipal de Ensino deve constituir e fazer funcionar setor próprio e responsável pela 
supervisão de todas as ações inerentes à Educação Especial, na Secretaria Municipal de Educação, 
mormente as que viabilizem e dê sustentação ao processo de construção de uma educação inclusiva, 
dotado de recursos humanos, materiais e financeiros necessários.  
 
§ 1º - Compete ao setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação - SME, elaborar e 
propor: orientações curriculares, programas de formação inicial ou continuada, orientações para 
coordenadores pedagógicos e professores de AEE; propor e implementar procedimentos de avaliação e 
acompanhamento dos serviços de Educação Especial em funcionamento nas instituições de ensino, na 
perspectiva de aprimoramento da qualidade do processo educacional.  
 
§ 2º - Cabe a Secretaria Municipal de Educação – SME, estabelecer parcerias com os profissionais da área 
de saúde e assistência social que possam subsidiar as instituições de ensino na qualificação do 
atendimento aos alunos público alvo da educação especial. 
 

Capítulo VIII 
DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO 

DE INSTITUIÇÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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Art. 27 - As instituições de ensino credenciadas para oferta da Educação Básica, autorizadas para oferta 
de suas etapas e/ou modalidades, deverão incluir serviços de Educação Especial, estes devidamente 
previstos no seu Projeto Político Pedagógico - PPP e Regimento Escolar. 
.  
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação, por intermédio de seu setor encarregado da 
Educação Especial, deverá orientar as instituições de ensino objetivando adequar seu PPP e Regimento 
Escolar à modalidade.  
 

Capítulo IX 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 28 - A falta de atendimento educacional especializado, de acordo com os padrões mínimos de 
qualidade para a educação inclusiva e a ocorrência de irregularidade, de qualquer ordem nas instituições 
do Sistema Municipal de Ensino será objeto de diligência, sindicância e, se for o caso, de processo 
administrativo que vise a sua apuração. 
 
Art. 29 – Vencidas as atuais autorizações concedidas às instituições de ensino, públicas e privadas, para 
ministrar exclusivamente a modalidade Educação Especial, estas só poderão ser renovadas se 
demonstrada a real impossibilidade de se constituírem em Centro de Atendimento Educacional 
Especializado, nos termos desta normativa.  
 
Art. 30 – O Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes da rede pública de ensino regular 
poderá ser oferecido pelo Sistema Municipal de Ensino-SIME ou pelas instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, 
conveniadas com o Poder Executivo competente, desde que, para tal, esteja credenciada e autorizada 
pelo Sistema Municipal de Ensino-SIME.  
 
Art. 31 – Na ausência ou insuficiência do professor habilitado em licenciatura plena em pedagogia, 
poderão ser admitidos, até o término do ano letivo de 2019, profissionais com curso de qualificação em 
Educação Especial 
 
Art. 32 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 

Lucas do Rio Verde, 24 de novembro de 2015. 
 
IZANA NÉIA ZANARDO 
Presidente em Exercício do CME/LRV 
Portaria nº 012/2015 
 
HOMOLOGO: 
ELAINE BENETTI LOVATEL 
Secretária Municipal de Educação 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019 - CME/LRV Dispõe sobre a regulamentação da 
oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato 
Grosso, e dá outras providências. 
 

O Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o que dispõe as Leis nº 9394/1996 - LDB, Lei nº 11.274/2006, Lei nº 12.796, de 2013, Lei 
nº 13.005/2014, Lei Municipal nº 2.438/2015, Resolução nº 03/2005 CNE/CEB, Resolução nº 05/2009 
CNE/CEB, Resolução nº 04/2010 CNE/CEB, Resolução Normativa nº 002/2015-CEE/MT, Resolução nº 
02/2017 CNE/CP, Resolução nº 02/2018 do CNE/CEB, DRCEI/MT de 19 de dezembro de 2018, DRC da Rede 
Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Ato Normativo nº 01 de 23 de janeiro de 2019, e considerando 
também as disposições contidas na Resolução Normativa nº 01/2017 do CME/LRV e por decisão da 
Plenária de 10/10/2019. 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º - A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas 
constituem direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. 
 
Art. 2º- A Educação Infantil atende crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos a completar até 31 de março e 
06 (seis) anos a completar de 1° de abril a 31 de dezembro. 
 
§ 1º A creche atende as crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos de idade, sendo organizada da seguinte forma: 
 

I. Berçário (Bebês): 0 (zero) a 10 (dez) meses a completar até 31 de março; e onze meses de 01 
de abril a um ano e seis meses a completar até 31 de dezembro; 

II. Infantil I (Crianças bem Pequenas I): um ano e sete meses a completar até 31 de março a 02 
(dois) anos e 02 (dois) meses a completar até 31 de dezembro; 

III. Infantil II (Crianças bem Pequenas II): 02 (dois) anos e 03 (três) meses a completar até 31 de 
março e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses a completar de 1° de abril a 31 de dezembro;  

IV. Infantil III: 03 (três) anos a completar até dia 31 de março e 03 (três) anos e 11 (onze) meses de 
idade a completar de 1° de abril a 31 de dezembro. 
 
§ 2º A pré-escola atende as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e 06 (seis) anos de idade a completar 
a partir de 1º de abril, sendo organizada da seguinte forma: 
 

I. Infantil IV: 04 (quatro) anos de idade a completar até dia 31 de março e 05 anos a completar 
de 1° de abril a 31 de dezembro;  

II. Infantil V: 05 (cinco) anos de idade a completar até dia 31 de março e 06 anos a completar de 
1° de abril a 31 de dezembro. 

 
§ 3º A oferta da Educação Infantil na fase creche poderá ocorrer em regime parcial, de no mínimo 4 horas 
diárias. 
 
§ 4º A criança do berçário (bebês) ao completar um ano e sete meses no decorrer do ano letivo, poderá 
ser integrada ao infantil I. 
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Art. 3º - A Educação Infantil objetiva o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, 
psicomotor e sócio – afetivo, complementando a ação da família e da comunidade. 
 
Parágrafo único: Dadas às características peculiares do desenvolvimento da criança na Educação Infantil 
cumprirá sempre duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar.   
 
Art. 4º - A Educação Infantil deve ser caracterizada como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças nesta 
etapa de ensino no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do Sistema de Ensino e submetidos a controle social. 
§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem 
requisitos de seleção na inserção da pré-escola. 
§ 2º Sempre que a demanda superar a oferta de matrículas nas creches na rede pública de ensino, deverão 
ser respeitados os critérios de equidade social, sendo adotadas medidas para suprir as vagas, 
considerando a vulnerabilidade, famílias em situação de risco social iminente. 
§ 3° É obrigatória a matrícula na pré-escola na segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da 
obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 
4 (quatro) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial. 
 § 4° As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas 
em creches, primeira etapa da Educação Infantil. 
§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas preferencialmente próximas às residências 
das crianças. 
§ 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, 
em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, não excedendo a dez 
horas, compreendendo o tempo total que a criança permanece nas instituições de ensino. 
§ 7º As crianças com necessidades educacionais especiais definidas como educandos com deficiência, 
transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, serão atendidas nas creches e 
pré-escolas.  
 
Art. 5º - As instituições de ensino que mantêm, simultaneamente, o atendimento a crianças em creche e 
pré-escola constituirão Centros de Educação Infantil, com denominação própria adequada. 
 
Art. 6º - A carga horária anual, da Educação Infantil será de, no mínimo, 800 (oitocentas) horas, 
distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 
 
Art. 7º - A jornada escolar diária será, no mínimo, de 04 (quatro) horas de atividade com o educando. 
 
Parágrafo único - O intervalo de tempo destinado ao recreio faz parte da atividade educacional, e como 
tal deve ser incluído no Projeto Político Pedagógico. 
 
Art. 8° - A fixação do início e término das atividades escolares independe da vinculação ao ano civil. 
 
Parágrafo único - O calendário escolar deverá adequar-se às condições da comunidade escolar atendendo 
suas especificidades. 
 

Capítulo II 
DA MATRÍCULA 
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Art. 9° - Entende-se por matrícula o ato formal que vincula a criança à instituição de ensino, conferindo-
lhe a condição de estudante. 
 
Art. 10 - A matrícula deve ser requerida pelos pais ou responsáveis, deferida pela instituição de ensino. 
 
Art. 11 - É direito e dever dos pais ou responsáveis pela criança, conhecer e expressar a aceitação dos 
dispositivos regimentais da instituição de ensino e o compromisso de bem cumpri-los.   
 
Art. 12 - No ato da matrícula devem ser apresentados os documentos pessoais e de escolaridade, além 
dos que possam ser solicitados pela instituição de ensino. 
§ 1º  Os documentos apresentados no ato da matrícula devem obrigatoriamente, ser registrados no 
cadastro da criança e arquivadas em pasta individual suas fotocópias ou transcrição de dados dos 
originais.  
§ 2º No caso de documentação incompleta a instituição de ensino estabelecerá prazo para sua entrega, 
por critério assegurado em seu Regimento Escolar. 
 
Art. 13 - Em caso de matrículas por transferências que tenham nomenclatura diferente do que a adotada 
pelo Sistema Municipal de Ensino, a criança será inscrita de acordo com a turma que consta no Art. 2º.  

 
Capítulo III 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA – PDE 
 
Art. 14 -  As instituições públicas do Sistema Municipal de Ensino devem elaborar, executar e avaliar o 
Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE em um período de 02(dois) anos, com emissão de relatório 
anual de monitoramento da execução das metas e ações estabelecidas. 
Art. 15 - O PDE deverá ter a instituição de ensino como objeto de reflexão e investigação considerando as 
problemáticas e necessidades detectadas através do diagnóstico e objetivos assegurados no Projeto 
Político Pedagógico - PPP da instituição de ensino. 
Art. 16 - As instituições públicas do Sistema Municipal de Ensino deverão implantar o Plano de 
Desenvolvimento da Escola – PDE por meio de gestão democrática. 
Art. 17 - Para o monitoramento da execução das metas e ações do PDE na instituição de ensino, será 
designado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 01 (um) representante de professores, 01 
(um) representante de pais, 01 (um) representante da equipe de apoio e o gestor Escolar para compor a 
equipe responsável pelo Monitoramento periódico e emissão do relatório anual. 
Art. 18 - Será de responsabilidade das mantenedoras ofertar curso de capacitação presencial e/ou à 
distância para os profissionais responsáveis pela elaboração, implementação, execução, avaliação e 
monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. 
Art. 19 - A estrutura do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE dar-se-á por intermédio de orientativos 
emitidos pela mantenedora e/ou do disposto no sistema do Ministério de Educação, PDE Interativo, 
disponível no endereço eletrônico http://pdeinterativo.mec.gov.br, e deverá conter os seguintes critérios: 
I - Diagnóstico com base no que dispõe o PPP incluindo as seguintes dimensões: 
a) Indicadores e Taxas; 
b) Distorção e Aproveitamento; 
c) Ensino e Aprendizagem; 
d) Gestão; 
e) Comunidade Escolar; 
f) Infraestrutura; 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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II - Avaliação Estratégica da Escola. 
a) Forças; 
b) Oportunidades; 
c) Fraquezas;  
d) Ameaças; 
III - Definição da Missão, Visão e Valores. 
IV - Objetivos com base no que dispõe o PPP. 
V - Estratégias, Metas e Ações. 
VI - Monitoramento e Avaliação. 
 
Art. 20 -  Os recursos financeiros destinados às instituições de ensino deverão ser utilizados nas finalidades 
para as quais se destinam os objetivos, metas e ações contidas no PDE. 
Art. 21 - Caberá a mantenedora das instituições públicas integrantes do Sistema Municipal de Ensino: 
I - Orientar as instituições de ensino sob sua responsabilidade em todos os processos de elaboração e 
implementação do PDE; 
II - Validar os Planos de Desenvolvimento das Escolas - PDE;  
III - Prestar assistência técnica às instituições de ensino fornecendo-lhes as orientações necessárias para 
que seja assegurada a implantação e implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE; 
IV - Realizar atividades de acompanhamento do processo de elaboração, execução e avaliação do PDE, de 
maneira a garantir a implementação em todas as instituições de ensino sob sua responsabilidade.   
 

Capítulo IV 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

            
Art. 22 - As instituições de Educação Infantil devem observar, na organização do seu Projeto Político 
Pedagógico - PPP, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, a Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso/Educação Infantil – DRCEI/MT 
e o DRC da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Ato Normativo nº 01 de 23 de janeiro de 
2019 - Educação Infantil DRCEI/LRV. 
                               
Art. 23 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP deve ser pautada em estratégias que deem 
voz a todos os atores da instituição escolar: funcionários, pais, professores.  
 
Parágrafo único: cabe ao gestor escolar viabilizar a mobilização para a elaboração do PPP, a qual pode se 
dar no âmbito das Reuniões Pedagógicas, em que os diferentes segmentos da instituição estão 
representados, e também pode ser conduzido de outras maneiras - como a participação individual, grupal 
ou plenária. 
 
Art. 24 - O PPP deve estar alinhado com o Plano de Desenvolvimento da Escola –PDE, documento que 
guia as instituições de ensino a desenvolverem objetivos e estratégias para melhorar o acesso, a 
permanência e os índices de aprendizagem das crianças. 
 
Art. 25 - O PPP deve estar fundamentado numa concepção de criança que aprendam em situações nas 
quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a 
sentirem-se provocadas a resolvê-los, podendo construir significados sobre si, os outros e o mundo social 
e natural.  
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Art. 26 - O PPP da Educação Infantil deve considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é 
sujeito histórico e de direitos de aprendizagem que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
 
Art. 27 - O PPP também deve garantir os direitos gerais de aprendizagem e desenvolvimento da Educação 
Infantil sendo eles: 
I- Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 
linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças 
entre as pessoas. 
II- Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e 
adultos) de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A 
participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, 
tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, 
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 
III- Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das 
atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a 
escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 
IV- Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
V- Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 
dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 
VI- Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva 
de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras 
e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 
 
Art. 28 - As instituições de Educação Infantil são responsáveis pela elaboração do Projeto Político 
Pedagógico assegurando os seguintes princípios: 
I - Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 
II - Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 
III - Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
 
Art. 29 - Na observância destas Diretrizes, o Projeto Político Pedagógico das instituições de Educação 
Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica: 
I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 
II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças 
com as famílias; 
III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de 
saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 
IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais 
no que se refere ao acesso a bens culturais e as possibilidades de vivência da infância; 
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V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 
democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa; 
VI - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas 
diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo de 
ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, 
habilidades e competências. 
 
Art. 30 - No Projeto Político Pedagógico da Educação Infantil serão levados em consideração os seguintes 
aspectos: 

I. Dados de Identificação; 
II. Filosofia da Instituição; 
III. Fins, Objetivos e Metas da Educação Infantil;   
IV. Concepção de criança, de desenvolvimento infantil e de aprendizagem;  
V. Características da população a ser atendida e da comunidade na qual se insere;   
VI. Regime de funcionamento; 
VII. Espaço físico, instalações e equipamentos;  
VIII. Relação de recursos humanos, especificando cargos e funções, habilitação e ou formação 

profissional;   
IX. Parâmetros de organização das turmas; 
X. Processo de transição e de adaptação da criança no ambiente escolar; 
XI. Relação professor/aluno;   
XII. Organização do trabalho pedagógico junto às crianças; 
XIII.  Indicadores de qualidade na Educação Infantil 
XIV. Proposta de articulação da instituição com a família e a comunidade; 
XV. Documento de Referencia Curricular para Educação Infantil; 
XVI. Processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança; 
XVII. Avaliação Institucional. 

 
§ 1° - O regime de funcionamento das instituições de Educação Infantil deve atender às necessidades da 
comunidade, respeitados os direitos trabalhistas e/ou estatutários. 
§ 2º - A metodologia da Educação Infantil deve se utilizar de atividades lúdicas de acordo com os campos 
de experiências e direitos de aprendizagem, em que o professor tem a função de propor desafios à criança 
e de estabelecer estratégias em que a mesma possa construir seus conhecimentos. 
§ 3º - As turmas devem ser organizadas em conformidade com as faixas etárias conforme o Art. 2º, 
considerando também a quantidade máxima de crianças e de professor/auxiliar para cada turma: 

I. Berçário – 25 (vinte e cinco) bebês: 01 (um) professor e 04 (quatro) auxiliares; 
II. Infantil I – 25 (vinte e cinco) crianças bem pequenas: 01 (um) professor e 03 (três) auxiliares; 
III. Infantil II – 25 (vinte e cinco) crianças bem pequenas: 01 (um) professor e 02 (dois) auxiliares; 
IV. Infantil III – 25 (vinte e cinco) crianças bem pequenas: 01 (um) professor e 01 (um) auxiliar; 
V. Infantil IV – 25 (vinte e cinco) crianças pequenas: 01 (um) professor; 
VI. Infantil V – 25 (vinte e cinco) crianças pequenas: 01 (um) professor. 

§ 4º - Caso não contemple o número máximo de crianças por sala deverá ser   observado o número de 
auxiliar de acordo com o seguinte parâmetro: 

I. Berçário – a cada 06 (seis) bebês: acrescentar-se-á 01 (um) auxiliar; 
II. Infantil I – a cada 08 (oito) crianças bem pequenas: acrescentar-se-á 01 (um) auxiliar; 
III. Infantil II – a cada 13 (treze) crianças bem pequenas: acrescentar-se-á 01 (um) auxiliar; 
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IV. Infantil III – a cada 20 (vinte) crianças bem pequenas: acrescentar-se-á 01 (um) 
auxiliar. 
§ 5º - Na turma em que estão matriculadas crianças público alvo da educação especial definidas como 
educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
deve ser reduzido o número de crianças por turma. Distribuídos da seguinte forma: 

I.  para cada turma que constar 02 (duas) crianças público alvo da educação especial o número 
máximo por turma será de 20 (vinte) crianças e 01 (um) auxiliar; 

II.  para cada turma que constar 01 (uma) criança público alvo da educação especial   o número 
máximo por turma será de 23 (vinte e três) crianças e 01 (um) auxiliar. 

§ 6º - A avaliação deverá ser realizada mediante o acompanhamento sistemático, sendo de caráter 
diagnóstico e formativo, possibilitando o acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, 
e devendo estar de acordo com os campos de experiências, não estando condicionada ao acesso ao ensino 
fundamental. 
§ 7º - A avaliação no âmbito educacional compreenderá 02 (duas) dimensões básicas: 
I.   avaliação do desenvolvimento, ensino e aprendizagem. 
II. avaliação institucional interna e externa. 
 
Art. 31 - O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular 
as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, considerando o desenvolvimento integral da criança. 
  
Parágrafo Único - O currículo das instituições de Educação Infantil deve considerar obrigatoriamente: 

I. as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e a Base Nacional Comum 
Curricular; 

II. a parte diversificada do currículo em consonância com seu Projeto Político Pedagógico, 
integrada e contextualizada com os campos de experiências, contemplando um ou mais 
componentes curriculares, por meio de atividades, projetos didáticos institucionais, 
contemplando a interdisciplinaridade, coerentes com o interesse da comunidade 
escolar; 

III.  o desenvolvimento dos diversos componentes curriculares, abordando os temas, 
definidos nos campos de experiências, respeitando os interesses da criança, da família 
e da comunidade escolar; 

IV. os campos de experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, 
sons, cores e formas; Fala, pensamento e imaginação; Quantidades, relações e 
transformações, devem ser considerados norteadores do trabalho pedagógico.  

 
Art. 32 - A finalização do PPP deve ocorrer de forma democrática, tendo um grupo de especialista nas 
questões pedagógicas que se responsabilize pela redação final para oferecer um padrão de qualidade às 
propostas. 
 
Art. 33 - O PPP deve ser revisto anualmente ou mesmo antes desse período, se a instituição de ensino 
sentir necessidade, para garantir um constante diagnóstico de como ela está avançando no processo de 
transformação da realidade.  
 
Art. 34 - A instituição deverá considerar na avaliação do Projeto Político Pedagógico a continuidade das 
ações, a descentralização, a democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um 
processo coletivo de uma avaliação emancipatória, observando sua estrutura. 
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Capítulo V 
DOS RECURSOS HUMANOS 

 
Art. 35 - O quadro da equipe gestora das instituições de Educação Infantil deve ser constituído por gestor, 
coordenador pedagógico, orientador educacional e secretário escolar. 
 § 1º - O gestor que assumir a instituição de Educação Infantil deve ser um profissional formado em curso 
de licenciatura em pedagogia ou graduação em outras áreas de licenciatura.  
§ 2º - O secretário escolar deve possuir a escolaridade mínima de ensino médio. 
§ 3º - O coordenador pedagógico deverá possuir licenciatura em pedagogia. 
§ 4º - O orientador educacional deverá possuir licenciatura em pedagogia com habilitação específica. 
§ 5º - As turmas de Educação Infantil que funcionarem junto às outras modalidades de ensino ficarão sob 
a mesma direção, coordenação pedagógica, orientação educacional e secretaria do estabelecimento que 
integram.  
 
Art. 36 – As mantenedoras das instituições de ensino poderão assegurar atendimento educacional 
especializado aos alunos matriculados por meio de equipe multidisciplinar, psicologia, psicopedagogia, 
fonoaudiologia, nutrição e assistência social de acordo com decreto 4.385 de 08 de julho de 2019. 
 
Art. 37 - O docente para atuar na Educação Infantil deve estar habilitado com licenciatura em pedagogia 
ou normal superior preferencialmente, com habilitação em Educação Infantil, sendo admitida a formação 
de nível médio na modalidade normal/magistério. 
                                                                  
Art. 38 - As mantenedoras das Instituições deverão promover formação continuada aos profissionais da 
educação em exercício nas instituições de Educação Infantil, de modo a viabilizar formação que atenda 
aos objetivos desta etapa educativa. 
 
Parágrafo único: sempre que possível as mantenedoras das instituições deverão promover formação para 
os profissionais da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino, em regime de colaboração entre as 
redes. 
 
Art. 39 - O(a) monitor(a)/auxiliar para atuar na Educação Infantil deve ter escolaridade mínima de ensino 
médio. 
 
Parágrafo único: em caso de estagiários para cumprir a função de monitor(a)/auxiliar será admitido 
estudantes de cursos de licenciaturas.   
 
Art. 40 -  O professor regente poderá contar com o profissional com formação docente em Educação Física 
em momentos de planejamento educacional em regime de colaboração na perspectiva que a criança é 
integralmente corpo e movimento.  
 
Parágrafo único: O profissional de educação física que se trata no caput desse artigo poderá atender mais 
de uma instituição, considerando sua carga horária de trabalho. 
 

Capítulo VI 
DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES, DOS EQUIPAMENTOS 
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Art. 41 - O Projeto Político Pedagógico deve considerar os espaços projetados da instituição de Educação 
Infantil, a fim de favorecer o desenvolvimento das crianças, respeitadas as suas necessidades, habilidades 
e competências.  
 
Parágrafo único: Em se tratando de turma de Educação Infantil, em escolas de ensino fundamental e/ou 
médio, esses espaços devem ser de uso exclusivo das crianças da Educação Infantil, podendo outros 
espaços ser compartilhados com as demais etapas de ensino, desde que a ocupação se dê em horário 
diferenciado. 
 
Art. 42 - Todo imóvel destinado à instituição de Educação Infantil depende de verificação prévia do 
Conselho Municipal de Educação, anteriormente ao ato de autorização e/ou reconhecimento. 
§ 1° - O prédio deve adequar-se ao fim a que se destina e atender às normas e especificações técnicas da 
legislação pertinente. 
§ 2° - O imóvel deve apresentar condições adequadas de localização, acesso, segurança, salubridade, 
saneamento e higiene. 
 
Art. 43 - O prédio deve atender às diferentes funções da instituição de Educação Infantil e conter uma 
estrutura básica que contemple: 
I. espaço para recepção; 
II. salas para professores, serviços administrativos, pedagógicos e de apoio; 
III.   salas para atividades das crianças, com boa ventilação e iluminação, e visão para o ambiente 

externo; 
IV. refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam às exigências 

de nutrição, saúde e higiene;  
V. instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das crianças e para o uso de 

adultos; 
VI. área coberta para atividades externas compatível com a capacidade de atendimento da 

instituição, por turno; 
VII. área para atividades e recreação ao ar livre, com os seguintes requisitos: 
a) parque infantil com equipamentos adequados à idade das crianças e mantidos em bom estado de 

conservação; 
b) áreas  verdes , espaços livres e especialmente preparados para brinquedos, jogos, pintura, 

dramatização e outras atividades curriculares; 
VIII. área  de circulação, sendo imprescindível saídas diretas para o ambiente exterior, 

convenientemente localizadas e em número suficiente; 
IX. área ou pátio coberto ,para recreação e abrigo , suficientemente amplo  e com satisfatórias 

condições de salubridade; 
X. dispositivos ou utensílios destinados a assegurar a existência de água potável, em boas condições 

de higiene; 
XI. instalações externas para guardar e proteger botijões de gás. 
 
§ 1° - Todos os espaços, instalações e equipamentos supracitados devem atender às necessidades de 
acessibilidade.  
§ 2° - A metragem das salas de aula/atividades deve contemplar a seguinte área coberta: 
a) em creches, de 1,50m², por criança. 
b) em pré-escolas, de 1.20m², por criança. 
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§ 3° - em caso de constatação de descumprimento de qualquer um dos itens do caput desse artigo, o 
Conselho Municipal de Educação estabelecerá um prazo para regularização de acordo com a natureza da 
necessidade. Após esse prazo, havendo a permanência do descumprimento, a instituição será notificada, 
e posteriormente a mantenedora.  
 
Art. 44 - A instituição de Educação Infantil que vier a adotar o regime de tempo integral, além das 
condições explicitadas no artigo anterior, deve ter local para repouso das crianças, contendo berços ou 
colchonetes, armários para guardar roupas e objetos de higiene pessoal. 
  
Art. 45 - As instituições de Educação Infantil devem dotar-se de mobiliários, equipamentos, materiais 
didáticos, brinquedos, jogos, livros, e outros materiais lúdicos adequados à idade das crianças em número 
suficiente e em bom estado de conservação e limpeza.  
 
Art. 46 - Fica revogada a Resolução Normativa nº 01/2017, de 02 de maio de 2017 do CME/LRV, e qualquer 
disposição em contrário. 
 
Art. 47 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  
 

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de outubro de 2019. 
 
MICHELENE RUFINO AMALIO ARAÚJO DE BRITTO 
Presidente do CME/LRV 
 
HOMOLOGO: 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2019 - CME/LRV - Dispõe sobre a Regulamentação da 
Oferta do Ensino Fundamental, no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, 
Mato Grosso, e dá outras providências. 
 

O Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando o que dispõe as Leis nº 9394/1996 - LDB, Lei nº 11.114/2005 e Lei nº 11.274/2006, 
Lei Nº 13.005/2014, Lei Municipal nº 2.438/2015, Resolução Normativa nº 002/2015 CEE/MT, Resolução 
nº 03/2005 CNE/CEB, Parecer nº 7/2010 CNE/CEB, Resolução nº 4/2010 CNE/CEB, Resolução nº 02/2017 
CNE/CP, DRC/MT de 19 de dezembro de 2018, DRC da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, 
Ato Normativo nº 01 de 23 de janeiro de 2019 e considerando também as disposições contidas na 
Resolução Normativa nº. 03/2015 do CME/LRV, e por decisão da Plenária de 17/10/2019, RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - O Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, constitui-se direito obrigatório e 
gratuito na escola pública e terá duração mínima de nove anos, iniciando-se aos 06 (seis) anos de idade. 
 
Parágrafo único - O ensino fundamental com duração de nove anos, abrange a faixa etária dos 6 aos 14 
anos de idade, tem duas fases sequentes com características próprias:  anos iniciais, com 5 (cinco) anos 
de duração, em regra para os estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos finais, com 4 (quatro) 
anos de duração, para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos.  
 
Art. 2º - O Ensino Fundamental será oferecido em espaços institucionais que constituem 
estabelecimentos educacionais de direito público, no período diurno, em jornada parcial ou integral, 
regulados e supervisionados por órgão competente do Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde 
e submetido ao controle social. 
 
Art. 3º - O Ensino Fundamental deve assegurar ao aluno o acesso ao conhecimento e aos elementos da 
cultura imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, bem como os 
benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar. 
 
Art. 4º - O Ensino Fundamental deverá proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permitindo 
o exercício dos direitos pessoais, políticos, sociais e do direito à diversidade, contribuindo com as 
exigências da cidadania e o usufruto de todos os direitos humanos, ressignificando a aprendizagem de 
acordo com a proposta da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. 
 
§1º - As instituições devem contemplar as diversidades de toda natureza, a fim de que elas não se 
constituam em mecanismos de exclusão escolar, e terá por objetivo a formação básica do aluno, como 
sujeito de direito de aprendizagem, visando: 
I - Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo; 
II - Foco central na alfabetização e letramento, ao longo dos 2 (dois) primeiros anos; 
III - Compreensão das áreas da linguagem, da matemática, das ciências da natureza, das ciências humanas 
e Ensino Religioso;  
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IV - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de habilidades e 
competências, e a formação de atitudes e valores. 
 
Art. 5º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula da criança no Ensino Fundamental a partir 
dos seis anos de idade, rematriculando-os anualmente, bem como, acompanhar o desenvolvimento 
escolar de seus filhos ou tutelados até a conclusão do processo de escolarização que lhe corresponde.  
 
§1º - É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar 
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.  
 
§2º - As crianças que completarem 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na Pré-Escola.  
 
§3º - Cabe às instituições de Ensino Fundamental fazer valer o Termo de Ajustamento de Conduta para 
alunos infrequentes e infratores, assinado entre Secretaria Municipal de Educação e Ministério Público 
da Comarca Local. 
 

CAPÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Art. 6º - O Ensino Fundamental poderá organizar-se das seguintes formas: ciclos ou anos, períodos 
bimestrais, trimestrais, semestrais, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.  
 
Art. 7º - Qualquer uma das formas de organização curricular deverá ser pautada pelo respeito às fases de 
desenvolvimento de formação humana, as condições socioculturais dos alunos e da sua comunidade.  
 
Art. 8º - A carga horária anual, com referência ao Ensino Fundamental será de, no mínimo, 800 
(oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.  
 
Parágrafo único - As 800 (oitocentas) horas serão consideradas no seu sentido cronológico de 60 
(sessenta) minutos para educação de jornada integral e hora aula de 55 (cinquenta e cinco) minutos para 
educação de jornada parcial, devendo a duração da aula ser prevista no Projeto Político Pedagógico - PPP 
e Regimento Escolar.  
 
Art. 9º - A jornada escolar diária, no Ensino Fundamental, será, no mínimo, de 4 (quatro) horas de 
atividade com o aluno. 
 
Parágrafo único - O intervalo de tempo destinado ao recreio faz parte da atividade educativa, e como tal 
deve ser incluído no Projeto Político Pedagógico - PPP.  
Art. 10 - A mantenedora das instituições de Ensino Fundamental pertencentes ao Sistema Municipal de 
Ensino deverá viabilizar a implantação e implementação da jornada escolar na perspectiva da atenção em 
tempo integral, atendendo ao que determina a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB). 
 
Art. 11 - A fixação do início e término das atividades escolares independe da vinculação ao ano civil. 
 



273 
 

 

Parágrafo único - O calendário escolar deverá adequar-se às condições da comunidade escolar atendendo 
suas especificidades. 
 

CAPÍTULO III 
 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA – PDE 
 
Art. 12 -  As instituições do Sistema Municipal de Ensino devem elaborar, executar e avaliar o Plano de 
Desenvolvimento da Escola - PDE em um período de 02(dois) anos, com emissão de relatório anual de 
monitoramento da execução das metas e ações estabelecidas. 
 
Art. 13 - O PDE deverá ter a instituição de ensino como objeto de reflexão e investigação considerando as 
problemáticas e necessidades detectadas através do diagnóstico e objetivos assegurados no Projeto 
Político Pedagógico - PPP da instituição de ensino. 
 
Art. 14 - As instituições do Sistema Municipal de Ensino deverão implantar o Plano de Desenvolvimento 
da Escola – PDE por meio de gestão democrática. 
 
Art. 15 - Para o monitoramento da execução das metas e ações do PDE, será designado pelo Conselho 
Deliberativo da Comunidade Escolar 01 (um) representante de professores, 01 (um) representante de 
pais, 01 (um) representante da equipe de apoio e o gestor Escolar para compor a equipe responsável pelo 
Monitoramento periódico e emissão do relatório anual. 
 
Art. 16 - Será de responsabilidade das mantenedoras ofertar curso de capacitação presencial e/ou a 
distância para os profissionais responsáveis pela elaboração, implementação, execução, avaliação e 
monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. 
 
Art. 17 - A estrutura do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE dar-se-á por intermédio de orientativos 
emitidos pela mantenedora e/ou do disposto no sistema do Ministério de Educação, PDE Interativo, 
disponível no endereço eletrônico http://pdeinterativo.mec.gov.br, e deverá conter os seguintes critérios: 
I - Diagnóstico com base no que dispõe o PPP incluindo as seguintes dimensões: 
a) Indicadores e Taxas; 
b) Distorção e Aproveitamento; 
c) Ensino e Aprendizagem; 
d) Gestão; 
e) Comunidade Escolar; 
f) Infraestrutura; 
II - Avaliação Estratégica da Escola. 
a) Forças; 
b) Oportunidades; 
c) Fraquezas;  
d) Ameaças; 
III - Definição da Missão, Visão e Valores. 
IV - Objetivos com base no que dispõe o PPP. 
V - Estratégias, Metas e Ações. 
VI - Monitoramento e Avaliação. 
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Art. 18 -  Os recursos financeiros destinados as instituições de ensino deverão ser utilizados nas finalidades 
para as quais se destinam os objetivos, metas e ações contidas no PDE. 
 
Art. 19 - Caberá à mantenedora das instituições do Sistema Municipal de Ensino: 
I - Orientar as instituições de ensino em todos os processos de elaboração e implementação do PDE; 
II - Validar os Planos de Desenvolvimento das Escolas - PDE;  
III - Prestar assistência técnica às instituições de ensino fornecendo-lhes as orientações necessárias para 
que seja assegurada a implantação e implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE; 
IV - Realizar atividades de acompanhamento do processo de elaboração, execução e avaliação do PDE, de 
maneira a garantir a implementação em todas as instituições de ensino sob sua responsabilidade.   
 

CAPÍTULO IV 
 

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 
Art. 20 - As instituições de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino deverão elaborar e/ou 
reelaborar o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico - PPP por meio da gestão democrática, 
assegurando ampla participação dos profissionais da escola, da família e dos alunos, estando em 
consonância com os seguintes documentos: 
I- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 
II- Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 
III - Base Nacional Comum Curricular – BNCC;  
IV - Documento de Referência Curricular de Mato Grosso;  
V - Documento de Referência Curricular da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde – Etapas da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Concepções Curriculares;  
VI - Estatuto do Magistério e do Servidor. 
 
Art. 21 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP deve ser pautada em estratégias que deem 
voz a todos os atores da instituição de ensino: profissionais de apoio, pais ou responsáveis, alunos e 
professores.  
 
Parágrafo único - cabe ao gestor escolar viabilizar a mobilização para a elaboração do PPP, a qual pode se 
dar no âmbito das reuniões pedagógicas, em que os diferentes segmentos da instituição estão 
representados, e também pode ser conduzido de outras maneiras - como a participação individual, grupal 
ou plenária. 
 
Art. 22 - O PPP deve estar alinhado com o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, documento de 
planejamento da gestão escolar a desenvolver objetivos e estratégias para melhorar o acesso, a 
permanência e os índices de aprendizagem das crianças. 
 
Art. 23 - O Projeto Político Pedagógico do Ensino Fundamental deverá considerar que a criança e o 
adolescente são sujeitos históricos e que têm direitos de aprendizagem, que atribuem sentidos à natureza 
e à sociedade nas interações, relações e práticas cotidianas que vivenciam, produzindo cultura, e 
construindo sua identidade pessoal e coletiva. 
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Parágrafo único – O ciclo de alfabetização (1º e 2º ano) do Ensino Fundamental não deve limitar à 
codificação e decodificação da leitura e da escrita, mas garantir atividades que assegurem a imersão no 
processo de letramento de forma lúdica e prazerosa.  
 
Art. 24 - O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino deverá nortear-se pelos princípios 
estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais quais sejam: 
I - Éticos - da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 
II - Políticos - dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática; 
III - Estéticos - da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas 
e culturais. 
 
Art. 25 - O currículo do Ensino Fundamental, nos termos da legislação vigente, constitui-se da Base 
Nacional Comum Curricular, estabelecida mediante diretrizes gerais emanadas do Conselho Nacional de 
Educação, abrangendo obrigatoriamente: 
I - Área da linguagem (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física); 
II - Área da matemática (Matemática); 
III - Ciências da Natureza (Ciências); 
IV - Ciências Humanas (História e Geografia); 
V - Ensino Religioso. 
 
§1º - No Ensino Fundamental será facultativo a oferta do componente curricular Língua Inglesa a partir 
do primeiro ano, e obrigatoriamente a partir do sexto ano.  
 
§2º - A oferta da Educação Física desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, deverá ser 
obrigatoriamente ministrada pelo profissional licenciado.  
 
§3º - No Ensino Fundamental será facultativo a oferta do componente curricular Filosofia. 
 
Art. 26 - No Projeto Político Pedagógico serão levados em consideração os seguintes aspectos: 
I- Dados de Identificação; 
II- Filosofia da Instituição; 
III- Fins, Objetivo e Metas;   
IV- Concepção de criança e adolescente, de desenvolvimento e aprendizagem;  
V- Características da população a ser atendida e da comunidade na qual se insere;   
VI- Regime de funcionamento; 
VII- Espaço físico, instalações e equipamentos;  
VIII- Relação de recursos humanos, especificando cargos e funções, habilitação e ou formação 
profissional;   
IX- Parâmetros de organização das turmas; 
X- Processo de transição e adaptação da criança no ambiente escolar; 
XI- Relação professor/aluno;   
XII- Organização do trabalho pedagógico junto às crianças e adolescentes;  
XIII- Promoção/classificação/reclassificação; 
XIV- Indicadores de qualidade;  
XV- Proposta de articulação da instituição com a família e a comunidade escolar; 
XVI- Documento de Referencia Curricular; 
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XVII- Processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança; 
XVIII- As ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna 
(avaliação educacional municipal e institucional) e externa (Sistema de Avaliação da Educação Básica – 
SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos, pesquisas sobre os sujeitos da Educação Básica), incluindo dados 
referentes ao IDEB e/ou que complementem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação 
e outros instituídos; 
XIX- Avaliação Institucional. 
 
Parágrafo único - O regime de funcionamento das instituições deve atender às necessidades da 
comunidade, respeitados os direitos trabalhistas e/ou estatutários. 
 
Art. 27 - A finalização do PPP deve ocorrer de forma democrática, tendo um grupo de especialista das 
áreas afins nas questões pedagógicas que se responsabilize pela redação final para oferecer um padrão 
de qualidade às propostas. 
 
Art. 28 - O PPP deve ser revisto anualmente ou mesmo antes desse período, se a instituição de ensino 
sentir necessidade, para garantir um constante diagnóstico de como ela está avançando no processo de 
transformação da realidade.  
 
Art. 29 - A instituição deverá considerar na avaliação do Projeto Político Pedagógico a continuidade das 
ações, a descentralização, a democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um 
processo coletivo de uma avaliação emancipatória, observando sua estrutura. 
 
Art. 30 - Os educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e/ou altas 
habilidades/superdotação matriculados no Ensino Fundamental, terão garantido os serviços pedagógicos 
especializados em salas de recursos multifuncionais para atender suas necessidades educacionais, 
conforme legislação vigente.  
 
Parágrafo único - Além das salas de recursos multifuncionais serão assegurados o atendimento 
educacional especializado aos alunos matriculados na rede municipal de ensino que apresentam 
Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem e/ou Deficiência(s), Distúrbios Alimentares, Transtorno do 
Espectro do Autismo, Altas Habilidades e Superdotação; por meio da oferta de atendimentos 
multidisciplinares em Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Nutrição, Assistência Social,  através do 
Programa Anjos da Escola, instituído pelo Decreto nº 4.385 de 08 de julho de 2019. 
 

Capítulo V 
 

DOS RECURSOS HUMANOS 
 
Art. 31 - O quadro da equipe gestora das instituições de Ensino Fundamental deve ser constituído por 
gestor, coordenador pedagógico, orientador educacional e secretário escolar. 
  
§1º - O gestor que assumir a instituição de Ensino Fundamental deve ser um profissional formado em 
curso de licenciatura em pedagogia ou em outra área da educação. 
 
§2º - O coordenador pedagógico para atuar no Ensino Fundamental deverá ter formação de licenciatura 
plena em pedagogia ou em outra área da educação.  
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§3º - O orientador educacional para atuar no Ensino Fundamental deverá possuir licenciatura em 
pedagogia com habilitação específica ou especialização em orientação educacional. 
 
§4º - O secretário escolar deve possuir a escolaridade mínima de ensino médio. 
 
Art. 32 - O Professor para atuar no Ensino Fundamental deverá ter a seguinte formação: 
I-  nível superior com licenciatura plena em pedagogia com habilitação em docência ou normal superior, 
admitindo-se a formação mínima em curso normal de nível médio (magistério), para os anos iniciais. 
II - licenciatura plena nas disciplinas específicas, de acordo com a matriz curricular e o quadro de 
profissionais da instituição, para os anos finais.  
 

CAPÍTULO VI 
 

DA MATRÍCULA 
 
Art. 33 - Entende-se por matrícula o ato formal que vincula o aluno a uma instituição de ensino, 
conferindo-lhe a condição de estudante. 
 
Art. 34 - A matrícula será requerida pelo interessado e se este for criança e/ou adolescente por seus pais 
ou responsáveis, deferida pela instituição de ensino. 
 
Art. 35 - O período de matrícula expresso no calendário escolar será definido pelo órgão mantenedor de 
forma que atenda a necessidade da população. 
 
Art. 36 - É dever da instituição de ensino, disponibilizar no ato da matrícula, os dispositivos regimentais 
da mesma. 
 
Art. 37 - O ato da matrícula implica a aceitação expressa do aluno, capaz civilmente, ou pais ou 
responsáveis pela criança e/ou adolescente dos dispositivos regimentais da instituição de ensino e o 
compromisso de bem cumpri-los.   
   
Art. 38 - No ato da matrícula deverão ser preenchidos o formulário de matrícula e apresentados cópias 
dos documentos pessoais da criança e dos pais ou responsáveis tutelados (certidão de nascimento, RG e 
CPF), comprovante de endereço, carteira de vacina, Cartão do SUS, Bolsa família (quando houver), 
declaração ou histórico escolar da unidade escolar anterior (em caso de transferência), além dos que 
possam ser solicitados pela instituição, assegurados no Regimento Escolar. 
 
§1º - Os documentos apresentados no ato da matrícula deverão obrigatoriamente, ser registrado no 
cadastro do aluno e arquivadas em pasta individual suas fotocópias ou transcrição de dados. 
  
§2º - No caso de documentação incompleta a instituição de ensino estabelecerá prazo para sua entrega, 
por critério assegurado no Regimento Escolar, entretanto não poderá ser negada a matrícula. 
 
Art. 39 - A matrícula nas instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino será quanto à natureza: 
I – Inicial, quando efetuada: 
a) No primeiro ano/série/ciclo ou fase do Ensino Fundamental; 
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b) Excepcionalmente, em qualquer ano/série/ciclo/fase do Ensino Fundamental regular e suas 
modalidades, quando a escolarização anterior não possa ser comprovada.  
II – Renovada, considera-se quando: 
a) O aluno confirma sua permanência na instituição de ensino, após ter cursado o período imediatamente 
anterior ou quando volta a frequentar o mesmo estabelecimento após intervalo de um ou mais períodos 
letivos, para prosseguir estudos. 
III - Por transferência, se dará quando:  
a) O aluno se desliga oficialmente de uma instituição de ensino e vincula-se a outra congênere, para 
continuidade de estudos; 
b) Excepcionalmente, a instituição poderá aceitar a matrícula por transferência, em caráter condicional, 
mediante a apresentação de declaração provisória de transferência, expedida pela instituição de ensino 
de origem, na qual se consignem; 
c) É anulável a matrícula por transferência efetivada mediante a apresentação de transcrição de histórico 
escolar, obtida por meios fraudulentos e ou expedida por instituições de ensino com funcionamento 
irregular, cabendo responsabilidade aos gestores transgressores. 
IV – Extraordinária, é aquela que: 
a) For efetivada fora da época determinada pela instituição e tem a finalidade de reintegrar os alunos com 
idade escolar, que se encontram fora da escola, pela impossibilidade de terem sido matriculados na época 
determinada; 
b) Na efetivação da matrícula extraordinária, deverá ser apresentada justificativa fundamentada sobre os 
motivos do aluno estar fora do processo de escolarização, através de declaração do Conselho Tutelar e 
dos pais ou responsáveis em caso de aluno criança e/ou adolescente e pelo próprio aluno quando capaz 
civilmente, devendo esta ser arquivada na pasta individual; 
c) O aluno de matrícula extraordinária será enturmado em classes comuns, devendo receber 
acompanhamento pedagógico adequado, com vistas a oferecer a aprendizagem e permanência na 
instituição de ensino.  
d) O aluno de matrícula extraordinária poderá ser submetido a reclassificação para o período seguinte, 
no ano/semestre letivo subsequente, quando não atingir os mínimos de frequência e de aproveitamento 
de estudos previstos no regimento escolar, no ano letivo antecedente.  
 
Art. 40 - O aluno que ingressar no Ensino Fundamental com sete anos de idade, mesmo sem qualquer 
experiência escolar, deverá ser matriculado no segundo (2º) ano do Ensino Fundamental, ou equivalente. 
 
§1º - A instituição de ensino receptora deve realizar avaliação diagnóstica, a fim de direcionar o apoio 
pedagógico, quando necessário. 
 
§2º - Para os alunos que ingressarem diretamente no segundo (2º) ano do Ensino Fundamental, deverá 
constar no Histórico escolar no Primeiro Ano, “enturmação”.  
 

CAPÍTULO VII 
 

DA TRANSFERÊNCIA 
 
Art. 41 - É assegurado a todos os alunos matriculados por transferência em cursos devidamente 
autorizados, e em andamento, o direito de concluírem seus estudos.  
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Art. 42 - Entende-se por transferência o movimento do aluno de uma instituição de ensino para outra, 
inclusive de instituições de país estrangeiro, ou ainda, de um curso ou modalidade para outra, na mesma 
etapa de ensino, dentro de uma mesma instituição de ensino. 
 
Art. 43 - A transferência dos alunos será emitida pela instituição por solicitação dos pais ou responsáveis, 
ou mediante instrumento de mandato com fins específicos (procuração particular com firma 
reconhecida), sendo entregue a mesma para o requerente por meio físico.    
 
Art. 44 - A transferência de alunos poderá ocorrer entre estabelecimentos situados no país e no exterior, 
tendo como base as normas curriculares gerais. 
  
Art. 45 - Aos alunos procedentes de outro Sistema de Ensino, será observado, em seus registros escolares, 
o amparo legal vigente no Sistema de origem, cabendo responsabilidade ao (a) Secretário (a) escolar na 
aferição deste amparo. 
 
Art. 46 - Os registros referentes ao aproveitamento e à assiduidade do aluno, até a data da transferência 
são atribuições exclusivas do estabelecimento de origem, devendo os mesmos ser transpostos para a 
documentação escolar do aluno no estabelecimento de destino, sem modificações. 
 
Art. 47 - A instituição de origem é responsável em fornecer todos os dados, a respeito da vida escolar do 
aluno, à instituição de destino para o fim de atender às normas desta Resolução. 
 
Art. 48 - Os alunos beneficiados com a prerrogativa legal de transferência (transferência de ofício) em 
qualquer época e independentemente da existência de vaga não estão isentos de plano de apoio 
pedagógico e estudos de adaptação. 
 
Art. 49 - Não será exigida declaração da existência de vaga da instituição de ensino de destino, para 
concessão de transferência para outro município, estado ou país. 
 
Art. 50 - A transferência compulsória somente será admitida no Sistema Municipal de Ensino, após a 
equipe escolar esgotar todas as possibilidades de permanência do aluno na instituição, comprovado 
através de registros dos professores, da decisão da comissão disciplinar e do Conselho Deliberativo 
Escolar. 
 
Parágrafo único - A instituição de ensino que expediu a transferência compulsória deverá comunicar a 
Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar e Promotoria Pública. 
 

CAPÍTULO VIII 
 
DA AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO, ADAPTAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO, 

PROGRESSÃO E DA MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA, REVALIDAÇÃO E EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS 
FEITOS NO EXTERIOR. 

 
Sessão I 

Da Avaliação 
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Art. 51 - A avaliação escolar nas instituições do Sistema Municipal de Ensino terá como diretrizes 
orientadoras a permanência escolar com sucesso e o aprimoramento do processo educacional. 
 
Art. 52 - A avaliação deverá subsidiar permanentemente o professor no exercício da sua atividade, 
orientando as retomadas necessárias na prática pedagógica. 
 
Art. 53 - A forma de avaliação a ser realizada pela instituição obrigatoriamente constará no PDE, PPP e 
estará regulamentada no Regimento Escolar, e deverá assumir um caráter processual, participativo, 
formativo, contínuo, cumulativo, somativo e diagnóstico possibilitando: 
a) Monitoramento continuo do ensino e aprendizagem dos alunos;  
b) Diagnosticar as potencialidades e dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 
c) Subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos 
alunos e criar condições de intervir de modo imediato e em longo prazo, no sentido de sanar as 
dificuldades; 
d) Manter a família informada sobre o desempenho dos alunos. 
 
Art. 54 - Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo, os 
trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas objetivas e subjetivas, questionários, 
dentre outros. 
 
Art. 55 - Os registros elaborados durante o processo de avaliação deverão conter indicações descritivas 
sobre os diferentes aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno. 
 
§1º - Ao término de cada período bimestral, trimestral, semestral e do período letivo, para os anos iniciais, 
a avaliação final culminará no registro oficial que ficará arquivado no sistema digital e quando necessário 
na pasta do aluno. 
 
§2º - Ao término de cada período bimestral, trimestral, semestral e do período letivo, para a fase dos anos 
finais, a avaliação final culminará da combinação do resultado da avaliação do aproveitamento escolar do 
aluno, expresso na escala de notas de 0 (zero) a 10,0 (dez virgula zero) realizando o arredondamento 
quando necessário, cujo registro oficial ficará arquivado no sistema digital e quando necessário na pasta 
do aluno. 
 
Art. 56 - Na avaliação deverá prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos da aprendizagem, 
bem como os resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais, tal como determina a 
LDB nº 9.394/96 em seu artigo 24. 
 

Sessão II 
Da Recuperação 

 
Art. 57 - Recuperação é uma estratégia de intervenção deliberada no processo educativo, desenvolvido 
pela instituição de ensino, como oportunidade de aprendizagem que leve os alunos ao desempenho 
esperado, observando-se obrigatoriamente os seguintes critérios: 
I - Recuperação contínua e paralela ao processo de aprendizagem do período letivo, oportunizando a 
aprendizagem e situações de superação aos alunos que permanecerem com dificuldades acentuadas; 
II - Identificação de cada aluno com aproveitamento insuficiente referente a conhecimentos, 
competências, habilidades e conteúdos não assimilados; 
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III - Estabelecimento de estratégias metodológicas pelo professor e provimento de meios para sua 
execução pelo coordenador pedagógico e pelo gestor da instituição de ensino; 
IV - Registro de novos resultados, após a avaliação, anotados nos registros escolares do professor. 
 
Art. 58 - Recuperação contínua compreende o trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula, 
constituída de intervenções pontuais e imediatas, levantadas através da avaliação diagnóstica e 
sistemática do desempenho do aluno. 
 
Art. 59 - Recuperação paralela destinada aos alunos que apresentem dificuldades acentuadas de 
aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e que necessitem de um trabalho mais direcionado, 
em paralelo às aulas regulares, com duração variável em decorrência da avaliação diagnóstica. 
 
Art. 60 - As atividades de recuperação paralela aos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, 
serão ofertadas em caráter de aulas de apoio pedagógico a serem desenvolvidas fora do horário regular 
de aulas, podendo em situações específicas, ocorrer no mesmo turno de funcionamento da turma.  
 
Art. 61 - Os resultados das atividades de recuperação paralela, incorporarão a avaliação 
bimestral/trimestral/semestral do aluno, substituindo a nota/conceito do aluno, quando esta for inferior 
àquela obtida nas atividades de recuperação.  
  

Sessão III 
Da Classificação 

 
Art. 62 - A classificação do aluno, nos termos do inciso II do art. 24, da Lei nº. 9.394/ 96, em qualquer 
ano/ciclo, etapa ou equivalente, exceto no primeiro ano do Ensino Fundamental, será feita por: 
I - Promoção na própria instituição, atendendo aos critérios de aproveitamento estabelecidos no 
Regimento Escolar e PPP; 
II - Transferência, para candidatos procedentes de outras instituições, mediante análise do histórico 
escolar pela instituição de ensino em relação ao seu próprio currículo, tendo como referência os objetos 
de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, o aproveitamento escolar correspondente e suas 
normas regimentais; 
III - Avaliação diagnóstica elaborada pelo coletivo de professores da instituição, independente de 
escolarização formal anterior ou quando não for possível a recuperação dos registros escolares, realizada 
pela instituição receptora, para situá-lo na etapa, serie, ano, ciclo, período ou fase adequada, atendendo 
às seguintes orientações: 
a) Contemplar os objetos de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular; 
b) Ser registrada na forma de parecer elucidativo e conclusivo, para os anos/ciclos e totalidades; 
c) Utilizar outras formas de registro compatíveis com a modalidade de ensino, que constarão nos 
documentos escolares do aluno.  
  

Sessão IV 
Da Reclassificação 

 
Art. 63 - Reclassificação do aluno é seu reposicionamento em ano, fase, ciclo, período ou outra forma de 
organização adotada pela instituição, diferente daquela indicada no seu histórico escolar. 
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Art. 64 - O aluno poderá ser reclassificado mediante processo formal de avaliação, a ser realizado e 
analisado pelo Conselho de Classe, no caso dos primeiros anos do Ensino Fundamental ou equivalente, 
com o (a) Professor (a) unidocente, sendo que em ambas as situações o processo será orientado e 
acompanhado pelo (a) coordenador (a) pedagógico (a). 
 
§1º - A reclassificação do aluno poderá ocorrer, inclusive, quando se tratar de transferência entre 
estabelecimentos situados no país e no exterior. 
 
§2º - A reclassificação tomará por base as normas curriculares, cuja sequência será preservada, levando-
se em conta, na avaliação as competências e habilidades mínimas para prosseguimento de estudos 
subsequentes. 
 
§3º - O aluno não poderá ser reclassificado em ciclo, etapa ou equivalente inferior àquela que tiver sido 
classificado anteriormente. 
 
§4º - A reclassificação será realizada preferencialmente até o término da primeira quinzena do mês de 
abril.  
 
§5º- A reclassificação também poderá adequar a idade /ano escolar do aluno a qualquer tempo dentro 
do período letivo, no momento em que o aluno em distorção idade/ano escolar é recebido por 
transferência, ou oriundo de país estrangeiro, com ou sem documentação comprobatória de estudos 
anteriores. 
§6º - A reclassificação não poderá ser utilizada como recurso de conclusão do Ensino Fundamental. 
 
Art. 65 - O resultado da avaliação, justificativa e procedimentos utilizados na reclassificação do aluno, 
deverão ser registrados em atas individuais, em livros de processos especiais, da qual será extraída súmula 
assinada pela equipe gestora e professores envolvidos, e deverá ser arquivada na pasta individual do 
aluno, juntamente com os demais documentos que fundamentam a reclassificação do aluno, 
assegurando-se anotação no histórico escolar. 
 
Art. 66 - Os procedimentos de classificação e reclassificação devem ser adotados por todas as instituições 
de ensino atendendo a legislação vigente. 
 

Sessão V 
Da Adaptação/Suplementação e Progressão 

 
Art. 67 - Adaptação curricular é procedimento pedagógico e administrativo decorrente da equiparação 
de currículos, que tem por finalidade promover os ajustamentos indispensáveis para que o aluno possa 
prosseguir seus estudos. 
 
Art. 68 - A adaptação de estudos, sob forma de suplementação, será exigida toda vez que o currículo a 
ser desenvolvido pelo aluno na instituição de ensino de destino seja diferente do cursado no 
estabelecimento de origem. 
  
Art. 69 - Ocorrerá suplementação quando o estudo dos componentes curriculares da Base Nacional 
Comum Curricular não foi realizado pelo aluno na instituição de origem, e não estiver contemplado em 
pelo menos uma fase, ano, ciclo, série ou período no curso da instituição de destino. 
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Parágrafo único - A suplementação de estudos implica na obrigatoriedade de o aluno cursar os 
componentes curriculares com apuração da assiduidade e avaliação da aprendizagem, na forma legal 
exigida, assegurados horários não coincidentes com os demais estudos. 
 
Art. 70 - A realização da adaptação confere ao aluno o direito de conclusão dos estudos realizados nos 
componentes curriculares, devendo seu registro constar obrigatoriamente no Histórico Escolar. 
 
§1º - O resultado da avaliação e procedimentos adotados nessa adaptação constarão na Ata de Resultados 
Especiais, com arquivo na pasta individual do aluno. 
 
§2º - A adaptação far-se-á, no máximo de 03 (três) disciplinas dos componentes curriculares.  
 
§3º - Se o número de adaptação necessária for superior ao estabelecido no parágrafo anterior, o aluno 
permanecerá no ano, fase, ciclo ou período anterior, porém dispensado das disciplinas ou componentes 
curriculares em que já tenha obtido aprovação.  
 
§4º- O aluno só poderá concluir o ensino fundamental após a efetivação das adaptações necessárias para 
o cumprimento do currículo da instituição de ensino. 
 
Art. 71 - Progressão parcial é procedimento pedagógico e administrativo que tem por finalidade propiciar, 
ao aluno retido por aproveitamento, novas oportunidades de aprendizagem. 
 
 Art. 72 - Será sempre garantida matrícula ao aluno que apresentar situação de progressão parcial, mesmo 
em instituições de ensino que não contemplarem em seu Regimento tal condição. 
 
Art. 73 - A progressão parcial dar-se-á no Sistema Municipal de Ensino, em instituições de Educação Básica 
que ofereçam o regime de progressão regular, de forma sequencial observando-se o seguinte: 
I - A matrícula por progressão parcial será admitida a partir do 6º ano do Ensino Fundamental quando a 
oferta for por disciplina dos componentes curriculares; 
II - Os estudos de disciplinas dos componentes curriculares em que o aluno não obteve aprovação poderão 
ser realizados em qualquer turno de oferta da Etapa correspondente, mediante plano pedagógico 
previamente elaborado, acompanhado e avaliado pelo professor responsável; 
III - Nos estudos programados para alunos sujeitos à progressão parcial levar-se-á em consideração as 
dificuldades acentuadas de aprendizagem detectadas; 
IV - A avaliação requerida para a progressão parcial será compreendida em termos de resultados 
apresentados pelo aluno, respeitando o seu ritmo de aprendizagem conforme as ações programadas 
especialmente para ele sob forma de recuperação de conteúdos, não se exigindo mínimo de frequência;  
V - Os resultados finais obtidos pelo aluno sujeito à progressão parcial, quando favoráveis, serão 
registrados na documentação escolar; 
VI - Caberá ao docente da área de conhecimento ou dos componentes curriculares em que o aluno ficou 
de progressão parcial, registrar relatório circunstanciado sobre os conteúdos que apresentou dificuldade, 
devendo ser arquivado na documentação individual do aluno com a finalidade de subsidiar a estruturação 
do plano de atendimento no ano letivo subsequente. 
VII - Em caso de transferência, o histórico escolar deve contemplar no campo “observações”, se o aluno 
está sujeito à progressão parcial, registrando os procedimentos já adotados pela instituição de ensino, 
através de relatório circunstanciado. 
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VIII - O aluno só poderá concluir o ensino fundamental após a efetivação das disciplinas na progressão 
parcial necessárias para o cumprimento do currículo da instituição de ensino 
 
§1º - O aluno beneficiado com o regime de progressão parcial poderá acumular, no mesmo período letivo, 
a critério da escola e estabelecido em regimento escolar, até 02(duas) dependências em componentes 
curriculares anteriores. 
 
§2º - Se o número de disciplina exceder o número previsto no parágrafo anterior, o aluno permanecerá 
no ano, ciclo ou período. 
 

Sessão VI 
Da Matrícula, Transferência, Revalidação e Equivalência de Estudos Feitos no Exterior 

 
Art. 74 - O estudante oriundo de país estrangeiro que não apresentar documentação escolar e condições 
imediatas para matrícula deverá ser matriculado na série/ciclo/ano compatível com sua idade, em 
qualquer época do ano, ficando a instituição de ensino responsável em elaborar plano para o 
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessárias para o prosseguimento de seus estudos. 
 
Art. 75 - A transferência de alunos de instituição vinculada ao Sistema de Ensino de outro país aplica-se 
as normas da presente Resolução, respeitadas também as do Sistema de origem, exigindo-se: 
I - Requerimento de matrícula do interessado, capaz civilmente, ou dos pais ou responsáveis pelas crianças 
e adolescentes, à gestão da instituição; 
II - Tradução oficial da documentação escolar do país estrangeiro; 
III - Validação da documentação escolar oriundo de países estrangeiros será realizada por entidade 
competente; 
IV - Histórico escolar de estudos realizados no Brasil, anteriores a transferência para o país estrangeiro. 
 
§1º - A instituição de ensino receptora do aluno, quando tiver dúvidas quanto à interpretação dos 
documentos, deverá empenhar-se para obter as informações indispensáveis para a efetivação da 
matrícula. 
 
§2º - Cabe à instituição de ensino receptora propiciar formas de adaptações de estudos, bem como plano 
de apoio pedagógico para recuperação de alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem e 
frequência, atendendo às exigências legais preconizadas na legislação federal, estadual e municipal. 
 
§3º - Cabe a Secretaria Municipal de Educação decidir sobre a equivalência de estudos ou de curso que 
não tenha similar no Sistema de Ensino do Brasil.  
 
Art. 76 - A instituição de ensino onde tiver sido realizada a equivalência ou revalidação de estudos 
compete à emissão da respectiva documentação. 
 
Art. 77 - Cabe a Secretaria Municipal de Educação, implementar nas instituições de ensino da Rede 
Municipal a política de acolhimento educacional do estudante estrangeiro para atender as etapas e 
modalidades ofertadas no seu Sistema de Ensino.  
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Art. 78 - Comprovado em qualquer tempo o uso de meios fraudulentos para obtenção dos benefícios 
concedidos nesta Resolução, ou existência de infringência às determinações do presente, todos os atos 
escolares praticados pelo favorecido serão nulos para qualquer fim de direito. 
 
Art. 79 - Para os fins previstos nesta Resolução não será admitida a figura do estudante ouvinte. 
 
Art. 80 - Os termos dessa resolução se aplicam também aos alunos brasileiros que retornarem ao Brasil 
após terem estudado no exterior e que não sejam contemplados por outras normatizações. 
 
Art. 81 - Os recursos provenientes das instituições de ensino serão apreciados pelo Conselho Municipal 
de Educação.    
 

CAPÍTULO IX 
 

DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
 
Art. 82 - A educação integral será ofertada progressivamente em tempo integral a critério do Sistema 
Municipal de Ensino. 
 
§1º - Caracteriza escola de educação em tempo integral aquela que oferta uma jornada escolar de, no 
mínimo, 7 (sete) horas diárias ou 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
 
§2º - O intervalo de tempo destinado ao recreio faz parte da atividade educativa, e como tal deve ser 
incluído no Projeto Político Pedagógico. 
 
§3º – A oferta de educação em tempo integral será organizada em dois turnos ou turno único. 
 
Art. 83 - As instituições do Sistema Municipal de Ensino que ofertam educação em tempo integral deverão 
elaborar e/ou reelaborar o Regimento Escolar, de acordo com a proposta de educação em tempo integral 
da SME e com esta resolução, assegurando ampla participação dos profissionais da escola, da família e 
dos alunos. 
 
Art. 84 - O currículo da educação em tempo integral, nos termos da legislação vigente, constitui-se da 
Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada denominada atividades complementares 
“oficinas”. 
 
Art. 85 - As instituições de educação em tempo integral além das disposições legais ou normativas 
vigentes para a Educação Básica, observar-se-á no planejamento, execução e avaliação da proposta 
pedagógica, o que segue: 
I - As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 
II - As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 
III - A preponderância no currículo, da Base Nacional Comum Curricular sobre a parte das atividades 
complementares “oficinas”; 
IV - Documento de Referência Curricular da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde. 
V – A inclusão, obrigatoriamente, de objetos de conhecimentos que tratem dos direitos e deveres das 
crianças e dos adolescentes; 
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VI – Os objetos de conhecimentos mínimos dos componentes curriculares, que levarão em conta os 
aspectos das habilidades e competências, que serão contemplados na mediação entre as áreas de 
conhecimento e aspectos relevantes da cidadania, a partir da identidade da instituição e da comunidade 
escolar; 
VII – As atividades complementares “oficinas”, atenderão às condições culturais, sociais e econômicas de 
natureza regional, bem como às aspirações da própria instituição, e acrescentada conforme interesse da 
comunidade escolar; 
VIII - As condições plenas de operacionalização das estratégias educacionais, espaço físico condizente, 
horário, calendário escolar e demais atividades implícitas do processo de aprendizagem.  
 
Art. 86 - Nas instituições de educação em tempo integral os professores de referência das turmas dos 
anos iniciais, devem planejar e trabalhar os componentes curriculares de forma integrada com os 
professores de áreas específicas e das oficinas, tanto no que se refere ao desenvolvimento humano, 
socioemocional, cognitivo e corporal, quanto às habilidades e competências de interesses demonstrados 
pelos alunos.  
 
Art. 87 - Nas instituições de educação em tempo integral o profissional para atuar deverá ter pelo menos 
uma das seguintes formação:  
I-  Nível superior com licenciatura plena em pedagogia com habilitação em docência ou normal superior, 
admitindo-se a formação mínima em cursos normal de nível médio (magistério), para os anos iniciais. 
II - Licenciatura plena nas disciplinas específicas, de acordo com a matriz curricular e o quadro de 
profissionais da instituição, para os anos finais. 
 
Parágrafo único - Quando se tratar de atividades complementares “oficinas” deverá ter habilidade 
comprovada na área a atuar.  
 
Art. 88 - O profissional para atuar nas atividades complementares “oficinas” deverá ser definido após a 
atribuição das aulas regulares e comprovado sua aptidão. 
 
Art. 89 - As atividades complementares “oficinas” poderão ser ministradas por instrutores.  
 
Parágrafo único - Entende-se por instrutores aqueles que apresentem habilidades comprovadas na área 
a atuar, com escolaridade mínima de ensino médio. 
 
Art. 90 - Coordenador pedagógico das atividades complementares “oficinas” será escolhido através do 
processo democrático. 
 
Art. 91 - As instituições de ensino deverão ser adequadas, gradativamente, para atender os alunos em 
tempo integral de forma a garantir padrões de infraestrutura física necessária ao atendimento com 
qualidade e de acordo com o número de alunos, quanto à: 
a) Sala de aula em número suficiente para atender as turmas regulares e atividades complementares 
“oficinas”; 
b) Biblioteca; 
c) Quadra poliesportiva; 
d) Refeitório com capacidade para todas as crianças; 
e) Ambientes administrativos; 
f) Sala de professores; 
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g) Salas ambiente equipadas para atender as modalidades de ciências, tecnológicas e culturais 
proposto de acordo com as necessidades da comunidade escolar; 
h) Espaço para desenvolvimento de práticas ambientais. 
 
Parágrafo único - Havendo a necessidade de salas anexas e outros espaços necessários, os mesmos 
deverão ser aprovados previamente pelo Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 92 - As aulas das atividades complementares “oficinas” terão duração de no mínimo uma hora, sendo 
organizadas de acordo com a realidade de cada instituição de ensino.  
 
Art. 93 - As instituições de ensino deverão organizar as atividades complementares “oficinas” a ofertar, 
no mínimo 02 (duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico, totalizando 08 (oito) horas, e 03 (três) 
atividades de escolha da instituição a serem realizadas nas horas restantes sendo: 
a) 01 (uma) atividade complementar de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa com 04 
(quatro) horas de duração; 
b) 01 (uma) atividade complementar de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com 04 
(quatro) horas de duração; 
c) No mínimo 03 (três) atividades complementares de escolha da instituição respeitando o campo 
das Artes e Cultura, Promoção Social e a Saúde, Investigação da Ciência da natureza, Educação Econômica, 
Educação Ambiental, Esporte e Lazer, entre outros a serem trabalhados, distribuídas em no mínimo 07 
(sete horas).  
 
Art. 94 -  As atividades complementares “oficinas” de Acompanhamento Pedagógico serão obrigatórias e 
totalizarão 08 (oito) horas semanais. 
 
§1º - Entende-se o Acompanhamento Pedagógico como um processo de instrumentalização metodológica 
para ampliação das oportunidades de aprendizado dos estudantes, com foco em Língua Portuguesa e 
Matemática a fim de, necessariamente, possibilitar a orientação de estudos de leitura, escrita, 
alfabetização e letramento em ambas as disciplinas. 
 
§2º - As atividades de Acompanhamento Pedagógico devem se valer de metodologias inovadoras e ter 
como foco a superação dos desafios apontados pela avaliação diagnóstica de cada aluno.  
 
§3º - As atividades pedagógicas devem ser coordenadas de modo a garantir sua articulação com o 
Documento de Referência Curricular da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde. 
  
§4º - Os coordenadores pedagógicos da Instituição de Ensino deverão atuar em   interação para que as 
propostas pedagógicas trabalhadas sejam complementares entre si.  
 
Art. 95 - As atividades complementares “oficinas” do campo das Artes e Cultura, Promoção Social e a 
Saúde, Investigação da Ciência da natureza, Educação Econômica, Educação Ambiental, Esporte e Lazer, 
entre outros, serão optativas, cumprindo a carga horária mínima de 07 (sete) horas semanais. 
 
Art. 96 - A Língua Inglesa será ofertada de acordo com o Documento de Referência Curricular da Rede 
Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde ou no formato de atividades complementares “oficinas”, 
considerando a realidade de cada instituição de ensino. 
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Art. 97 -  As turmas do ensino fundamental em tempo integral serão constituídas de acordo com o número 
estabelecido no sistema de registros de turmas da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Parágrafo único - Para as atividades complementares “oficinas” o número de estudantes por turma será 
definido de acordo com a possibilidade de espaço físico de cada instituição, de modo a garantir a 
qualidade no atendimento de todos os alunos. 
 

CAPÍTULO X 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 98 - As instituições do Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde devem garantir o pleno 
cumprimento dos planos curriculares do Ensino Fundamental. 
  
Art. 99 - Os órgãos que compõem o Sistema Municipal de Ensino deverão desencadear processo de 
avaliação institucional a fim de obter informação que permita conhecer e intervir na realidade diagnóstica 
com vistas à qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  
 
Art. 100 - A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e a permanência dos alunos e 
seu sucesso, devem ser assegurados no regimento das instituições, para cumprimento do disposto na 
LDB, nas Diretrizes Nacional, Estadual, Municipal e nesta Resolução. 
 
Art. 101 - A mantenedora pública do ensino fundamental deverá assegurar formação continuada aos 
profissionais da educação, objetivando a qualidade do ensino, estabelecendo regimes de colaboração 
com os demais entes federados, dentre outros mecanismos que possam vir a ser utilizado. 
 
Art. 102 - As instituições de Ensino Fundamental terão até o início do ano letivo a partir da publicação 
desta Resolução para adequarem o Projeto Político Pedagógico - PPP e o Regimento Escolar, sob pena de 
responsabilização civil. 
 
Art. 103 - Os casos omissos deverão ser submetidos ao Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio 
Verde, para análise e deliberação. 
 
Art. 104 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário, em especial a Resolução Normativa 03/2015 do CME/LRV, de 20 de outubro de 2015.  
 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de outubro de 2019. 
 
MICHELENE RUFINO AMALIO ARAÚJO DE BRITTO 
Presidente do CME/LRV 
 
HOMOLOGO: 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
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PORTARIA Nº 322, DE 22 DE MARÇO DE 2019 - Constituir membros da Comissão Conjunta 
de Reordenamento da Rede Pública de Ensino e a organização das matrículas das 
Instituições de Ensino Público do município de Lucas do Rio Verde/MT e dá outras 
providências. 

 

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, Secretária Municipal de Administração do Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773/2018 de 19 de 

janeiro de 2019. 

Considerando as exigências dos Art. 211, § 2º, §3º e § 4º da Constituição Federal; e o Art. 8º; Art.10º, 

inciso II e VI; Art.11, inciso II e V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

RESOLVE 

Art. 1º Constituir a Comissão Conjunta, formada pelos profissionais abaixo relacionados, sob a 

coordenação dos representantes da secretaria municipal e estadual de educação proceda o estudo e 

planejamento de Reordenamento da Rede Pública de Ensino e a Organização das Matrículas das 

Instituições de Ensino Público do Município de Lucas do Rio Verde/MT, para os anos de 2019 e 2020 do 

município de Lucas do Rio Verde - MT, com o objetivo de garantir qualidade ao atendimento da clientela. 

FUNÇÃO/ÓRGÃO REPRESENTANTE 

Secretaria Municipal de Educação – SME Cleusa Terezinha Marchezan de Marco 

Kátia Cantão Mundim 

Assessoria Pedagógica - SEDUC Denise Teresinha Dalberto 

Denise Regina da Silva 

Gestor Escolar (rede municipal) Anice Almeida do Nascimento 

João Edson de Sousa 

Gestor Escolar (rede estadual) Gisele Adriana da Silva 

Wellington José Gobbi Zarelli 

Conselho Municipal de Educação Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto 

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público 
de Mato Grosso – SINTEP/MT 

Tânia Cristina Crivelin Jorra 

Conselho Deliberativo Escolar (rede municipal) Hugo Matilde da Silva 

Conselho Deliberativo Escolar (rede estadual) Maristela Basseggio 
 

Art. 2º A referida comissão deverá iniciar seus trabalhos após a assinatura desta Portaria, apresentando 

o quadro de atendimento da demanda escolar para o ano letivo de 2019 e projeções para 2020, até o 

segundo semestre deste ano vigente. 

Art. 3º Após a finalização dos trabalhos, compete a comissão elaborar um relatório decisivo 

consubstanciado, a ser divulgado, e encaminhado para a Coordenadoria de Microplanejamento e 

Estrutura Escolar – SUGT/SEDUC, a qual deliberará em seu âmbito de atuação. 
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Art. 4º Determina que as decisões decorrentes do processo de Organização Escolar sejam acatadas e 

cumpridas pelas Equipes Gestoras das Unidades de Ensino Estaduais e Municipais de Lucas do Rio 

Verde/MT. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de 

março de 2019. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 962, de 17 de novembro de 

205 e a portaria nº 713, de 28 de maio de 2018. 

 

Lucas do Rio Verde, 22 de março de 2019. 

 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 

CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 

Secretária Municipal de Educação    
   
Publique-se, registre-se e Cumpra-se 
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PORTARIA Nº 279, DE 12 DE MARÇO DE 2019 - Dispõe sobre a criação e nomeação da 
Comissão Permanente de Organização da Base Legal da Secretaria Municipal de Educação, 
de Lucas do Rio Verde/MT e dá outras providências. 

 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, Secretária Municipal de Administração do Município de Lucas do Rio Verde, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no decreto nº 3773/2018 de 19 
de janeiro de 2018, e 
 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 58, da Lei 
Orgânica, do município de Lucas do Rio Verde/MT. 
 
Considerando a necessidade de organizar as bases legais da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Considerando a necessidade de planejar as ações para o ano letivo de 2020. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Criar e nomear a Comissão Permanente de Organização da Base Legal da Secretaria Municipal de 
Educação, composta pelos representantes abaixo relacionados, dos seguintes órgãos: 
 

Representante da Secretaria Municipal de Educação Hosana Caetano 
Izana Néia Zanardo 
Kátia Cantão Mundim 

Representantes dos Gestores Escolares da Rede 
Municipal 

Mary Tacyana Alves Clemente 
 

João Edson  de Sousa 

Representante da Procuradoria Geral do Município Heitor Pereira Marquezi 

Representante do Conselho Municipal de Educação Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto 

Representante do SINTEP-LRV Tânia Cristina Crivelin Jorra 

 
Art. 2º A coordenação dos trabalhos desta comissão será de responsabilidade de um dos representantes 
da Secretaria Municipal de Educação.  
 
Art. 3º Compete aos membros da comissão priorizarem a organização das seguintes bases legais: 
Remoção de Profissionais; Eleição de Coordenadores e Gestores Escolares; Calendário Escolar; Atribuição 
de Aulas para Professores e Monitores (Efetivos/Interinos); Matrículas e Rematrículas de Alunos da Rede 
Municipal. 
 
Art. 4º Se houver necessidade de inserir em pauta outras bases legais, elas serão viabilizadas por ordem 
de prioridade, a critério da comissão.  
 
Art. 5º A comissão estabelecerá cronograma para realização das reuniões. 
 
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08 
de março de 2019. 
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Art. 7º Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 775, de 12 de junho de 
2018. 
                                 
Lucas do Rio Verde – MT, 12 de março de 2019. 

 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação      
 
Publique-se, registre-se e Cumpra-se 
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PORTARIA 560, DE 06 DE MAIO DE 2019. - Constituir Comissão Técnica para 
Monitoramento e Avaliação do Documento de Referência Curricular sob a luz da Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC do Município de Lucas do Rio Verde/MT e dá outras 
providências. 

 

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, Secretária Municipal de Administração do Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 3773/2018, de 19 de 

janeiro de 2018. 

Considerando a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que institui e orienta a Implantação 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e 

respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica e que define o que os alunos têm direito de 

aprender como referência para os currículos em todas as redes de ensino. 

Considerando a necessidade de mobilização das ações para Implementação da Base Nacional Comum 

Curricular para a adoção de medidas para o alcance da melhoria dos resultados da aprendizagem dos 

estudantes vinculados a Rede Municipal de Ensino. 

Considerando a necessidade de monitoramento e avaliação da Implementação do Documento de 

Referência Curricular para Lucas do Rio Verde – Etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Concepções Curriculares concebido e elaborado, tendo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC como 

referência, e homologado pelo Ato Normativo nº 01/2019. 

Considerando a necessidade de monitoramento e avaliação das ações no Processo de Inserção, Adaptação 

e Transição Qualitativa dos estudantes matriculados em Instituições de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino. 

RESOLVE 

Art. 1º Constituir Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do Documento de Referência 

Curricular do município de Lucas do Rio Verde/MT sob a luz da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

composta pelos órgãos e profissionais abaixo relacionados: 

FUNÇÃO/ÓRGÃO REPRESENTANTE 

Conselho Municipal de Educação (CME) Michelene Rufino Amálio Araújo de Britto 

Fórum Municipal de Educação (FME) Tânia Cristina Crivelin Jorra 

Secretaria Municipal de Educação  (SME) Kátia  Cantão Mundim 

Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação (SME) 

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 

Neide Faixo dos Santos 

Gestor Escolar (Rede Municipal) Anice Almeida do Nascimento 

Andrelina Ferreira Soares Scavazini  

Coordenador Pedagógico (Rede Municipal ) Carla Graziela Mior Hartmann 

Andreia Crystiane Baraciol Vitto 

Professor (Rede Municipal) Elza Conceição Pereira Braga 

Eriel Angela Gil dos Reis Castanha 

Conselho Deliberativo Escolar (Rede Municipal)  José Wanderlei Gonçalves Viana 
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Art. 2º A coordenação geral dos trabalhos desta comissão técnica fica a cargo de um membro 

representante da assessoria pedagógica da secretaria municipal de educação. 

Art. 3º É de responsabilidade da comissão técnica organizar um cronograma de reuniões e de visitas às 

instituições de ensino a fim de registrar as ações das instituições de ensino, no intuito de implementação 

do documento de referência curricular da rede municipal de ensino. 

Art. 4º O cronograma poderá prever reuniões e visitas da comissão, por segmentos, entre outras formas, 

de acordo com a necessidade, desde que sejam programadas reuniões com todos os membros para 

ciência e apreciação das ações realizadas. 

Art. 5º Caso sejam previstas reuniões e visitas por segmentos, entre outras formas, de acordo com a 

necessidade, a coordenação geral poderá designar coordenadores específicos. 

Art. 6º Compete a comissão técnica observar e propor ações pedagógicas que garantam o processo de 

implementação do Documento de Referência Curricular e que evidencie possibilidade de inserção, 

adaptação e transição qualitativa dos estudantes entre turmas, segmentos, etapas, e nos espaços 

escolares a fim de planejar ações para o ano letivo de 2020. 

Art. 7º Cabe a comissão técnica redigir, digitar e sistematizar as alterações, se houver, do Documento de 

Referência Curricular para Lucas do Rio Verde – Etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Concepções Curriculares. 

Art. 8º A critério da coordenação geral, conforme necessidade, outros profissionais poderão ser 

convidados a contribuir com as atividades da comissão técnica. 

Art. 9º O prazo para a comissão técnica concluir os trabalhos e elaborar um relatório propositivo, 

consubstanciado, a ser apresentado para o dirigente da secretaria municipal de educação, será até ao 

final do mês de maio de 2020. 

Art. 10 À comissão técnica compete, em regime de colaboração com o Fórum Municipal de Educação, 

organizar a 1ª (primeira) Conferência Municipal de Avaliação do Documento de Referência Curricular para 

Lucas do Rio Verde a ser realizada até o final do primeiro semestre de 2020. 

Art. 11 As atividades dos integrantes da comissão técnica serão consideradas serviços públicos relevantes 

e não remuneradas. 

Art. 12 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 06 de maio 

de 2019. 

Art. 13 Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 620 de 08 de maio de 

2018 e a Portaria nº 1.201, de 13 de setembro de 2018. 

Lucas do Rio Verde, 06 de maio de 2019. 

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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PORTARIA Nº 806, DE 25 JUNHO DE 2019. -  Institui comissão técnica de infraestrutura e 
obras com a finalidade de normatizar e implementar procedimentos para diagnosticar as 
necessidades de obras, bem como, melhorias das infraestruturas das Instituições de Ensino 
da Rede Municipal e Unidades Prediais utilizadas e sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação, e dá outras providências. 
 

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, Secretária Municipal de Administração do município de Lucas do Rio Verde, 

estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no decreto nº 3773/2018 de 19 

de janeiro de 2018; 

Considerando ser essencial a normatização e implementação de procedimentos para diagnosticar as 

necessidades das infraestruturas das Instituições de Ensino da Rede Municipal; 

Considerando o estabelecimento de diretrizes para a execução de obras, serviços de conservação e 

manutenção das Unidades Prediais utilizadas e sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação; 

RESOLVE 

Art.1º Institui comissão técnica de infraestrutura e obras, que será composta pelos seguintes membros: 

FUNÇÃO/ÓRGÃO REPRESENTANTE 

Secretaria Municipal de Educação Kátia Cantão Mundim 

Secretaria Municipal de Educação Lindonésia Luiz de Andrade 

Secretaria Municipal de Educação Maria Angélica Pozzer Pires 

Secretaria Municipal de Educação Wellington dos Santos Coelho 

Instituição de Ensino Tiago Luiz Moro 

Instituição de Ensino João Edson de Sousa 
 

Art.2º A coordenação dos trabalhos desta comissão fica a cargo de um membro representante da 

Secretaria Municipal de Educação, senhora Kátia Cantão Mundim. 

Art.3º Cabe à comissão organizar um cronograma de reuniões e de visitas técnicas regulares de inspeções 

às Instituições de Ensino e demais Unidades Prediais utilizadas e sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art.4º A comissão se reunirá uma vez por mês, ou extraordinariamente, para tratar de casos de urgência. 

Art.5º É de responsabilidade da comissão a organização de um plano de ação anual de inspeção e 

execução de obras, serviços de conservação e manutenção das Unidades Prediais utilizadas e sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

Art.6º À comissão técnica de infraestrutura e obras compete normatizar e implementar procedimentos 

para diagnosticar as necessidades de obras, bem como, melhorias das infraestruturas das Instituições de 

Ensino da Rede Municipal e das Unidades Prediais utilizadas e sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação.  
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Art.7º Cabe aos membros da comissão orientar as unidades executoras e supervisionar a aplicação das 

normas estabelecidas. 

Art.8º Compete à comissão, no seu âmbito de atuação, manter atualizadas as instruções normativas 

internas, em conformidade com as demais legislações vigentes. 

Art.9º A comissão, após elaborar as normas e implementar os procedimentos necessários, deverá 

apresentar os documentos produzidos para o dirigente da Secretaria Municipal de Educação. 

Art.10 A comissão deverá apresentar relatórios esporádicos, relativos as visitas técnicas de inspeções 

realizadas nas unidades prediais, para o dirigente da Secretaria Municipal de Educação. 

Art.11 A critério da coordenação da comissão, conforme necessidade, outros profissionais poderão ser 

convidados a contribuir com as atividades da comissão técnica de infraestrutura e obras. 

Art.12 As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviços públicos relevantes e não 

remuneradas. 

Art.13 Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, com seus efeitos a partir de 25 de junho de 

2019. 

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 376, de 02 de março de 2018. 

 

Lucas do Rio Verde, 25 de junho de 2019. 

 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 

CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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PORTARIA N° 827, DE 27 DE JUNHO DE 2019 - Regulamenta sobre a Remoção dos 
Profissionais Docentes da Educação Básica e dá outras providências. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
legais, 

Considerando o Capítulo XI, artigo 60 da Lei Complementar 1514, de 17 de janeiro de 2008; 

Considerando o Artigo 33 da Lei Complementar 42, de 20 de junho de 2006; 

Considerando a necessidade de organizar o quadro de docentes, a cada ano letivo, nas instituições da rede 
municipal de ensino de Lucas do Rio Verde; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o processo de remoção dos profissionais docentes da 
educação básica da rede municipal de ensino; 

RESOLVE 

Art.1º - Fica regulamentado  os critérios para o processo de Remoção dos Profissionais Docentes da 
Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde. 
 
Art. 2º Remoção é a movimentação do professor de uma para outra unidade escolar, sem que modifique 
a sua situação funcional e dar-se-á: 
 I- ex offício, no interesse, conveniência e oportunidade da Administração Pública, por ato motivado pela 

autoridade que expediu; 

 II- a pedido do interessado, observada a existência de vagas, nos seguintes casos: 

a) por permuta, quando os permutantes exercerem funções da mesma natureza e do mesmo nível de 
habilitação; 

b) por mudança de domicílio do cônjuge ou companheiro, também servidor público municipal; 

c) por motivo de tratamento de saúde do professor, por período superior a 06 (seis) meses, condicionada 
a comprovação por junta médica oficial. 

§1º A remoção a pedido do interessado, após o deferimento, dar-se-á exclusivamente em época de férias 
escolares. 

§2º O processo de remoção de Profissionais Docentes dar-se-á a qualquer tempo, quando ex offício. 

§3º A vacância do cargo dos Profissionais Docentes decorrerá de: aposentadoria, exoneração, 
falecimento, abertura de novas turmas e vaga oriunda de remoção. Para o efeito de vacância, não deve 
ser considerado no cômputo, da instituição de ensino pleiteada, todos os Profissionais Docentes que 
possuem atribuição por motivo de afastamento ou por exercer algum tipo de função sendo: diretor, 
coordenador pedagógico, orientador educacional, assessor pedagógico, profissionais cedidos a outros 
setores da administração pública, mandatos eletivos/classistas; e para os que não possuem atribuição 
como os em licença para tratar de interesses particulares. 
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Art.3º Os Profissionais Docentes que pleitearem remoção deverão protocolizar requerimento, com cópia 
anexa da declaração de tempo de serviço na rede municipal de ensino, do primeiro ao último dia útil do 
mês de outubro de cada ano civil. 
 
Parágrafo único: Em caso de desistência do requerimento de remoção o prazo para protocolizar a referida 
é o supracitado. 
 
Art.4º O Profissional Docente que estiver respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
e em estágio probatório, não poderá participar do processo de remoção a pedido. 
 
Art.5º O processo de remoção será organizado, observando os seguintes procedimentos: 
 
I-  Protocolizar requerimento padrão de remoção informando a (s) instituição (ões) de ensino, em ordem 
de opção, no caso do docente mencionar duas ou mais instituições, para a qual/quais pretende remover-
se; 
 
II- Análise das solicitações pela Secretaria Municipal de Educação - SME; 

 
Art.6º Para a concessão da remoção serão observados, em ordem de prioridade, os seguintes critérios: 
 
I - A sequência de opções da instituição do docente; 

II-   Maior tempo de efetivo exercício na rede municipal; 

III- Maior nível de escolaridade; 

IV- Maior idade. 

 
Art. 7º- A remoção por permuta ocorrerá quando os permutantes exercerem funções da mesma natureza 
e do mesmo nível de habilitação;  
 
§1º O requerimento de remoção por permuta deverá ser assinado pelos dois interessados para 
protocolização do primeiro ao décimo quinto dia útil do mês de novembro de cada ano civil. 
 
§2º As análises das solicitações por permuta serão realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - 
SME; 
 
Art.8º- Será dada a ciência aos requerentes sobre os deferimentos das remoções, incluindo as permutas, 
através de comunicação interna enviada às instituições. 
 
Art.9° Os requerimentos de remoção e permutas, a pedido dos interessados, protocolados fora do prazo 
estabelecido, não serão considerados. 
 
Art.10 - O Profissional Docente que tiver sua remoção deferida atribuirá aulas, conforme sua jornada de 
trabalho, na instituição de ensino para a qual foi removido, observando o estabelecido na Portaria de 
Atribuição de Aulas. 
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Parágrafo único: A ordem de atribuição do Profissional Docente removido será ao término da classificação 
dos demais docentes lotados na instituição de ensino. 
 
Art.11 – A remoção, incluindo a permuta, será realizada exclusivamente com autorização expressa da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art.12 - Após o deferimento da remoção, ou permuta, a mesma não será suspensa. 
 
Art. 13º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 27 de 
junho de 2019. 
 
Art. 14º   Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Lucas do Rio Verde - MT, 27 de junho de 2019. 
 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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PORTARIA Nº 1159, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 - Nomear membros para comporem a 
Comissão de Acompanhamento dos Processos para Escolhas dos Gestores Escolares e 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT - 
Gestão 2020/2021, e dá outras providências 

 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, Secretária Municipal de Administração do município de Lucas do Rio Verde, 
estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no decreto nº 3773/2018 de 19 
de janeiro de 2018; 
 

Considerando a Lei Municipal nº 15/14/2008 do Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Profissionais da Educação Básica de Lucas do Rio Verde; 

 

Considerando a Lei de Gestão Democrática nº 1972/2011, alterada pela Lei 2149/2013; 

Considerando que o período de mandato dos atuais gestores escolares e coordenadores pedagógicos 
finda-se no final do exercício de 2019. 
 RESOLVE 
 
Art. 1° Nomear para compor a Comissão de Acompanhamento dos Processos para Escolhas dos Gestores 
Escolares e Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT - Gestão 
2020/2021, com os seguintes membros: 
 

I- Representantes da Secretaria Municipal de Educação: 
Titular:  Kátia Cantão Mundim 
Suplente: Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 
 

II- Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – 
Subsede de Lucas do Rio Verde:  
Titular: Tânia Cristina Crivelin Jorra; 
Suplente: Antônio Henrique da Silva 
 

III- Representantes do Conselho Municipal de Educação:  
Titular: Michelene Rufino Amálio Araújo de Britto 
Suplente: Geane Ribeiro Costa 

 
Parágrafo único. A Comissão de Acompanhamento dos Processos para Escolhas dos Gestores Escolares e 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT - Gestão 2020/2021, 
terá acompanhamento da Assessoria Jurídica do Município. 

  
Art. 2º A Comissão de Acompanhamento dos Processos para Escolhas dos Gestores Escolares e 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT - Gestão 2020/2021, 
institui-se para acompanhar, orientar e subsidiar os membros das Comissões Eleitorais Escolares durante 
todos os Processos para Escolhas dos Gestores Escolares e Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal 
de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT – Gestão 2020/2021, conforme editais específicos dos referidos 
processos. 
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Art. 3º A coordenação dos trabalhos desta comissão deverá ser conduzida por um dos representantes 
titulares que será escolhido pelos componentes da comissão. 
 
Art. 4º Cabe à coordenação dos trabalhos estabelecer um cronograma de reuniões e ações regulares para 
realizar os trabalhos necessários, de acordo com as responsabilidades conferidas à comissão. 
 
Art. 5º À comissão compete elaborar, organizar, e emitir documentos necessários para realização das 
atribuições que lhe são conferidas. 
 
Art. 6° Compete a Comissão de Acompanhamento analisar as inscrições dos candidatos para publicações 
em editais no mural da Prefeitura Municipal, conforme normas descritas nos editais dos processos. 
 
Art. 7º Compete a Comissão de Acompanhamento analisar as solicitações dos candidatos inscritos sobre 
interposição de recursos para publicações em editais no mural da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 8º Compete a Comissão de Acompanhamento a decisão final sobre os recursos analisados, que será 
soberana e definitiva, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso. 
 
Art. 9° A Comissão de Acompanhamento deve ser cientificada pelos gestores escolares em exercício, via 
e-mail específico, sobre a composição das comissões eleitorais escolares de cada instituição de ensino, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após divulgação final da homologação das inscrições dos candidatos. 
 
Art. 10 Compete a Comissão de Acompanhamento acatar os pedidos sobre renúncias de candidatos com 
inscrições deferidas, caso houver, recebidos por intermédio das comissões eleitorais escolares, a fim de 
realizar os procedimentos necessários.  
 
Art. 11 A Comissão de Acompanhamento deve ser comunicada, por escrito, pelas comissões eleitorais 
escolares, sobre a desclassificação dos candidatos que não se submeterem a apresentação do Plano de 
Trabalho na instituição de ensino, no prazo estipulado. 
 
Art. 12 Compete a Comissão de Acompanhamento analisar os pedidos, por escrito, de impugnações de 
candidatos, recebidos por intermédio das comissões eleitorais escolares, e emitir parecer no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento. 
 
Art. 13 Compete a Comissão de Acompanhamento, após receber das comissões eleitorais escolares, 
analisar e decidir sobre os pedidos de representações dos candidatos, que se sintam prejudicados, 
relativos às suspeitas de irregularidades no desenvolvimento dos processos para escolhas dos gestores 
escolares e coordenadores pedagógicos. 
 
Art. 14 Compete a Comissão de Acompanhamento, após ter recebido relatórios das comissões eleitorais 
escolares, analisar e decidir sobre os casos constatados de violações de urnas.  
 
Art. 15 Compete a Comissão de Acompanhamento, após ter recebido relatórios circunstanciados das 
comissões eleitorais escolares, analisar sobre anulações de votos resultantes de fraudes, se devidamente 
comprovadas.  
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Art. 16 Compete a Comissão de Acompanhamento receber das comissões eleitorais escolares toda a 
documentação necessária, após os processos de votações das instituições escolares, para proceder as 
divulgações dos resultados, conforme cronograma dos editais. 
 
Art. 17 Cabe à Comissão de Acompanhamento zelar pelo cumprimento dos dispositivos constantes nos 
editais dos processos. 

 
Art. 18   Compete a Comissão de Acompanhamento resolver os casos omissos, não previstos nos editais 
dos processos. 

 
Art. 19 As atividades dos integrantes da comissão de acompanhamento serão consideradas serviços 
públicos relevantes e não remuneradas. 

 
Art. 20  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir se 03 de setembro 
de 2019. 

 
Art. 21 Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

Lucas do Rio Verde - MT, 03 de setembro de 2019. 

 
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 
Secretária Municipal de Administração 
 
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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PORTARIA N° 1361, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 - Dispõe sobre a regulamentação do 
período de matrículas nas Instituições de Ensino pertencentes à rede municipal para o ano 
letivo de 2020 e dá outras providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições legais, 
 
Considerando a Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Resolução 
Normativa n° 04/2015/CME/LRV, que fixa as normas para oferta da Educação Especial na Educação Básica 
no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso; a Resolução nº 01/2019/CME/LRV, 
Art. 30, § 3º e 4º, que dispõe sobre a regulamentação da oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal 
de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras providências; a Resolução Normativa nº 
02/2019/CME/LRV que dispõe sobre a regulamentação da oferta do Ensino Fundamental no Sistema 
Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras providências; e a Lei  nº 2940, de 
28 de maio de 2019, que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula nas escolas 
que oferecem ensino infantil, fundamental e médio na cidade de Lucas do Rio Verde - MT. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Determinar que as matrículas dos alunos da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2020, 
sejam efetuadas conforme calendário abaixo: 
 
I- Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, destinado a renovação de matrículas para alunos da rede 
municipal de ensino da área urbana e rural; 
 
II- A partir de 27/01/2020, segunda-feira, período destinado a matrícula de alunos que ingressarão na 
rede municipal de ensino. 
 
Art. 2º Determinar prazos para lançamentos no Sistema Escola Campeã. 
I- Encerramento do calendário letivo dia 11/12/2019, quarta-feira; 
II- Dias 12/12/2019 e 13/12/2019 para lançamento das rematrículas;  
III- Dia  07/02/2020, sexta-feira, último prazo para inserção de novas matrículas no sistema digital Escola 
Campeã (alunos novos e transferidos), após essa data as matrículas deverão ocorrer diretamente no 
sistema; 
 
IV- Dia 12/12/2019, quinta-feira, prazo final para a entrega de diários de classe, com vistos da 
coordenação pedagógica escolar. 
 
Art. 3º - Determinar que o número de alunos por sala da educação infantil segue preferencialmente a 
Resolução nº 01/2019/CME/LRV, Art. 30, § 3º e 4º, estabelecendo: 
I- As turmas de creche deverão ser constituídas por 25 alunos; 
II- As turmas de pré-escola deverão ser constituídas por 25 alunos. 

 
Art. 4º - Determinar que o número de alunos por sala do ensino fundamental segue preferencialmente as 
orientações abaixo: 
I- Cada turma de 1º ao 3º ano do ensino fundamental deverá ser constituída de 25 alunos; 
II- Cada turma de 4º e 5º ano do ensino fundamental deverá ser constituída de 28 alunos; 
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III- Cada turma de 6º ano do ensino fundamental deverá ser constituída de 30 alunos; 
IV- Cada turma de 7º ao 9º ano do ensino fundamental deverá ser constituída de 32 alunos; 
 
Parágrafo Único: Em turmas que houver público alvo da educação especial, o número de alunos será 
definido conforme a Resolução Normativa n° 04/2015/CME/LRV. 
 
Art. 5º No ato da matrícula, os pais e/ou responsáveis deverão estar em posse dos seguintes documentos: 
I- Cópia da certidão de nascimento do aluno a ser matriculado; 
II- Cópia do CPF e RG do aluno a ser matriculado (se tiver); 
III- Cópia da carteira de vacinação; 
IV- Cópia do cartão SUS (se tiver); 
V- Cópia do cartão Bolsa Família (se for beneficiário); 
VI- Cópia dos documentos do pai, da mãe (obrigatório) ou dos responsáveis tutelados (certidão de 
nascimento, RG e CPF); 
VII- Cópia do comprovante de residência atualizado (preferencialmente em nome do responsável do 
aluno); 
VIII- Comprovante de escolaridade: Declaração ou Histórico Escolar da unidade escolar anterior (em caso 
de transferência). 

 

Art. 6º Determinar que seja observado o que estabelece as Resoluções Normativas nº 01/2019/CME/LRV 
e nº 02/2019/CME/LRV, nos artigos que se remetem as orientações das matrículas. 

 

Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 24 de 
outubro de 2019.  
 
Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1.423, de 09 de novembro 
de 2018. 
 

Lucas do Rio Verde, 24 de outubro de 2019. 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 

 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 

Secretária Municipal de Educação 

                                                                                              
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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PORTARIA N° 1362, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 - Dispõe sobre o Calendário Escolar das 
Instituições de Ensino pertencentes à Rede Municipal para o Ano Letivo de 2020 e dá 
outras providências. 
 

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições legais, 
 
Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no Art. 24, Inciso I, da Lei Nº 
9.394/96; 
 
Considerando a Resolução Normativa   nº 01/2019/CME/LRV, que dispõe sobre a regulamentação da 
oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá 
outras providências;  
 
Considerando a Resolução Normativa nº 02/2019/CME/LRV que dispõe sobre a regulamentação da oferta 
do Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras 
providências; 
 
Considerando a necessidade de normatizar o Início e Término do Ano Letivo 2019/2020 das Instituições 
de Ensino da Rede Municipal; 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Estabelecer orientações sobre o Calendário Escolar das Instituições de Ensino da rede municipal 
para o ano letivo de 2020. 
 
Parágrafo único: O calendário escolar das instituições de ensino da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental devem contemplar no mínimo 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar com 
o aluno.  

 
Art. 2º O calendário escolar deve ser encaminhado em 03 (três) vias para a Secretaria Municipal de 
Educação, com carimbo e assinatura do (a) Gestor Escolar até o dia 19 de novembro de 2019, para 
homologação e acompanhamento pela Assessoria Pedagógica. 

 
Art. 3º As instituições educacionais devem estabelecer no calendário escolar do ano de 2020 os dias 
destinados ao: 
a) Conselho de classe ou Reunião avaliativa pedagógica; 
b) Reuniões pedagógicas; 
c) Assembleias gerais; 
d) Atividades culturais; 

 
§ 1º Os dias destinados ao conselho de classe ou reunião avaliativa pedagógica, reuniões pedagógicas, 
assembleias gerais, e trabalhos escolares não podem ser computados como dias letivos de efetivo 
trabalho escolar com o aluno.  
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§ 2º Ficam estabelecidos os dias 24 de fevereiro, 20 de abril, 12 de junho, 04 de agosto, 15 e 28 de outubro, 
17 e 18 de dezembro de 2020, como recessos escolares nas instituições educacionais da rede municipal 
de ensino. 
 
§ 3º Ficam estabelecidas as datas do início e término dos trimestres, sendo o 1º trimestre de 29 de janeiro 
a 08 de maio; o segundo trimestre de 11 de maio a 04 de setembro; e o terceiro trimestre de 08 de 
setembro a 15 de dezembro de 2020. 

 
§ 4º Ficam estabelecidos 03 (três) sábados letivos sendo: 
I - Dia 06 de junho, Festa Junina do município; 
II- Dia 12 de setembro referente ao 07 de setembro; 
III- Dia 22 de agosto, podendo a presente data ser alterada a critério da instituição para desenvolvimento 
de atividades culturais. 

 
§ 5º Ficam destinados os dias 05 e 06 de junho para realização da III Festa Junina Municipal de Lucas do 
Rio Verde. 

 
§ 6º Fica estabelecido o dia 25 de setembro para a realização da Feira de Ciências. 

 
§ 7º Fica estabelecido o dia 20 de janeiro de 2020 para a realização de Posse dos Gestores Escolares e 
Coordenadores Pedagógicos das Instituições de Ensino. 

 
§ 8º Ficam estabelecidos os dias 21, 22 e 23 de janeiro; e 16 e 17 de julho de 2020 para a realização de 
jornadas de formação com os servidores das instituições de ensino. 

 
Art. 4º Os recessos escolares garantidos no Calendário Escolar 2020 devem ser respeitados em virtude 
dos setores de merenda escolar e de transporte dos alunos que frequentam as Instituições de Ensino. 

 
Art. 5º As datas de 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, destinam-se ao planejamento pedagógico. 

 
Art. 6º O Ano Letivo terá início em 29 de janeiro de 2020 e término em 15 de dezembro de 2020 para 
todas as instituições de ensino.  

 
Parágrafo único. Fica estabelecido o término dos trabalhos escolares na data de 16 de dezembro de 2020. 

 
Art. 7º O recesso escolar dos professores em efetivo exercício da docência dar-se-á no período de 20 de 
julho a 03 de agosto de 2020, conforme art. 89, I, da Lei Municipal n. 1.514, de 17 de janeiro de 2008. 

 
Art. 8º O período de férias dos servidores das instituições da rede municipal de ensino será de 19 de 
dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, conforme art. 89, I e II, da Lei Municipal nº. 1.514, de 17 de 
janeiro de 2008. 

 
Art. 9º Os servidores das instituições da rede municipal de ensino gozarão de férias referentes ao ano 
cívico de 2020, no período de 21 de dezembro de 2020 a 19 de janeiro de 2021. 

 
Art. 10. Compete a Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação acompanhar 
o cumprimento do disposto nesta Portaria. 
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Art. 11. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 24 de outubro 
de 2019. 
 
Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 1.424, de 09 de novembro 
de 2018. 

  
  Lucas do Rio Verde -MT, 24 de outubro de 2019. 

 
 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 

 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 

Secretária Municipal de Educação 

                                                                                      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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PORTARIA N° 1363, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 - Dispõe sobre critérios para a 
organização do Quadro de Professores efetivos e/ou removidos, atribuição de turmas e/ou 
aulas e jornada de trabalho das Instituições da Rede Municipal de Ensino. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições legais, 

 
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96;  

 
Considerando a Lei 11.738/2008 que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica; 

 
Considerando a Lei nº 1514 de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a reestruturação do Estatuto e o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público do 
Município de Lucas do Rio Verde;  

 
Considerando a Resolução nº 01/2019/CME/LRV, que dispõe sobre a regulamentação da oferta da 
Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras 
providências; Resolução Normativa nº 02/2019/CME/LRV que dispõe sobre a regulamentação da oferta 
do Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras 
providências; Resolução Normativa n° 04/2015/CME/LRV, que fixa as normas para oferta da Educação 
Especial na Educação Básica no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso; 

 
Considerando a necessidade de fixar critérios para atribuição de turmas e/ou aulas nas instituições da 
educação básica da rede municipal de ensino; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º A quantidade de professores efetivos para compor o quadro de pessoal das instituições de ensino 
será calculada de acordo com o número de turmas e turnos de funcionamento. 

 
Art. 2º A jornada de trabalho do professor efetivo fica descrita conforme a Lei nº 11738/2008 em seu 
artigo 2º, §4º. 

 
Parágrafo único: O cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais da educação fica sob 
responsabilidade da equipe gestora da unidade escolar com acompanhamento da Secretaria Municipal 
de Educação. 

 
Art. 3º Todos os professores efetivos que integram o quadro de pessoal da rede municipal de ensino, 
participarão do processo de atribuição de turmas e/ou aulas e regime/jornada de trabalho nas instituições 
de ensino, conforme disciplinado nesta portaria, exceto os profissionais que estão em afastamento por 
licença para tratamento de interesse particular. 
 
§ 1º: O professor que está retornando de licença interesse ou oriundo de remoção atribuirá aula após 
todos os docentes em exercício na instituição de ensino durante o ano civil no qual ocorre a atribuição.  
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§ 2º: Os professores efetivos que integram o quadro de pessoal da rede municipal de ensino, 
desempenhando outra função no âmbito da administração pública direta e indireta, mandato eletivo, e 
cedências, será facultado a atribuição de turma e/ou aulas na ordem de sua pontuação ou ao final da lista 
de classificação, porém necessitam manifestar suas intenções no momento da atribuição. 
 
§ 3º: Caso haja abertura de novas vagas de atribuição de turma e/ou aulas nas instituições de ensino, após 
a data da atribuição de aula, e até o início do ano letivo de 2020, caberá a Secretaria Municipal de 
Educação decidir sobre a redistribuição de turma e/ou aulas entre os professores efetivos. 
 
Art. 4º O professor pedagogo com jornada de 40 horas semanais com concurso específico para atuação 
na educação infantil deverá atribuir aulas em turmas de período integral.  
 
Art. 5º O professor pedagogo com jornada de 40 horas com concurso não específico para atuação na 
educação infantil deverá atribuir uma turma de regência no dia da atribuição, e o restante da carga 
horária, conforme necessidade de turma e/ou aulas da instituição de ensino, podendo ser após a data de 
atribuição. 
 
Parágrafo único: O professor efetivo com dois concursos de 20 horas deverá atribuir turma e/ou aulas na 
mesma proporção que o professor efetivo com concurso de 40 horas. 
 
Art. 6º O professor efetivo com um concurso de 20 horas atribuirá uma turma de regência, tendo 
preferência para suplementação de carga horária da turma atribuída. 
 
Art. 7º O professor que atribuir no 1º ano do ciclo de alfabetização, seguirá preferencialmente sua turma 
até o final do ciclo (2º ano) de maneira automática. 
 
§1º É preferencial ao professor que atua no 1º ano em 2019, seguir com a mesma turma no 2º ano em 
2020.   
 
§2º Ao final do ciclo de alfabetização (1º e 2º ano) o professor que seguiu com a turma terá preferência 
em atribuir a turma do 1º ano, levando em consideração os índices de aprendizagem dos alunos.   
 
Art. 8º Os professores que ficarem remanescentes nas instituições de ensino deverão atribuir turmas e/ou 
aulas na segunda etapa, que acontecerá na Secretaria Municipal de Educação após o encerramento da 
etapa da instituição de ensino. 
 
§ 1º Será seguida a pontuação obtida pelo professor na instituição de ensino de origem, havendo nova 
classificação entre os remanescentes. 
 
§2º Os profissionais que ficaram remanescentes no ano de 2018, farão a contagem de pontos na 
instituição na qual atuou em 2019, sendo que a atribuição de aulas dar-se-á na Secretaria Municipal de 
Educação, na segunda etapa, conforme a classificação entre os remanescentes. 
 
§ 3º Em caso de professores remanescentes, que atuam nas escolas de educação em tempo integral, estes 
atribuirão após os professores regentes de turma que tem preferência na atribuição de aulas nas oficinas 
dos campos de conhecimento 01 (área da linguagem) e conhecimento 02 (área da matemática), conforme 
suas pontuações na própria instituição de ensino.  
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Art. 9° O profissional de educação, efetivo em instituições de ensino em processo de redimensionamento 
de matrículas ou etapa de ensino, que tiver que ser removido por iniciativa do poder público, terá sua 
pontuação preservada e poderá escolher a instituição de ensino de sua preferência, onde haja vaga 
disponível. 
 
Art. 10 A jornada/carga horária de trabalho semanal dos professores efetivos, referentes às atividades 
em sala e de horas atividades, será distribuída conforme os quadros do Anexo I. 
 
Art. 11 O professor efetivo fará sua inscrição em formulário específico, para a instituição de ensino na 
qual atribui turma e /ou aulas, e na habilitação específica ao cargo para o qual foi nomeado, conforme 
Anexo II. 
 
§ 1º O professor que se fizer ausente no ato de atribuição de turma e/ou aulas, poderá fazê-la por meio 
de procuração. 
 
§ 2º O professor que se fizer ausente no ato de atribuição de turma e/ou aulas e não outorgar procurador, 
atribuirá na instituição de ensino que está lotado em turma e/ ou aulas livres. Caso não haja turma e/ou 
aulas disponíveis, o professor será encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação para que esta 
o redistribua para onde se fizer necessário.  
 
Art. 12 Ao realizar sua inscrição o professor fará opção pela etapa/fase pretendida. 
 
Parágrafo único: O campo de opção de atribuição na ficha de pontuação tem o fim exclusivo de prévia 
organização da Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou  Aulas, e não garante a escolha pretendida. 
 
Art. 13 Concluído o processo de atribuição de turma e/ou aulas dos professores efetivos, e havendo aulas 
remanescentes, estas serão ofertadas aos professores na seguinte ordem: 
 
I- Temporários previamente aprovados em teste seletivo; 
II- Professores efetivos que tiverem interesse em ministrá-las, de acordo com o estabelecido na Lei 
2.497/2015, desde que não ultrapasse a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.  
 

Art. 14 No campo de titulação profissional, no Anexo II, será considerada a seguinte pontuação: 
 
I- Mestrado na área educacional: 20,0 (vinte) pontos; 
 
II- Especialização na área de educação, a 1ª vale 6,0 (seis) pontos, a partir da 2° (segunda) vale 3,0 (três) 
pontos cada, e no máximo 5 (cinco) títulos de especialização; 
 
III- Graduação ou formação em nível médio/magistério na área de concurso: 4,0 (quatro) pontos; 

 
Art. 15 Os certificados de cursos de formação dos últimos cinco anos, a contar da data de emissão, 
deverão ser apresentados contendo o registro do evento e a carga horária compatível com o período de 
realização do curso. 
 
§1º Os certificados de cursos realizados na área de educação, serão contabilizados com limite máximo de 
100 (cem pontos) conforme orientação do item 8 (oito) do Anexo II.  
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§ 2° Os certificados emitidos pelo desenvolvimento de projetos pedagógicos não serão computados como 
curso de formação, e serão válidos somente os desenvolvidos no ano letivo no qual ocorre a atribuição 
de aulas.  

 
Art.16 Os projetos pedagógicos voltados para a melhoria da aprendizagem do aluno são aqueles que 
representam um diferencial na instituição de ensino, ou seja, se destaca pela sua particularidade em 
consonância com o projeto político pedagógico, devendo estar devidamente registrado, acompanhado 
pela coordenação pedagógica da instituição escolar e comprovados os resultados. 

 
Art. 17 Serão consideradas declarações ou atestados de conclusão de cursos de formação continuada e 
pós-graduação na área de educação, emitidos no ano civil no qual ocorre a contagem de pontos, caso o 
professor não esteja de posse do certificado. 

 
Art. 18 Serão consideradas as publicações, as apresentações e/ou coordenação de trabalhos científicos 
dos últimos 5 (cinco) anos, na área de educação, com limite máximo de 50 (cinquenta pontos), 
contabilizados conforme orientação do item 9 (nove) do Anexo II. 

 
Art. 19 O professor com vínculo em outra rede de ensino (pública ou privada) deve apresentar documento 
de sua carga horária, comprovando a compatibilidade de horário em redes de ensino, assegurando o 
cumprimento do regime de trabalho (em sala de aula e horas atividades), na rede municipal de ensino. 
§1º É de responsabilidade da Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas a exigência do 
documento comprobatório de compatibilidade de horário e análise do mesmo. 
 
§2º É de inteira responsabilidade do professor a adaptação do seu horário na outra rede durante o ano 
letivo, em relação ao horário organizado pela instituição de ensino. 

 
Art. 20 Serão atribuídas aulas específicas na Sala de Recursos Multifuncionais, com prioridade na 
atribuição os professores que já tenham atuado nesta sala, no ano civil no qual ocorre a contagem de 
pontos. 
 
§ 1º O professor que atua em sala de recursos multifuncionais, terá seu trabalho avaliado anualmente 
pela Comissão Especial de Avaliação da Instituição de Ensino de acordo com o Decreto nº 1615, de 23 de 
março de 2007, e suas alterações.  
 
§ 2º Para que o professor continue atuando na sala de Recursos Multifuncionais deverá obter pontuação 
mínima de 23 (vinte e três) pontos, conforme Ficha de Avaliação- Anexo III desta Portaria.  
 
§ 3º Os profissionais que trabalharam nas Salas de Recursos Multifuncionais, mas não obtiveram a 
pontuação mínima na avaliação, ou não havendo mais interesse, a atribuição deverá acontecer para o 
professor com maior pontuação na atribuição de turma e/ou aulas, na seguinte ordem de titulação: 

especialista em educação especial; especialista em psicopedagogia; graduação em pedagogia; ou ter 
cursos de formação em educação especial.  

 
Art. 21 Serão destinadas 03 (três) horas aula treinamento, de modalidades esportivas, para os professores 
de educação física do ensino fundamental anos finais, inclusas na carga horária efetiva do professor que 
assim desejar realizar os treinamentos, sendo que estes não poderão ser realizados aos sábados. 
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Parágrafo único: As 03 (três) horas aula treinamento, de modalidades esportivas, só serão ofertadas ao 
professor que desejar, apenas no ato da atribuição de aulas. 

 
Art. 22 O professor de informática, pertencente ao lotacionograma da instituição, ficará destinado ao 
acompanhamento das ações voltadas para a implementação do Programa de Ciência, Inovação e 
Tecnologia Educacional, sendo responsável pelo acompanhamento e suporte técnico-pedagógico aos 
demais profissionais docentes. 

 
Art. 23 O gestor da Instituição de Ensino será responsável pela composição da Comissão Interna de 
Atribuição de Turma e/ou Aulas para contagem dos pontos dos professores, a qual será composta de no 
máximo 03 (três) professores, 01(um) representante do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 
/Associação de Pais e Mestres (segmento pais), 01(um) coordenador pedagógico e o gestor escolar, e 
deverá ser instituída até o início da segunda quinzena do mês de novembro de cada ano civil. 
 
 § 1º A Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas das Instituições de Ensino é a responsável 
pela conferência e validação da pontuação, no Sistema Escola Net, para atribuição das turmas e/ou aulas, 
bem como a distribuição das mesmas que deverão ser lavradas em ata, e após encaminhada cópia à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 2º A Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas deverá comunicar o cronograma da atribuição 
de turma e/ou aulas, via ofício, a todos os professores constantes em seu lotacionograma, exceto aos que 
estão em afastamento por licença para tratamento de interesse particular. 

 
Art. 24 O resultado da contagem de pontos deve ser publicado em edital no mural da Instituição de Ensino, 
com antecedência de no mínimo três (03) dias úteis da data da atribuição de aula.  
 
§ 1º Para o professor que tiver em seu termo de posse, concurso para lecionar em mais de uma disciplina, 
a contagem de pontos deve ser a mesma para ambas, possibilitando ao professor atribuir aulas nas 
mesmas. 
 
§ 2º Após a publicação em edital no mural da instituição de ensino, o professor terá 02 (dois) dias úteis, 
para solicitar revisão da contagem de pontos, através de requerimento encaminhado à comissão interna. 
 
§ 3º A Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação acompanhará todo o processo de 
atribuição de turma e/ou aulas das Instituições de Ensino. 
 
§ 4º Fica livre a participação de um representante do SINTEP/Subsede de Lucas do Rio Verde, e do 
Conselho Municipal de Educação para acompanhar a atribuição de aulas nas Instituições de Ensino. 
 
Art. 25 Quando da apuração final dos pontos ocorrer empate entre professores, o critério de desempate 
será, respectivamente: 
 
I- Maior tempo de serviço na instituição de ensino na qual está atribuindo; 
 
II- Maior tempo de serviço na rede de ensino do município de Lucas do Rio Verde; 
 
III- Maior idade. 
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Art. 26 As datas de atribuição de turma e/ou aulas, aos professores efetivos serão marcadas previamente 
pela Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas da Instituição de Ensino, conforme cronograma 
estipulado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
Art. 27 O professor que se sentir prejudicado quanto ao processo de atribuição de turma e/ou aulas, pode 
opor recurso por escrito no prazo de 01 (um) dia útil, o qual deverá ser protocolado junto à Comissão 
Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas. 

 
Art. 28 Se negado o recurso pela Comissão Interna de Atribuição de Turma e/ou Aulas, o professor poderá 
interpor novo recurso a Secretaria Municipal de Educação no prazo de 01 (um) dia útil.   

 
Art. 29 Os casos omissos deverão ser solucionados pela Secretaria Municipal de Educação.  

 
Art. 30 Compete a Secretaria Municipal de Educação orientar e acompanhar o processo de execução de 
atribuição de turmas e/ou aulas e regime/jornada de trabalho nas instituições de ensino da rede 
municipal. 

 
Art. 31 A constatação, em qualquer tempo, do uso de meios fraudulentos ou comprovados quaisquer 
irregularidades na documentação apresentada para obtenção de benefícios concedidos nesta Portaria, os 
atos praticados pelo favorecido serão nulos para qualquer direito, sem prejuízo das medidas legais 
cabíveis. 

 
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 24 de outubro 
de 2019. 
 
Art. 33 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1.422, de 09 de novembro 
de 2018. 

 
Art. 34 São partes integrantes desta Portaria, os seguintes anexos:. 
a) Anexo I -  Distribuição de Jornada de Trabalho conforme concurso;  
b) Anexo II - Ficha de Pontuação para Atribuição da Jornada de Trabalho dos Professores Efetivos (Creche, 
Pré-Escola e Ensino Fundamental); 
c) Anexo III -  Ficha de Avaliação e Pontuação para Atribuição de Professores - Sala de Recursos 
Multifuncionais. 

                                                            
Lucas do Rio Verde – MT, 24 de outubro de 2019. 

 
FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 
 
CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO 
Secretária Municipal de Educação 
          
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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ANEXO I 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO CONFORME CONCURSO 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ATENDIMENTO PARCIAL E INTEGRAL 

 

Etapa Carga Horária de 
Concurso 
Hora Relógio 
(60min.)   

Atribuição de Carga 
Horária (Turma) 
(Hora/Aula de 60 
min.) 
 

 Total de 
Hora 
Atividade 
de acordo 

com as aulas 
 

 
Educação Infantil 
(Creche e Pré-Escola) 

40 horas 27 13 

30 horas 20 10 

 
ENSINO FUNDAMENTAL: ATENDIMENTO PARCIAL 

Etapa Carga Horária de Concurso 
Hora Relógio 
(60min.)  

Atribuição de 
Carga Horária 
(Turma) 
 
(Hora/Aula de 
55 min.) 

Total de 
Aulas 
atribuídas 

Total de Hora 
Atividade de 
acordo com as 
aulas 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 20 horas 22 aulas 15 07 

30 horas 33 aulas 22 11 

40 horas 44 aulas 29 15 

Anos Finais 20 horas 22 aulas 15 07 

30 horas 33 aulas 22 11 

40 horas 44 aulas 29 15 

 
ENSINO FUNDAMENTAL: ATENDIMENTO INTEGRAL 

 

Etapa Carga Horária de 
Concurso 
Hora Relógio 
(60min.)   

Atribuição de 
Carga Horária 
(Turma) 
(Hora/Aula de 
60 min.) 
 

 Total de Hora 
Atividade de 
acordo com as 
aulas 
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Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 40 horas 27 13 

Anos Iniciais 30 horas 20 10 

Anos Iniciais 20 horas 13 07 

 
 
 

ANEXO II  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

FICHA DE PONTUAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES EFETIVOS 

 

(Creche, Pré-Escola e Ensino Fundamental) 
 

 

1. Dados do Professor: 

Nome do Professor: ____________________________________________________________________ 
Matrícula: ______________RG: _____________________CPF:________________  
Escola:_______________________________________________________________ 
 

2. Situação Funcional 3. Jornada Semanal de Trabalho 

Habilitação: 
___________________________________ 

(   ) 20 horas 
(   ) 30 horas 
(   ) 40 horas 

4. Possui outro vínculo empregatício 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Tipo: 
(   ) Público       
(   ) Privado 

Jornada de trabalho no outro cargo: 
_____________________ 
 

5. Sugestão de Atribuição: 

(   ) Educação Infantil 
(   ) Do 1º ao 3º Ano  
(   ) No 4º ou 5º Ano 
(   ) Anos Finais do Ensino Fundamental  
(   ) Sala de Recursos Multifuncional 

6. Da Formação/Titulação (somatória)  

6.1 Mestrado 20,0 (vinte)  

6.2 Especializações (no máximo 5 (cinco) pós-graduação).    6,0 (seis)  
 
 

3,0 (três) a partir da 2ª 
especialização 
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 6.3 Graduação ou formação em nível médio/magistério na 
área de concurso.  

4,0 (quatro)   

7. Tempo de Serviço (computar anos e meses) 

7.1 Tempo de serviço na rede municipal de ensino de 
Lucas do Rio Verde – MT. 

2,0 (dois) pontos por ano e 
0,17 (zero dezessete 
décimos) para cada mês do 
ano incompleto.  
Ex: 1 ano e 4 meses (2 pontos 
+ 0,68 = 2,68) 

 

8. Qualificação Profissional Complementar -  dos últimos 5 (cinco) anos, com limite máximo de  100 (Cem)  
pontos 

8.1 Participação em cursos  de formação continuada 
presenciais, semipresenciais e à distância oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, e 
de Órgãos Governamentais, ou de outras Instituições Em 
Parceria com a secretaria municipal de educação de Lucas 
do Rio Verde-MT, realizados na área de educação que 
contemplem conhecimentos didático-curriculares, políticas 
educacionais, gestão educacional, liderança, gestão de 
pessoas, legislação e administração pública dos últimos 5 
anos.  

2,0 (dois) pontos p/40h 
 
  

 
 

8.2 Participação em cursos de formação continuada 
presenciais, semipresenciais e à distância oferecidos por 
Órgãos não Governamentais, e Instituições Privadas, Sem  
Parceria com a secretaria  municipal de educação  de Lucas 
do Rio Verde-MT, realizados na área de educação que 
contemplem conhecimentos didático-curriculares e de 
políticas educacionais, gestão educacional, liderança, 
gestão de pessoas, legislação e administração pública, dos 
últimos 5 anos. 

1,0 (um) ponto p/40h  
 
 
 

 
 
 

 

 

8.3 Pela execução e orientação de Projetos Pedagógicos 
voltados para a melhoria da aprendizagem do aluno, 
aprovado pelo coletivo de professores das áreas de 
conhecimento, em consonância com a matriz curricular, 
e/ou constante do PPP, referendado pela equipe gestora no 
ano letivo no qual ocorre a atribuição, comprovado com 
declaração assinada pela coordenação pedagógica. 
 

1,0 (um) ponto cada 
(No máximo 2 projetos por 
ano) 
 
 

 

8.4 Ministrar cursos, oficinas ou palestras para profissionais 
da educação básica nas instituições da rede municipal de 
ensino chancelados pela Secretaria Municipal de Educação 
de Lucas do Rio Verde.-MT 

2,0 (dois) pontos p/40h 
 

 

9. Publicações e/ou Apresentação de trabalhos em Eventos Científicos na Área da Educação – dos últimos 5 
(cinco) anos, com limite máximo de  50 (cinquenta)  pontos 

9.1 Publicação de resultados de pesquisas acadêmicas ou 
técnicas em periódicos científicos, no formato impresso 
e/ou em meios eletrônicos: Artigo; Resenha; Relato de 
Experiência; Informe científico; Estudo de Caso; Nota 
técnica; Resumo; Fichamento; ou Trabalho de Conclusão 
de Curso (Monografia, Dissertação ou Tese). 
 

2,0 (dois) pontos para cada 
publicação 
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9.2 Apresentação e/ou Coordenação de Trabalhos: 
Comunicação oral; Palestra; Coordenador/mediador de 
mesa; Minicurso;  Banner/Pôster;  ou Oficina. 

1,0 (um) ponto para cada 
trabalho 
 
 

10. Total de pontos obtidos  

 
11. Em caso de empate: 
 

Maior tempo de serviço na instituição de ensino na qual 
está atribuindo. 

 

Maior tempo de serviço na rede municipal de ensino de 
Lucas do Rio Verde;   
 

 

Maior idade.  

 
Assinatura do Professor: 
_____________________ 

 
Responsáveis pela atribuição: 
_____________________ 

 

 
Data: 
__/__/____ 

 
 
 

ANEXO III  
 
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE PROFESSORES -  SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 
 

FATORES PONTOS A SEREM 
ATRIBUÍDOS 

I R B E 

1.Articulou junto ao coordenador pedagógico e com o professor regente da 
turma ações de acompanhamento do educando, devidamente registrado em 
sua turma de origem com feedbacks permanentes desses registros visando a 
melhoria do aluno. 

    

2. Realizou orientação periódica com professor de sala regular para discutir 
o planejamento e estratégias flexíveis às especificidades do aluno. 

    

3. Apresentou Relatórios R.N.U (Relação Nominal Unificada) dos alunos 
preenchidos adequadamente, comprovando o acompanhamento efetivo da 
assiduidade do educando em 75% das aulas. 

    

4. Manteve organizadas e atualizadas as pastas dos alunos, zelando pelos 
materiais sob sua responsabilidade. 

    

5. Realizou em tempo hábil, estudo de Caso e Plano de AEE (Atendimento 
Educacional Especializado), aos alunos a serem atendidos. 

    

6. Prestou atendimento regular ao aluno durante todo o ano letivo com 
empenho e foco na qualidade do ensino-aprendizagem. 

    

7. Participou em reuniões de pais, reuniões avaliativas e/ou conselhos de 
classe durante o ano letivo. 

    

TOTAL:   
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 Insuficiente (I) 1 ponto; Regular (R) 2 pontos; Bom (B); 3 pontos; Excelente (E) 4 Pontos. 

 
Considerações: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Considerações do professor: 

_________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura Comissão: 

______________________________________________________________________________ 
Assinatura Professor: 

_______________________________________________________________________________ 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015/2008, atualizada em 2019 – Consórcios 
 

Aprovação: 01/10/2019  
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº. 4.490 /2019  
Publicação do Ato: 04/10/2019  
Publicado no: Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº. 1743, pag. 80/81  
 
Decreto nº 4.490/2019 Art.1º, IV- Instrução Normativa nº 15/2008, atualizada em 2019, que: “Dispor 
sobre as rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados por toda a Estrutura 
Administrativa do Município, quanto aos controles e acompanhamento dos consórcios, visando à 
padronização das ações e implementação dos procedimentos de controle”.  
 
I - FINALIDADE 
Dispor sobre as rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados por toda a Estrutura 
Administrativa do Município, quanto aos controles e acompanhamento dos consórcios, visando à 
padronização das ações e implementação dos procedimentos de controle.  
 
II - ABRANGÊNCIAS  
Abrange, no que couber, todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e 
indireta.  
 
III - CONCEITOS  
1. Consórcios Públicos: São acordos firmados entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais ou 
paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. 
 
2. Prestação de Contas: Ato pelo qual, os responsáveis por uma gestão, demonstram as despesas 
realizadas com os recursos financeiros destinados à execução do objeto.  
 
3. Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de 
assegurar a conformidade das operações, visando restringir o cometimento de irregularidades e/ou 
ilegalidades e preservando o patrimônio público.  
 
IV- BASE LEGAL  
1. Art. 241 da Constituição Federal de 1988;  
2. Lei Federal nº. 11.107/2005;  
3. Decreto Federal nº. 6.017/2007;  
4. Resolução Normativa nº. 01/2007 do TCE/MT, é;  
5. Demais instrumentos legais ou regulamentares dos recursos repassados pela administração pública por 
meio de consorcio.  
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
1. Das Secretarias  
1.1 Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial, quanto aos 
procedimentos e sua padronização na coleta e geração de documentos, dados e informações;  
1.2 Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa;  
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1.3 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo fiel 
cumprimento da mesma; 
1.4 Promover discussões técnicas entre as unidades executoras, sempre que necessário redefinir rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle;  
1.5 Elaborar as instruções normativas que se fizerem necessárias, mantê-las atualizadas objetivando a sua 
otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 
aumento da eficiência operacional;  
1.6 Submeter à apreciação da Unidade de Controle Interno a atualização ou elaboração de todas as 
Instruções Normativas;  
 
2. Da Unidade de Controle Interno  
2.1 Atender às solicitações das unidades executoras, quanto ao fornecimento de informações no processo 
de atualização e elaboração das Instruções Normativas;  
2.2 Prestar apoio técnico por ocasião dessas elaborações e atualizações, em especial no que tange à 
identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;  
2.3 Fiscalizar a aplicação das Instruções Normativas, é;  
2.4 Prestar apoio orientativo para unidades executoras, quanto as eventuais dúvidas na celebração e 
prestação de contas do repasse.  
 
3. Do Chefe do Poder Executivo Municipal  
3.1 Exigir dos responsáveis o cumprimento das medidas e ações necessárias à regularidade e legalidade 
dos trabalhos e procedimentos, quando notificado do descumprimento;  
3.2 Aplicar as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
1. Formalizada a adesão ao consórcio, compete a Secretaria Municipal, a qual o objeto do consórcio esteja 
diretamente ligado, instruir, tempestivamente, o departamento responsável com todos os documentos 
tais como: contrato de adesão, protocolos de intenções, leis autorizativas, estatuto social do consórcio, 
atas das reuniões, dentre outros documentos pertentes ao caso concreto.  
 
2. Compete ainda a referida Secretaria Municipal vinculada ao objeto do consórcio firmado pela 
administração, estabelecer detalhadamente em conjunto com os demais órgãos competentes se houver, 
as políticas, ações e procedimentos de controle necessários capaz de avaliar o cumprimento do objeto do 
consórcio, bem como, controlar e acompanhar todos os serviços prestados pelo consórcio ao Município.  
 
3. O recebimento, conferência e julgamento das prestações de contas, dos recursos destinados ao 
consórcio ficam sob responsabilidade da Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do 
consórcio firmado pela administração, no qual, por meio do secretário (a) municipal deverá manifestar-
se por escrito quanto ao cumprimento do objeto pré-estabelecido entre as partes consorciadas.  
 
4. A Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela administração, em 
conjunto com a Unidade de Controle Interno - UCCI, poderá propor procedimentos de controle 
necessários a conferência e julgamento das prestações de contas, capaz de mensurar o cumprimento do 
objeto firmado entre as partes consorciadas.  
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5. A Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela administração, 
deverá emitir mensalmente relatórios da avaliação dos controles internos realizados na execução das 
metas objeto do consórcio, no qual, se a respectiva prestação de contas estiver de acordo com o 
instrumento firmado entre as partes consorciadas, remeterá o respectivo relatório juntamente com a 
prestação de contas para a Secretaria Municipal de Finanças endereçada ao Departamento de Tesouraria, 
até o dia 10 (dez) do mês subsequente, como condição de liberação do repasse seguinte conforme 
cronograma físico-financeiro da administração.  
 
6. O responsável pelo recebimento, conferência e julgamento das prestações de contas terá o prazo de 
05 (dias) dias corridos, a partir do recebimento, para analisar minuciosamente todos os documentos, e 
julgando regular, expedir e assinar a declaração de aprovação da prestação de contas, sendo que uma via 
deverá ser encaminhada ao Consórcio e a outra juntada ao respectivo processo.  
 
7. As contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia dos atos de gestão do 
responsável.  
 
8. Sendo constatada irregularidade, inconformidade, impropriedade ou ausência de prestação de contas, 
o Secretário vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela administração juntamente com 
o Prefeito Municipal deverão ser formalmente notificar de imediato o ente consorciado para as devidas 
providências.  
 
9. Decorridos o prazo concedido ao ente consorciado para sanar a irregularidade, inconformidade, 
impropriedade ou ausência de prestação de contas, cabe ao Prefeito Municipal, instaurar Tomada de 
Contas Especial, ou ação judicial competente sob orientação da Procuradoria Jurídica do Município, com 
vista de ressarcir ao erário.  
 
10. Todo o processo de adesão ao consórcio, incluindo as prestações de contas, será arquivado pelo 
departamento de tesouraria do município em ordem cronológica e devidamente identificados, de forma 
que facilite a localização dos mesmos, sempre que necessário. 
 
11. Da Prestação de Contas:  
 
11.1 A execução do recurso repassado ao consórcio, quando for definido no instrumento celebrado, o 
consórcio beneficiado deverá preencher e anexar tempestivamente no momento da ocorrência do fato 
gerador todas as documentações comprobatórias das despesas e demais documentações 
complementares no sistema informatizado adotado pela administração para que a entidade 
consorciada beneficiada prestem contas on-line tempestivamente ao órgão concedente, para sociedade 
e aos demais órgãos fiscalizadores dos atos da administração pública, sob pena de suspenção e/ou 
cancelamento do instrumento firmado entre as partes por descumprimento da lei de acesso a informação, 
ao princípio da publicidade, cláusulas conveniais etc.;  
11.1.1 Para tanto, como condição de recebimento do primeiro repasse ou repasse em cota única, os 
representantes legais do consórcio, deverão logo após assinatura do termo de fomento ou instrumento 
congêneres, se dirigir até a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, munida do e-mail oficial da 
entidade para cadastrar o login de acesso e receber treinamento de como utilizar o sistema informatizado 
de prestação de contas.  
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11.1.2 Quanto a prestação de contas financeira em meio físico de cada parcela recebida mensalmente o 
consórcio beneficiado deverá protocolar no Poder Executivo e no Poder Legislativo até o 5º (quinto) dia 
útil do mês subsequente, como condição da liberação do repasse seguinte, após aprovação da respectiva 
prestação de contas. Enquanto a prestação de contas do repasse final e dos termos de fomentos ou 
instrumentos congêneres recebido em cota única, o consórcio beneficiado deverá apresentar ao Poder 
Executivo e no Poder Legislativo em até 30 (trinta) dias após o período de execução das despesas;  
11.2 Toda prestação de contas apresentada pelo consórcio beneficiado, seja ela parcial ou total (final), 
deverá ser numerada sequencialmente e assinada por representante legal do consórcio; 
11.3 Nos documentos que atestam a realização das despesas deverá ser grafado, de forma impressa ou 
manual, nos documentos fiscais tais como: notas fiscais, faturas ou documento equivalente, o número do 
instrumento firmado entre as partes;  
11.4 A prestação de contas será feita tempestivamente de acordo com as regras conveniais do 
instrumento firmado entre as partes no sistema informatizado adotado pela administração supracitado 
acima nesta seção. Além disso, a prestação de contas em meio físico deverá ser organizada no mínimo da 
seguinte forma:  
I - Elementos Pré-Textuais: Capa de abertura, ofício de encaminhamento da prestação de contas, sumário 
e nota explicativa dos pormenores ocorridos durante a execução, juntamente com comprovação de 
eventual devolução realizada;  
II - Capitulo I: Anexos Obrigatórios impressos do sistema informatizado adotado pela administração para 
entidades beneficiadas prestarem contas tempestivamente;  
III - Capitulo II: Extratos Bancários e Despesas do Período na seguinte sequência:  
* Extrato bancário da conta movimento e extrato bancário da conta aplicação;  
* Comprovação individual de cada despesa relacionada na relação de pagamento na seguinte ordem: nota 
fiscal ou holerite, cheque nominal ou comprovação do pagamento eletrônico em conta bancária do 
credor, certidões negativas dos credores, contrato firmado e cotações de preço realizadas etc.  
IV - Capitulo III: Relatório de atividades realizada no Período para atender o objeto do convênio/fomento; 
lista de presença; relatório fotográficos dos eventos e no caso obras ou manutenção demonstrado o 
antes, durante e depois; conteúdo programático trabalhado entre outras informações julgadas 
pertinentes;  
* ATENÇÃO: As documentações pontuadas nestes Capitulo III, deverão ser confeccionadas e apresentadas 
na prestação de contas em conformidade com o objeto do instrumento firmado entre as partes.  
V – Capitulo IV: Certidões negativas do consórcio beneficiado, e; 
VI – Elementos Pós-Textuais: Capa de encerramento.  
11.5 No que couber e for compatível deverão ser aplicados as regras normatizada na Instrução Normativa 
nº: 22/2009, que disciplina procedimento para a Celebração, Controle e Prestação de Contas de recursos 
concedidos por meio de Termo de Convênios, Termos de Colaboração, Termos de Fomento ou em 
Acordos de Cooperação, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde-MT.  
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
1. As entidades da administração indireta, como unidades orçamentárias e órgãos setoriais do Sistema de 
Controle Interno do Município, sujeitam-se à observância da presente Instrução Normativa.  
 
2. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto à Unidade Central 
de Controle Interno - UCCI que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel 
observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
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3. A Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela administração, 
deverá formalizar pedido via ofício ao Diretor Executivo do Consórcio, solicitando cópia dos Balancetes 
bimestrais e demais demonstrativos que julgar necessário que, por sua vez, de posse desses documentos 
deverá remeter uma via ao Departamento Contábil, até o dia 15 (quinze) do bimestre subsequente, além 
disso, apresentar juntamente com os resultados ao conselho de políticas da correspondente área;  
 
4. O Consórcio deverá disponibilizar os Balancetes e demais demonstrativos ao ente consorciado até o 
10º (décimo) dia útil do mês subsequente; 
 
5. Quando por ocasião da análise de acompanhamento o Controle Interno se defrontar com uma 
impropriedade grave ou gravíssima, este deverá reunir-se imediatamente com o Conselho Fiscal do 
Consórcio e apresentar a situação encontrada.  
 
6. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do Decreto Municipal 
nº. 4.490 /2019 (ato de aprovação), no Diário Oficial Contas do Tribuna de Contas do Estado de Mato 
Grosso - TCE/MT.  
 
7. O Consórcio deverá prestar contas dos recursos e bens de origem pública recebidos, e dar publicidade 
no encerramento do exercício fiscal, por meio de relatório de atividades e demonstrações financeiras que 
serão fiscalizados pelos Conselhos Afins, e submetidos a Auditoria pelos demais órgãos fiscalizadores 
competentes. 

 
 
 
Validado por meio do Decreto Municipal nº. 4.490 /2019 publicado em 04/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



326 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2009, atualizada em 2019 - Termo de Convênios, Termos 
de Colaboração, Termos de Fomento e Acordos de Cooperação. 
 

Aprovação: 01/10/2019  
Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº. 4.490 /2019  
Publicação do Ato: 04/10/2019  
Publicado no: Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº. 1743, pag. 80/81  
 
Decreto nº 4.490/2019 Art. 1º, II - Instrução Normativa nº 22/2009, atualizada em 2019, que: “Dispõe 
sobre o procedimento para a Celebração, Controle e Prestação de Contas de recursos concedidos através, 
Termos de Colaboração, Termos de Fomento ou em Acordos de Cooperação, estabelecendo rotinas no 
âmbito do Município de Lucas do Rio Verde-MT”.  
 
I - DA FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para a Celebração, Controle e Prestação de 
Contas de recursos concedidos por meio de Termo de Convênios, Termos de Colaboração, Termos de 
Fomento ou em Acordos de Cooperação, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Lucas do Rio 
Verde-MT.  
 
II - DA ABRANGÊNCIA  
 
Abrange a todas as Secretarias Municipais no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lucas do Rio Verde, 
que firmam Parcerias com entidades concedendo recursos financeiros.  
 
III - DOS CONCEITOS  
 
1. Transferência voluntária- o repasse de recursos correntes ou de capital do Município de Lucas do Rio 
Verde para a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a título de convênio, ou outros 
instrumentos congêneres. 
2. Termo de Cooperação – instrumento legal que tem por objeto a execução descentralizada, em regime 
de mútua colaboração, de programas, projetos e/ou atividades de interesse comum, que resulte no 
aprimoramento das ações de governo.  
3. Concedente - o Município de Lucas do Rio Verde, responsável pela transferência dos recursos 
financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do ato 
de transferência voluntária;  
4. Convenente – Entidades declaradas por lei de utilidade pública municipal ou entidades privadas sem 
fins lucrativos, mediante acordos ou outros instrumentos congêneres;  
5. Executor - entidade privada sem fins lucrativos, recebedora dos recursos e responsável direto pela 
execução do objeto do ato de transferência voluntária, formalizado mediante parceria ou outro 
instrumento congênere;  
6. Termo Aditivo - instrumento que tenha por objetivo a modificação dos instrumentos formais de 
repasse já celebrados, formalizado durante sua vigência, visando à alteração de valores, prazos ou 
obrigações;  
7. Objeto - produto final do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio ou 
outro instrumento congênere, definido de forma clara e analítica, observado o respectivo programa de 
trabalho e suas finalidades;  
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8. Plano de Trabalho - peça integrante do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo 
de Fomento ou outro instrumento congênere, que especifica as razões para celebração, descrição do 
objeto, metas e etapas a serem atingidos, planos de aplicação dos recursos, cronograma de desembolso, 
prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação;  
9. Prestação de Contas – Ato pelo qual, os responsáveis por uma gestão, demonstram a correta aplicação 
dos recursos financeiros transferidos para execução do objeto fomentado.  
10. organização da sociedade civil: 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 
aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)  
11. parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  
12. Termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de 
recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 
13.Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 
recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  
14. Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Incluído pela Lei 
nº 13.204, de 2015)  
15. Conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, 
na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas;  
16. Chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil 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 publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos;  
IV- BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
1. Constituição Federal de 1988.  
2. Lei Complementar Federal nº .101/2000.  
3. Lei Federal 4.320/64. 
4. Lei nº 1384/2007- Institui no Mun. de Lucas do Rio Verde o Sistema de Controle Interno.  
5. Decreto Municipal 1631/2007 – Regulamento a Lei nº 1384/2007.  
6. Lei Federal nº 8666/93 – Licitações e Contratos;  
7. Resolução Conanda nº. 137, de 21 de janeiro de 2010;  
8. Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, e;  
9. Demais instrumentos legais ou regulamentares dos recursos concedidos pela administração pública.  
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V - RESPONSABILIDADES  
 
1. Da Unidade Responsável por esta Instrução Normativa  
1.1 Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, 
orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;  
1.2 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
2 São responsabilidades das Unidades Administrativas como executoras da Instrução Normativa:  
2.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de 
informações e a participação no processo de atualização;  
2.2 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias 
nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
2.3 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel 
cumprimento da mesma;  
2.4 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos 
de controle e quanto a padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e 
informações.  
3. Das responsabilidades da Controladoria e Contabilidade do Município:  
3.1 Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em 
especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de 
controle;  
3.2 A Controladoria Interna por meio de atividade de auditoria interna, avaliará a eficácia dos 
procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas.  
4. Das responsabilidades do Convenente (entidade beneficiada):  
4.1 Fornecer todos os documentos exigidos para celebração de termo de convênio, termo de fomento ou 
instrumentos congêneres, tais como:  
I - Ofício de requisição de convênio/fomento;  
II - Estatuto da entidade devidamente atualizado;  
III - Ata da eleição e posse atualizada;  
IV - Cópia do cartão de CNPJ da entidade; 
V - Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, de acordo com o modelo proposto pelo 
Controle Interno (anexo I);  
VI - Plano de Trabalho / Aplicação devidamente preenchido e assinado, de acordo com o modelo proposto 
pelo Controle Interno (anexo II);  
VII - Comprovante de endereço, telefone e e-mail da entidade;  
VIII - Cópia do RG e CPF do Presidente da entidade;  
IX - Comprovante de endereço, telefone e e-mail do presidente da entidade;  
X - Cópia do RG e CPF Tesoureiro da entidade;  
XII - Comprovante de endereço, telefone e e-mail do tesoureiro da entidade;  
XIII - Dados do contador responsável pelos registros contábeis da entidade, “no mínimo nome completo 
e número do CRC”;  
XIV - Cópia do Projeto com identificação do objeto a ser executado e justificativa da formalização, 
definição e detalhamento das metas, etapas ou fases de execução, e/ou memorial descritivo no caso de 
obras;  
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XV - Comprovante de inscrição no Conselho (s) Municipal de Direito conforme a atuação da política;  
XVI - Certidão Tributo Federal e Previdenciária;  
XVII - Certidão Tributo Estadual;  
XVIII - Certidão Tributo Municipal;  
XIX - Certificado FGTS;  
XX - Certidão Trabalhista;  
XXI - Conta Bancária Exclusiva para movimentação do recurso do convênio;  
XXII – As entidades requisitante, quando pleitear recursos públicos junto aos conselhos de políticas 
públicas deliberativos, deverão observar e atender os requisitos e critérios estabelecidos no edital no 
edital de seleção, além disso, as legislações / resoluções aplicadas ao caso concreto; 
XXIII - As entidades beneficiadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
na modalidade chancela regulamentada na Resolução Conanda nº 137, de 21 de janeiro de 2010, deverão 
juntar no processo de solicitação, cópia do comprovante de doação para o fundo municipal dos direitos 
da criança e adolescente juntamente com cópia oficio expedido pela pessoa física ou jurídica doadora 
declarando que o recurso doado será para custear o projeto da entidade requisitante;  
XXIV - Entre outras documentações requisitadas pelo ente concedente.  
4.2 Cumprir rigorosamente as cláusulas avençadas no instrumento de convênio/fomento;  
4.3 Prestar contas do recurso recebido dentro do prazo estabelecido;  
4.4 Executar as metas/etapas em estrita observância ao Plano de Trabalho/Aplicação aprovado, 
demonstrado no Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro;  
4.5 Prestar esclarecimentos, acerca da execução do convênio/fomento, bem como de sua prestação de 
contas, sempre que solicitado;  
4.6 Assinar os termos de parcerias, convênios, fomentos e/ou instrumentos congêneres.  
 
VI - DOS OBJETIVOS  
 
1. Estabelecer os procedimentos, a serem observados pelas Secretarias e Órgãos do Município, na 
concessão, convênios, termos de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação e/ou 
outros instrumentos congêneres;  
2. Padronizar os procedimentos de prestação de contas; 
3. Auxiliar as entidades beneficiadas na elaboração do Plano de Trabalho/Aplica, Cronograma de 
Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro e no processo de prestação de contas;  
4. Garantir o atendimento aos Princípios Constitucionais.  
 
VII - DOS PROCEDIMENTOS  
 
1. Da Solicitação de Convênio, Fomento ou Instrumento Congêneres diretamente na Administração 
Municipal  
1.1 A entidade interessada deverá apresentar o projeto de cunho social, ao Secretário (a) Municipal da 
pasta vinculada ao objeto do referido projeto, todas as documentações pertinentes elencadas no item 4.1 
desta norma supracitado acima.  
1.2 O Secretário (a) juntamente com sua equipe técnica verificará a adequação, da solicitação de auxílio 
financeiro por meio de convênio, fomento ou instrumento congêneres pleiteado pela entidade, com as 
legislações/regulamentações que regula repasses financeiros promovidos pela administração pública 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco;  
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1.3 Em ato continuo o Secretário (a) da pasta requisitará formalmente ao Departamento Contábil se há 
disponibilidade orçamentária e financeira suficiente para custear o projeto hora pleiteado pela entidade 
e anexará a respectiva consulta ao processo documental;  
1.4 Estando em conformidade com preceitos legais e regulamentares as documentações apresentada pela 
entidade requisitante, havendo interesse público, disponibilidade orçamentaria e financeira, o Secretário 
(a) da pasta encaminhará formalmente ao Gestor Público Municipal (Prefeito Municipal) para apreciação 
e deliberação; 
1.5 Após a aprovação e deliberação do Projeto da Entidade requisitante pelo Gestor Público Municipal 
(Prefeito Municipal), o Secretário (a) da respectiva pasta encaminhará todas as documentações 
juntamente com uma minuta e justificativa prévia para Procuradoria Geral do Município elaborar o 
Projeto de Lei e encaminhá-lo à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação.  
2. Da Solicitação de Convênio, Fomento ou Instrumento Congêneres junto aos Conselhos de Políticas 
Públicas Deliberativos  
2.1 A entidade interessada deverá apresentar o projeto de cunho social, ao Conselho de Políticas Públicas 
Deliberativo vinculada ao objeto do referido projeto, todas as documentações pertinentes elencadas no 
item 4.1 desta norma supracitado acima.  
2.2 Os Membros do Conselho de Políticas Públicas Deliberativo e/ou Comissão Especial designada pelo 
respectivo Conselho Deliberativo verificará a adequação, da solicitação de auxílio financeiro por meio de 
convênio, fomento ou instrumento congêneres pleiteado pela entidade, com o edital do FIA (Fundo para 
Infância e Adolescência) se for o caso, com as legislações e/ou regulamentações que regula repasses 
financeiros promovidos pela administração pública para a consecução de finalidades de interesse público, 
após deliberação dos conselhos de políticas públicas com prerrogativa para tal ato;  
2.3 Em ato continuo o Presidente do Conselho de Políticas Públicas Deliberativo e/ou o Secretário (a) 
Municipal vinculado ao conselho deliberativo, requisitará formalmente ao Departamento Contábil se há 
disponibilidade orçamentaria e financeira suficiente para custear o projeto hora pleiteado pela entidade 
e anexará a respectiva consulta ao processo documental;  
2.4 Estando em conformidade com preceitos legais e regulamentares as documentações apresentada pela 
entidade requisitante, havendo interesse público, disponibilidade orçamentaria e financeira, o Presidente 
do Conselho de Políticas Públicas Deliberativo juntamente com o Secretário (a) Municipal vinculado ao 
conselho deliberativo, encaminhará formalmente ao Gestor Público Municipal (Prefeito Municipal) para 
ratificação da decisão do conselho deliberativo por meio de decreto municipal;  
2.5 Após a ratificação do Projeto da Entidade requisitante pelo Gestor Público Municipal (Prefeito 
Municipal), a Procuradoria Geral do Município de posse de todas as documentações juntadas no processo 
providenciará a elaboração do termo de fomento ou instrumento congêneres.  
3. Da Celebração do Termo de Convênio, Termo de Fomento ou Instrumento Congêneres  
3.1 Após a aprovação do projeto de lei pelo Legislativo Municipal e o Gestor Público Municipal (prefeito 
municipal) sancionar a respectiva lei que autoriza o repasse do auxílio financeiro, a Procuradoria Geral do 
Município elaborará o termo fomento ou instrumento congênere e colherá a assinatura do concedente e 
do convenente inclusive das testemunhas;  
3.2 Após a aprovação e deliberação do projeto da entidade pelo Conselho de Políticas Públicas 
Deliberativo e o Gestor Público Municipal (prefeito municipal) ratificar o ato que autoriza o repasse do 
auxílio financeiro por meio de decreto municipal, a Procuradoria Geral do Município elaborará o termo 
fomento ou instrumento congênere e colherá a assinatura do concedente e do convenente inclusive das 
testemunhas;  
3.3 Em ato contínuo a Procuradoria Geral do Município cadastrará o termo de fomento ou instrumento 
congêneres e o respectivo Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro no sistema 
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informatizado adotado pela administração para entidades beneficiadas prestar contas on-line 
tempestivamente; 
3.4 A Procuradoria Geral do Município após cadastrar o termo de fomento ou instrumento congêneres e 
o respectivo Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro no sistema informatizado 
adotado pela administração para entidades beneficiadas prestar contas on-line tempestivamente, 
encaminhará uma cópia do referido documento ao Departamento Contábil para realizar a nota de 
empenho em conformidade com as cláusulas do instrumento firmado entre as partes. Bem como, 
encaminhará uma via original para entidade beneficiada e a outra via original protocolará na Unidade 
Central de Controle Interno - UCCI juntamente com as demais documentações juntadas no processo, para 
que a UCCI promova a análise das prestações de contas apresentadas pela entidade beneficiada;  
3.5 O termo de fomento ou instrumento congêneres deverá conter, além das cláusulas obrigatórias, as 
seguintes cláusulas:  
3.5.1 Previsão do início e fim da execução do instrumento firmado entre as partes;  
3.5.2 Prazo de 30 (trinta) dias, após o término da execução do instrumento firmado entre as partes, para 
prestar contas após o recebimento da parcela final ou recebimento em cota única;  
3.5.3 Exigências de abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos do 
instrumento firmado entre as partes, bem como, conter a exigência de que a respectiva conta deve estar 
zerada no ato do repasse e movimentar apenas recursos do instrumento firmado entre as partes;  
3.5.4 Exigência de aplicação dos saldos financeiros do convênio, enquanto não utilizados, no mercado 
financeiro, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;  
3.5.5 Exigência de devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de 
distribuição de sobras e rendimentos, bem como das receitas de aplicações financeiras auferidas e não 
utilizadas no objeto do instrumento firmado entre as partes, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a 
contar da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento firmado entre as partes, sob pena da 
imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade repassadora dos recursos; 
3.5.6 Exigência de apresentação da comprovação dos gastos por meio de documentos fiscais (notas 
fiscais, faturas ou documento equivalente) de acordo com a atividade do fornecedor. As datas dos 
documentos fiscais e os respectivos pagamentos deverão, obrigatoriamente, estar compreendidas dentro 
do período (data inicial e final) de execução do instrumento firmado entre as partes;  
3.5.7 Exigência para entidade beneficiada apresentar a documentação institucional e as certidões de 
regularidade fiscal vigente anexo a prestação de contas;  
3.5.7.1 Na documentação institucional além das exigidas rotineiramente, em se tratando de Entidades 
Filantrópicas, deverá ser apresentado também o Comprovante de entidade fornecido pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS ou Conselho Estadual ou Municipal de Assistência Social;  
3.5.7.2 Quando se tratar de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, definida nos 
termos da Lei nº 9.790/99 e do Decreto nº 3.100/99 deverá ser apresentado o Certificado de qualificação 
emitido pelo Ministério da Justiça;  
3.5.8 Previsão das sanções a aplicar à entidade beneficiada pela inexecução parcial ou total da parceria, 
de acordo com o art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
3.6 O termo de fomento ou instrumento congêneres deverá ser enumerado, em sequências anuais;  
3.7 O Plano de Trabalho / Aplicação e o Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro 
elaborados pela entidade beneficiada juntamente com as demais documentações juntadas no processo 
deverão acompanhar o instrumento firmado entre as partes;  
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4. Da Liberação das Parcelas:  
4.1 As parcelas do instrumento firmado entre as partes serão liberadas em estrita conformidade com o 
Plano de Trabalho/Aplicação e o Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro aprovado, 
exceto se houver irregularidade/inconformidade na execução do termos de fomento ou instrumentos 
congêneres firmado entre as partes, em que as parcelas seguintes ficarão retidas até o saneamento das 
improbidades ocorrentes;  
4.2 Para os termos de fomento ou instrumentos congêneres contemplados com mais de uma parcela, a 
parcela seguinte somente será liberada após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior nos 
moldes previstos nesta norma, no instrumento firmado entre as partes e demais regulamentações 
aplicadas no caso concreto, no entanto, todas as despesas e pagamentos conforme Cronograma de 
Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, deverão estar dentro do período de vigência do 
instrumento firmado entre as partes;  
4.3 Para os termos de fomento ou instrumentos congêneres contemplados com parcela única, a prestação 
de contas se dará no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento da vigência do instrumento 
legal, no entanto, todas as despesas e pagamentos conforme Cronograma de Desembolso/Demonstrativo 
Físico-Financeiro, deverão estar dentro do período de vigência do instrumento firmado entre as partes;  
4.4 A liberação das parcelas seguintes ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes 
conforme o que segue:  
4.4.1 Quando a entidade beneficiada não comprovar a boa e regular aplicação da(s) parcela(s) recebida(s), 
na forma da legislação aplicável em estrita obediência ao Plano de Trabalho / Aplicação e ao Cronograma 
de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro aprovado, averiguado mediante procedimentos de 
fiscalização in loco, realizados periodicamente pelo órgão ou entidade repassadora dos recursos ou pelo 
órgão competente do Sistema de Controle Interno da administração;  
4.4.2 Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 
administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução do instrumento firmado 
entre as partes, ou o inadimplemento do convenente executor com relação as cláusulas conveniais 
básicas;  
4.4.3 Quando o convenente executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo órgão ou 
entidade repassadora dos recursos ou por integrantes da Unidade Central de Controle Interno da 
administração municipal.  
5. Do Ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro  
5.1 O Ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro permite o 
remanejamento de saldo financeiro de um elemento de despesa para outro elemento de despesa 
constante no Cronograma/Demonstrativo Original aprovado, sem a necessidade de Termo Aditivo, após 
ser submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente do órgão convenente.  
5.1.1 Na administração municipal, além do Gestor Público Municipal (prefeito), o secretário (a) da pasta 
vinculada ao instrumento celebrado possui a prerrogativa de apreciar e aprovar o ajuste/adequação do 
Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, requisitado pela entidade beneficiada.  
5.2 O Ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro não poderá 
em hipótese alguma implicar em alteração de valor, vigência ou objeto do instrumento celebrado entre 
as partes.  
5.3 A solicitação do ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro 
será realizado pelo convenente por meio de ofício protocolado diretamente ao secretário (a) municipal 
da pasta vinculada ao instrumento celebrado com autorização legislativa ou junto ao conselho de políticas 
públicas deliberativo quando for instrumento celebrado após deliberação do respectivo conselho, 
contendo anexado ao requerimento no mínimo as seguintes documentações: CNDs do FGTS, INSS, 
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Trabalhistas, Municipal, Débitos Federais e Estaduais; a identificação da necessidade de ajustar o 
respectivo documento devidamente justificado; Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-
Financeiro atualizado proposto para ajuste/adequação caso for aprovado entre outras documentações se 
necessária.  
5.4 O Órgão que for responsável pela avaliação do requerimento de ajuste (adequação) do Cronograma 
de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro apresentado pela entidade requisitante, antes de 
deliberar quanto a aprovação ou não, deverá consultar o instrumento celebrado com a administração 
para avaliar a compatibilidade do ajuste/adequação requisitada pela entidade.  
5.5 Caso for aprovado o requerimento de ajuste (adequação) do Cronograma de 
Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro apresentado pela entidade requisitante, o órgão que 
deliberou favorável deverá remeter formalmente o novo Cronograma/Demonstrativo juntamente com as 
demais documentações apresentadas pela entidade beneficiada para Unidade Central de Controle 
Interno – UCCI proceder os registros necessário, juntar os respectivos documentos no instrumento 
celebrado com a administração e utilizar as respectivas documentações para mensurar o cumprimento 
das metas estabelecidas no projeto em execução.  
6. Do Termo Aditivo – TA do Instrumento Celebrado  
6.1 Por meio do Termo Aditivo do Instrumento Celebrado é possível prorrogar o prazo de vigência; 
promover acréscimo ou supressão; ampliação do objeto; inclusão ou exclusão de dados orçamentários; 
alteração de cláusula contratual; alteração do interveniente e do convenente entre outras adequações 
pertinentes sem desviar a finalidade do objeto do instrumento celebrado. 
6.2 A solicitação do Termo Aditivo junto poder ao público municipal e/ou ao conselho de políticas públicas 
deverá ser requisitado pela entidade beneficiada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
preferencialmente 30 (trinta) dias antes, contendo anexado ao requerimento no mínimo as seguintes 
documentações: CNDs do FGTS, INSS, Trabalhistas, Municipal, Débitos Federais e Estaduais, identificação 
da necessidade de aditar o respectivo instrumento devidamente justificado, Plano de Aplicação / Trabalho 
atualizado, o Cronograma/Demonstrativo devidamente atualizado se necessário, entre outras 
documentações pertinentes para formalização do processo;  
6.3 Caso for aprovado o requerimento de aditamento do instrumento celebrado entre as partes, o órgão 
que deliberou favorável, deverá remeter formalmente todas as documentações apresentados pela 
entidade requisitante para Procuradoria Geral do Município, que por sua vez procederá a elaboração do 
projeto de lei para encaminhar ao legislativo municipal nos casos obrigatórios e após aprovação 
legislativa, bem como, nos caso que não necessita remeter ao legislativo elaborar o Termo Aditivo, coletar 
as assinaturas obrigatórias, realizar os registros julgados necessários no sistema adotado pela 
administração para prestação de contas e efetuar os encaminhamentos devidos para Controladoria 
Interna, Convenente, Interveniente, Departamento Contábil etc.  
7. Da Prestação de Contas:  
7.1 A entidade beneficiada deverá preencher e anexar tempestivamente no momento da ocorrência do 
fato gerador todas as documentações comprobatórias das despesas e demais documentações 
complementares no sistema informatizado adotado pela administração para que as entidades 
convenentes beneficiadas prestem contas on-line tempestivamente ao órgão concedente, para sociedade 
e aos demais órgãos fiscalizadores dos atos da administração pública, sob pena de suspenção e/ou 
cancelamento do instrumento firmado entre as partes por descumprimento da lei de acesso a informação, 
ao princípio da publicidade e cláusulas conveniais; 
7.1.1 Para tanto, como condição de recebimento da primeira parcela ou parcela única, os representantes 
legais das entidades beneficiadas, deverão logo após assinatura do termo de fomento ou instrumento 
congêneres, se dirigir até a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, munida do e-mail oficial da 
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entidade para cadastrar o login de acesso e receber treinamento de como utilizar o sistema informatizado 
de prestação de contas.  
7.1.2 Quanto a prestação de contas em meio físico de cada parcela recebida mensalmente a entidade 
beneficiada deverá protocolar no Poder Executivo e no Poder Legislativo até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente, como condição da liberação da parcela seguinte, após aprovação da respectiva prestação 
de contas. Enquanto a prestação de contas da parcela final e dos termos de fomentos ou instrumentos 
congêneres recebido em cota única, a entidade beneficiada deverá apresentar ao Poder Executivo e no 
Poder Legislativo em até 30 (trinta) dias após o período de execução das despesas;  
7.2 Toda prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada, seja ela parcial ou total (final), 
deverá ser numerada sequencialmente e assinada por representante legal da entidade;  
7.3 Nos documentos que atestam a realização das despesas deverá ser grafado, de forma impressa ou 
manual, nos documentos fiscais tais como: notas fiscais, faturas ou documento equivalente, o número do 
instrumento firmado entre as partes;  
7.4 A prestação de contas será feita tempestivamente de acordo com as regras conveniais do instrumento 
firmado entre as partes no sistema informatizado adotado pela administração supracitado acima nesta 
seção. Além disso, a prestação de contas em meio físico deverá ser organizada no mínimo da seguinte 
forma: 
I - Elementos Pré-Textuais: Capa de abertura, ofício de encaminhamento da prestação de contas, sumário 
e nota explicativa dos pormenores ocorridos durante a execução, juntamente com comprovação de 
eventual devolução realizada;  
II - Capitulo I: Anexos Obrigatórios impressos do sistema informatizado adotado pela administração para 
entidades beneficiadas prestarem contas tempestivamente;  
III - Capitulo II: Extratos Bancários e Despesas do Período na seguinte sequência:  
* Extrato bancário da conta movimento e extrato bancário da conta aplicação;  
* Comprovação individual de cada despesa relacionada na relação de pagamento na seguinte ordem: nota 
fiscal ou holerite, cheque nominal ou comprovação do pagamento eletrônico em conta bancária do 
credor, certidões negativas dos credores, contrato firmado e cotações de preço realizadas etc.  
IV - Capitulo III: Relatório de atividades realizada no Período para atender o objeto do convênio/fomento; 
lista de presença; relatório fotográficos dos eventos e no caso obras ou manutenção demonstrado o 
antes, durante e depois; conteúdo programático trabalhado entre outras informações julgadas 
pertinentes;  
* ATENÇÃO: As documentações pontuadas nestes Capitulo III, deverão ser confeccionadas e apresentadas 
na prestação de contas em conformidade com o objeto do instrumento firmado entre as partes.  
V – Capitulo IV: Certidões negativas da entidade beneficiadas, e;  
VI – Elementos Pós-Textuais: Capa de encerramento.  
7.5 Deverão fazer parte da prestação de contas, além dos documentos e modelo proposto já 
supracitado nesta norma, os seguintes relatórios.  
7.5.1 Na hipótese de auxílios financeiro concedidos à APAE:  
7.5.1.1 Relatório contendo o nome dos alunos matriculados e endereço de origem do aluno atendido; 
7.5.1.2 Relatório contendo o nome, tipo do vínculo, formação e carga horária dos funcionários envolvidos 
na execução do objeto do instrumento firmado entre as partes;  
7.5.1.3 Relatório de atividades juntamente com relatório fotográfico, correspondente a execução do 
objeto do instrumento firmado entre as partes;  
7.5.1.4 Certidões negativas do FGTS, INSS, Trabalhista, Municipal e CNDs de Débitos Federais e Estaduais, 
tanto da entidade beneficiada como dos credores contratados no período, é;  
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7.5.1.5 Eventuais relatórios e documentações complementares requisitadas pelo órgão concedente por 
meio da secretaria municipal vinculada ao projeto, ou por meio do órgão de controle interno ou externo 
da administração municipal.  
7.5.2 Na hipótese de auxílios financeiro concedidos às demais entidades:  
7.5.2.1 Relatório contendo o nome das pessoas beneficiadas ou do público alvo do objeto do projeto que 
deu origem ao instrumento firmado entre as partes;  
7.5.2.2 Relatório contendo o nome, tipo do vínculo, formação e carga horária dos funcionários envolvidos 
na execução do objeto do instrumento firmado entre as partes;  
7.5.2.3 Relatório de atividades juntamente com relatório fotográfico, correspondente a execução do 
objeto do instrumento firmado entre as partes;  
7.5.2.4 Certidões negativas do FGTS, INSS, Trabalhista, Municipal e CNDs de Débitos Federais e Estaduais, 
tanto da entidade beneficiada como dos credores contratados no período, e;  
7.5.2.5 Eventuais relatórios e documentações complementares requisitadas pelo órgão concedente por 
meio da secretaria municipal vinculada ao projeto, ou por meio do órgão de controle interno ou externo 
da administração municipal.  
7.5.3 Na hipótese de auxílios financeiro concedidos a entidades de pesquisa ou educacional promotora 
de titulação ou qualificação: 
7.5.3.1 Relatório contendo o nome dos alunos matriculados por curso e o endereço de origem do aluno 
atendido;  
7.5.3.2 Relatório contendo o nome, tipo do vínculo, formação e carga horária dos colaboradores 
envolvidos na execução do objeto do instrumento firmado entre as partes;  
7.5.3.3 Relatório de atividades e conteúdo programático trabalhado, juntamente com relatório 
fotográfico, correspondente a execução do objeto do instrumento firmado entre as partes;  
7.5.3.4 Instrumentos normativos que regulamentam a concessão de adiantamento ou diária e a 
respectiva prestação de contas. Pois quando houve previsão de utilizar recurso do instrumento firmado 
entre as partes para atender despesas desta natureza, a entidade beneficiada deverá incluir um capitulo 
especifico na prestação de contas para juntar no mínimo as seguintes documentações: comprovante de 
solicitação e aprovação da concessão de diária ou adiantamento; comprovante de pagamento da 
diária/adiantamento na conta do colaborador beneficiado; relatório de viagem do colaborador 
beneficiado; documentos fiscais das despesas de viagem em nome do concedente entre outras 
documentações/informações julgadas pertinentes;  
7.5.3.5 Instrumentos normativos que regulamentam a concessão de bolsa auxilio ao colaborador e a 
respectiva prestação de contas. Pois quando houver previsão de utilizar recurso do instrumento firmado 
entre as partes para atender despesas desta natureza, a entidade beneficiada deverá incluir um capítulo 
específico na prestação de contas para juntar no mínimo as seguintes documentações: comprovante de 
solicitação e aprovação da concessão de bolsa auxilio ao colaborador; comprovante de pagamento da 
bolsa auxilio na conta do colaborador beneficiado; relatório de atividade do colaborador beneficiado 
entre outras documentações/informações julgadas pertinentes;  
7.5.3.6 Certidões negativas do FGTS, INSS, Trabalhista, Municipal e CNDs de Débitos Federais e Estaduais, 
tanto da entidade beneficiada como dos credores contratados no período, é; 
7.5.3.7 Eventuais relatórios e documentações complementares requisitadas pelo órgão concedente por 
meio da secretaria municipal vinculada ao projeto, ou por meio do órgão de controle interno ou externo 
da administração municipal.  
7.6 Comum a todas entidades beneficiadas com auxílios financeiro do poder público municipal  
7.6.1 Apresentar Balanço Contábil consolidado da entidade quando for o caso.  
7.6.2 Quando a entidade beneficiada, contratar outras empresas para prestarem os serviços ou entrega 
de materiais/produtos para atender o objeto do instrumento firmado entre as partes, a respectiva 
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entidade deverá comprovar que o preço praticado é o de mercado, por meio de cotação de preços, no 
mínimo em três empresas ou utilizar de outras ferramentas que permita demonstrar tal comprovação.  
7.6.3 O departamento definido pelo órgão concedente como responsável pela avaliação/análise da 
prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada, deverá emitir parecer quanto a 
conformidade da respectiva prestação de contas com as cláusulas conveniais, com o Plano de Trabalho / 
Aplicação e o Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro aprovado;  
7.6.4 O responsável pela ordenação de despesa, tomando como base o parecer supracitado no item 
anterior, também poderá pronuncia por meio de documento próprio, quanto a aprovação ou não da 
prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada;  
7.6.5 A entidade que tiver a prestação de contas rejeitada inicialmente por conter impropriedades / 
inconformidades pontuadas pelo órgão responsável pela avaliação/análise, será notificada para 
providenciar a regularização no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação;  
7.6.6 Findado o prazo para regularização e a entidade não reapresenta a prestação de contas 
devidamente regularizada ou a mesma não for aprovada, o órgão concedente repassador, deverá adotar 
as medidas cabíveis aplicável ao caso concreto;  
7.6.7 Persistindo a reprovação da prestação de contas após reanálise pelos órgãos responsáveis, o 
processo deverá ser encaminhado ao Gestor Público Municipal com cópia para Secretário (a) Municipal e 
ao Conselho de Políticas Públicas vinculado ao objeto do termo de convênio/fomento ou instrumento 
congêneres, para que em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município adotem as providências 
contidas em leis / instrumentos regulamentares ao caso concreto;  
7.6.7 A entidade que apresentar a prestação de contas fora do prazo previsto no termo de 
convênio/fomento ou instrumento congêneres, ou ter a prestação de contas reprovada integral ou 
parcial, além de ter que efetuar a devolução do saldo financeiro devidamente corrigido para conta única 
do poder executivo por meio de documento de arrecadação retirado no departamento de tributação do 
município, não poderá requerer novo auxílio financeiro pelo período de 02 (dois) anos, a contar da data 
prevista para a prestação de contas;  
8. O Secretário (a) Municipal juntamente com sua equipe técnica, em conjunto com o Conselho de 
Políticas Públicas Consultivo e/ou Deliberativo pertinente, onde está vinculado o projeto de cunho social 
que deu origem ao termo de convênio, termo de fomento ou instrumento congêneres firmado pela 
administração municipal, deverão acompanhar e fiscalizar tempestivamente in loco a execução do 
respectivo projeto;  
9. A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, após avaliação/análise da prestação de contas 
apresentada pela entidade beneficiada, emitirá parecer ou relatório quanto ao cumprimento das 
cláusulas conveniais, do Plano de Trabalho / Aplicação e do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo 
Físico-Financeiro aprovado, manifestando pela aprovação ou reprovação da respectiva prestação de 
contas.  
10. Do Arquivamento dos Processos de Prestação de Contas:  
10.1 Após manifestação de parecer favorável à aprovação da prestação de contas pelo Unidade Central 
de Controle Interno - UCCI, a respectiva prestação de contas será encaminhada para Secretaria Municipal 
de Finanças, ao Departamento de Tesouraria do Município, para proceder o arquivamento da mesma 
juntamente com os demais processos de despesas oriundo do instrumento firmado entre as partes, 
permanecendo no respectivo departamento até o encerramento do exercício financeiro/orçamentário a 
disposição de eventuais interessados e dos demais órgãos fiscalizadores da administração municipal;  
10.2 Uma vez encerrado o exercício financeiro/orçamentário, a prestação de contas juntamente com 
respectivo processo de despesa será enviado para o arquivo definitivo do órgão ou entidade repassadora 
e lá permanecerá pelo prazo previsto em lei.  
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VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1. Nenhum termo de convênio/fomento ou instrumentos congêneres a ser concedido pela administração, 
serão celebrados sem observância / atendimento desta respectiva Norma Interna;  
2. Qualquer omissão ou dúvida gerada dos termos contidos nesta Norma Interna deverá ser esclarecida 
junto ao Controle Interno;  
3. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do Decreto Municipal 
nº. 4.490 /2019 (ato de aprovação), no Diário Oficial Contas do Tribuna de Contas do Estado de Mato 
Grosso - TCE/MT.  
4. A prestação de contas de convênios, fomentos, contratos de repasse, termos de parceria ou 
instrumentos congêneres deve ser apresentada obrigatoriamente por meio do sistema informatizado 
adotado pela administração municipal para prestação de contas on-line tempestiva pelas entidades 
beneficiadas. A apresentação apenas por meio físico poderá propiciar a abertura de Tomada de Contas 
Especial por omissão no dever de prestar contas, salvo fato devidamente justificado pelo convenente e 
aceito pelo concedente.  
5. As impropriedades detectadas podem resultar em rejeição das contas e instauração de Tomada de 
Contas Especial.  
6. O concedente deverá comunicar ao Ministério Público competente quando detectados indícios de 
crime ou improbidade administrativa.  
7. Em caso de prestação de serviços, além da respectiva nota fiscal de serviços, é necessária a 
comprovação de sua efetiva realização, mediante documentos hábeis, como fichas de frequência, 
relatórios fotográfico de execução, boletins de medições e outros.  
8. Os bens adquiridos com recurso do instrumento celebrado deve ser empregado no objeto do 
convênio/fomento ou instrumento congêneres e em benefício da comunidade.  
9. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento celebrado, 
o concedente estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento 
dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente 
e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.  
10. Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas nem 
devolver os recursos para conta única do concedente, a Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
registrará a inadimplência por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão 
concedente competente a que estiver vinculado o instrumento celebrado, para fins de instauração de 
tomada de contas especial para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. 
11. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações 
financeiras realizadas e distribuições de sobras se houver, não utilizadas no objeto pactuado no 
instrumento celebrado, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 
estabelecido para a apresentação da prestação de contas.  
12. Todo órgão ou entidade que receber recursos públicos municipais por meio de convênios, fomentos 
contratos de repasse, termos de parceria ou instrumentos congêneres, estará sujeito a prestar contas da 
sua boa e regular aplicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do 
instrumento firmado entre as partes, ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data 
anterior àquela do encerramento da vigência, ou conforme estipulado no instrumento de celebração. 

 
Validado por meio do Decreto Municipal nº. 4.490 /2019 publicado em 04/10/2019. 
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ANEXO I 
Modelo de Cronograma de Desembolso / Demonstrativo Físico-Financeiro 

 

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO 
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES PLEITEADO JUNTO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL 

PARCELAS 1º Parcela 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela Total Anual 

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DA ENTIDADE MÊS A MÊS 

1 – Despesas com Pessoal e Encargos 

1.1 – Folha 1.422,00 1.422,00 1.422,0
0 

1.422,00 5.688,0
0 

1.2 – Encargos INSS 284,40 284,40 284,40 284,40 1.137,6
0 

1.3 – FGTS 113,76 113,76 113,76 113,76 455,04 

SUBTOTAL 1.820,16 1.820,16 1.820,1
6 

1.820,16 7.280,6
4 

2. Despesas Administrativas Fixas 

2.1- Energia Elétrica 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,0
0 

2.2 – Água 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 

2.3 – Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

SUBTOTAL 550,00 550,00 550,00 550,00 2.200,0
0 

3. Despesa com Material de Expediente 

3.1 – Papel A4 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 

3.2 – Tonner Impressora 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 

3.3 – Canetas, Lápis, 
Borracha e Caderno 200 
folhas 

459,84 459,84 459,84 459,84 1.839,3
6 

SUBTOTAL 569,84 569,84 569,84 569,84 2.279,3
6 

4. Despesas com Equipamento Permanente 

4.1 – Aquisição de
 Uma Impressora 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0
0 

4.2 – Aquisição de
 Um Notebook 

2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,0
0 

SUBTOTAL 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,0
0 

5. Despesas com Manutenção em Geral 

5.1  –  Aquisição  de  
Materiais 
Diversos para uso
 nos pequenos 
reparos da entidade. 

 
1.760,00 

 
1.760,00 

 
1.760,0

0 

 
1.760,00 

 
7.040,0

0 
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5.2 – Aquisição de 
Gêneros Alimentícios 

1.000,00 1.000,00 1.000,0
0 

1.000,00 4.000,0
0 

5.3 – Contratação de 
Serviços de Terceiro PJ 

1.000,00 1.000,00 1.000,0
0 

1.000,00 4.000,0
0 

SUBTOTAL 3.760,00 3.760,00 3.760,0
0 

3.760,00 15.040,
00 

Total da Despesas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 

 
OBS.: Reiteramos que o respectivo documento e apenas um modelo para facilita o entendimento de 
como montar um cronograma físico-financeiro (demonstrativo físico-financeiro), pois cada entidade 
deverá elaborar o cronograma (demonstrativo físico-financeiro) em conformidade com as despesas e a 
forma de execução do projeto a ser realizado. 
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ANEXO II 
Modelo de Plano de Aplicação / Trabalho 

 

PLANO DE APLICAÇÃO FOLHA 1/2 

1 – DADOS CADASTRAIS 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE CNPJ: 

ENDEREÇO ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-MAIL) 

CIDADE 
Lucas do Rio Verde 

UF 
MT 

CEP DDD/FONE RAMAL 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGÊNCIA / CONTA CORRENTE 

 
NOME DO RESPONSÁVEL 

CPF 

CARTEIRA DE 
IDENTIDADE/ ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

CARGO FUNÇÃO MATRÍCULA 

ENDEREÇO CEP 

2 – VALOR DO CONVÊNIO 

VALOR R$ VALOR POR EXTENSO 

 

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCI 
O 

TÉRMINO 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 
 

PLANO DE TRABALHO FOLHA 2/2 

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 



341 
 

 

1       

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1       

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

1       

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1       

7 – SOLICITAÇÃO 

Diante do exposto. 
 
 
 

Lucas do Rio Verde, ---- 

 
Pede Deferimento. 

 
 
 
 
PROPONENTE 

 

8 – APROVAÇÃO PELA DIRETORIA DA ENTIDADE 

APROVADO  
 

Lucas do Rio Verde, ------ 

  
 

PROPONENTE 

9 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

APROVADO  
 
 

Lucas do Rio Verde, ----- 

  
 
 

CONCEDENTE 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31/2010, atualizada em 2018 e 2019 - Normatiza o 
Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública. 
 

Aprovação: 04 / 06 /2019 
Ato de Aprovação: Decreto nº 4.354/2019 
Publicação do Ato: 30 / 09 /2019 
Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº 1739, pag. 369/370 
 
Decreto nº 4.354/2019 art. 1º, IV: “Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e 
regulamentar as normas e procedimentos para gerenciamento e controle do Transporte Escolar da Rede 
Pública de Ensino do Município de Lucas do Rio Verde - MT, em atendimento aos estudantes devidamente 
matriculados, nas escolas da rede pública de ensino”. 
 
I – FINALIDADE 
 
Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e regulamentar as normas e procedimentos para 
gerenciamento e controle do Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Lucas do Rio 
Verde - MT, em atendimento aos estudantes devidamente matriculados, nas escolas da rede pública de 
ensino. 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a Secretaria Municipal de Educação, especificamente o serviço de Transporte Escolar, através do 
Departamento de Transporte Escolar e também todos os estudantes da Rede Pública de Ensino do 
Município de Lucas do Rio Verde -MT, que necessitam de transporte escolar. 
 
III- CONCEITOS 
1. Transporte Escolar: refere-se especificamente ao transporte de estudantes de determinado ponto de 
origem à unidade escolar em que está matriculado e, também, no sentido inverso, da unidade escolar 
para o ponto de origem de sua viagem; 
 
2. Executora do Transporte Escolar: é quem detém/executa a atividade de transporte escolar, podendo 
ser o Município (quando fornece os ônibus, motoristas e fiscais) ou empresa contratada (quando esta 
fornece os ônibus, motoristas). 
 
3. Unidade Escolar – são escolas que atendem os estudantes nas diversas modalidades de ensino como 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação 
Escolar Indígena e Ensino Médio nas redes estadual, municipal e privada; 
 
4. Veículo – é todo meio utilizado para o transporte de estudantes de sua residência à unidade escolar e 
vice-versa, pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde ou Frota de Terceiros. 
 
5. Diário de Bordo – É um documento tipo planilha que será usado como forma de controle do uso do 
veículo e máquinas, por parte do motorista ou operador, e terá valor probante para futuras auditorias e 
fiscalizações dos órgãos de controle. Seu preenchimento e uso diários são obrigatórios; 
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6. Condutor – Pessoa que conduz um veículo do Transporte Escolar autorizado pelo poder público. 
 
7. Usuários – Pessoas que utilizam os veículos do transporte escolar. 
 
IV – BASE LEGAL 
 
Os principais instrumentos legais que serviram de base para a presente Norma, Lei nº 10.880/2004 que 
institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas 
de Ensino para o atendimento à Educação de Jovens e Adultos, Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 
9.503/97), Regime Disciplinar dos Servidores Públicos estatuído pela Lei Complementar Municipal nº 
42/2006 e, os terceirizados, na forma do contrato de licitação conforme previsto na legislação e a 
Instrução Normativa LRV nº 008/2007 e alterações, Lei nº 1971 de 22 de Setembro de 2011 e Lei Estadual 
nº 8.469/2006. 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
1. Secretaria Municipal de Educação: 
Compete à Secretaria Municipal de Educação propor a atualização ou alteração do conteúdo desta 
Instrução Normativa, em decorrência de legislação ou atos normativos a serem observados, ou mediante 
outras razões de interesse público. 
 
2. Do Departamento de Transporte Escolar 
 
2.1 Regulamentar o uso e administração do serviço de transporte escolar; 
2.2 Realizar levantamento dos estudantes matriculados nas unidades escolares que necessitam utilizar o 
transporte escolar; 
2.3 Informar as escolas sobre a linha do Transporte Escolar, com horário, percurso, local para embarque 
e desembarque, entre outras informações pertinentes; 
2.4 Fiscalizar “in loco” a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos 
utilizados no transporte escolar, conforme determina a Lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito; 
2.5 O responsável pelo serviço de Transporte Escolar deverá estar apto a receber queixas de pais, alunos 
e munícipes, ficando incumbido de buscar as soluções cabíveis e de manter a Secretaria Municipal de 
Educação informada sobre o assunto; 
2.6 Para exercer a função de fiscalização só poderão embarcar e acompanhar o serviço do Transporte 
Escolar, os membros da Comissão do Transporte Escolar ou pessoas credenciadas pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
3- Dos Usuários/estudantes que utilizam o Transporte Escolar 
 
3.1 Residir na área rural (se utilizar o transporte escolar) a uma distância superior a 2(dois) quilômetros 
da sua unidade escolar; 
3.2 Manter-se sentados enquanto o veículo estiver em movimento; 
3.3 Respeitar o condutor do veículo; 
3.4 Evitar conversa com o motorista enquanto ele estiver dirigindo; 
3.5 Comunicar através de relatório escrito a Secretaria Municipal de Educação/Departamento de 
Transporte Escolar as ocorrências do roteiro, se necessário; 
3.6 Descer e subir do veículo somente quando o mesmo estiver totalmente parado; 
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3.7 Usar o cinto de segurança; 
3.8 Estar no ponto de embarque localizado na linha mestra à unidade escolar e vice-versa; 
3.9 Não fumar no interior do veículo; 
3.10 Não portar e/ou ingerir bebida alcoólica de qualquer espécie, bem como, qualquer tipo de droga 
ilícita; 
3.11 Não portar arma de nenhuma natureza; 
3.12 Não danificar (rasgar, cortar, furar, riscar) poltronas, arrancar cintos de segurança ou danificar portas, 
sentar em cima dos encostos ou dos braços das poltronas e demais partes do veículo; 
3.13 Evitar ações que possam comprometer à atenção do motorista; 
3.14 Contribuir para a conservação dos bens públicos ou privados utilizados na prestação de serviço; 
3.15 Zelar pela manutenção e limpeza do veículo; 
3.16 Acatar todas as orientações emanadas da fiscalização, dos condutores, dos acompanhantes 
designados pelo Município e dos demais agentes públicos responsáveis; 
3.17 Ressarcir os danos causados aos veículos. 
 
4. Dos Gestores Escolares 
 
4.1 Remeter cópia da ficha de matrícula dos alunos que apontarem a necessidade de transporte escolar 
para a Divisão do Transporte da Secretaria Municipal de Educação; 
4.2 Monitorar a entrada e saída dos estudantes dos veículos; 
4.3 Manter os (as) secretários e/ou coordenador pedagógico em constante contato com os motoristas do 
Transporte Escolar; 
4.4 Verificar se o trabalho dos motoristas está sendo realizado com qualidade e responsabilidade; 
4.5 Informar aos pais e estudantes usuários de transporte escolar quanto a esta normativa bem como 
outras normas de segurança; 
4.6 Acompanhar a chegada do Transporte Escolar, e havendo ausência repetidamente da frequência do 
estudante na escola, a direção buscará informação junto ao motorista se o estudante está usando o 
serviço de transporte escolar. Caso o mesmo estiver fazendo o uso do serviço, a escola deverá informar a 
família e a Secretaria Municipal de Educação /Divisão Transporte Escolar para tomar as devidas 
providências; 
4.7 Encaminhar por escrito a Secretaria Municipal de Educação/Divisão do Transporte Escolar, ocorrências 
não resolvidas entre a escola e o serviço de transporte; 
4.8 Encaminhar até o terceiro dia útil do mês vigente a planilha de frequência da empresa terceirizada, 
atestando dias trabalhados e as faltas ocorridas durante o mês vigente e anterior (terceirizado). 
 
5. Do Condutor do Veículo de Transporte Escolar 
 
5.1 Manter os veículos diariamente em boas condições de uso, conservação e higiene; 
5.2 Manter atualizada a frequência diária dos veículos, o Diário de Bordo e a lista dos estudantes da sua 
linha do transporte; 
5.3 Comunicar por escrito a direção da escola as ocorrências do roteiro; 
5.5 Responsabilizar-se pelo zelo e cuidado com os alunos durante todos os itinerários, bem como pelas 
penalidades sofridas em caso de infração; 
5.6 Manter a velocidade máxima e mínima conforme orienta as Leis de trânsito; 
5.7 Efetuar revisão periódica nos veículos do transporte escolar de acordo com as instruções do CIRETRAN 
e acompanhar a revisão do veículo conforme a organização da Divisão do Transporte Escolar; 
5.8 Cumprir as Leis de Trânsito; 



345 
 

 

5.9 Não fumar no interior do veículo; 
5.10 Trajar-se adequadamente, utilizando camisas com manga e calças compridas; 
5.11 Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da viagem; 
5.12 Tratar com cortesia os escolares, demais servidores da unidade escolar e Divisão do Transporte 
Escolar e o público; 
5.13 Aproximar o veículo da guia da calçada ou da rua para realizar o embarque e desembarque de 
passageiros; 
5.14 Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito; 
5.15 Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo de 01(um) dia qualquer objeto esquecido no 
interior do veículo; 
5.16 Manter-se com decoro e correções devidos; 
5.17 Orientar os estudantes, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os 
sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração na condução do veículo e colocando 
terceiros em risco; 
5.18 Prestar informações aos pais e/ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado, ou sempre que 
observar comportamentos inadequados durante a viagem que possam comprometer as atividades da 
condução do veículo ou colocar em risco outros usuários ou terceiros; 
5.19 O condutor do veículo deve ter mais de 21 anos, ser habilitado na categoria D e possuir curso para 
transporte de escolar, não ter cometido infração grave ou gravíssima sem ser reincidente em infrações 
médias durante os últimos 12 meses; 
 
6. Da Empresa Contratada para a execução do serviço do transporte escolar: 
 
6.1 A empresa contratada deverá cumprir com as todas as exigências do Contrato e/ou Ata de Registro 
de Preço vigente. 
 
7. Da Unidade de Controle Interno 
 
7.1 Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos do Transporte Escolar, quando demandado; 
7.2 Elaborar check-list de controle; 
7.3 Avaliar o cumprimento desta Instrução Normativa. 
 
VI - DOS OBJETIVOS 
 
1. Normatizar e disciplinar o serviço de Transporte Escolar no Município. 
2. Garantir a segurança dos alunos transportados pelos micro-ônibus, ônibus e outros veículos escolares 
do Município (veículos próprios e/ou terceirizados). 
3. Racionalizar o sistema de utilização a fim de otimizar os gastos com este serviço. 
4. Permitir a utilização dos serviços de Transporte Escolar através do transporte de alunos até as escolas 
municipais e estaduais. 
 
VII - DAS PROIBIÇÕES 
 
1. Os usuários do transporte escolar ficam proibidos de: 
 
1.1 Colocar partes do corpo para fora do veículo, quando este estiver em movimento ou mesmo parado; 
1.2 Jogar objetos pelas janelas do veículo, quando este estiver parado ou em movimento; 
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1.3 Portar qualquer tipo de objeto cuja utilização possa colocar em risco a segurança do educando dentro 
do veículo; 
1.4 Discutir com os colegas, falar palavrões, gritar, mexer com pedestres ou outros motoristas, estragar 
os escrever nas poltronas ou qualquer outra parte do veículo; 
1.5 Utilizar aparelhos sonoros de forma coletiva com volume alto. 
 
VIII- DOS PROCEDIMENTOS: 
 
1. Do Serviço de Transporte Escolar: 
 
1.1 O Transporte Escolar é um dever pertinente ao Poder Público/ Estado de garantir o acesso e a 
permanência dos alunos da educação básica pública, nos estabelecimentos escolares, em especial os 
residentes em área rural que necessitem de transporte escolar; 
1.2 O serviço de Transporte Escolar tem por objetivo garantir aos estudantes da rede pública de ensino, 
residente em áreas rurais, o acesso à escola mais próxima de sua residência; 
1.3 Para ter direito ao Transporte Escolar, o aluno da rede pública estadual e municipal de ensino, deverá 
residir na área rural a uma distância superior a dois quilômetros de sua UNIDADE ESCOLAR, OU DA LINHA 
MESTRE DE ONDE CIRCULA O TRANSPORTE; 
1.4 O período máximo em que os estudantes devem permanecer dentro do veículo, não será superior a 
quatro horas, ficando entendido entre ida e volta de duas horas cada; 
1.5 A responsabilidade do Poder Público para com o transporte de alunos das escolas públicas tem como 
referência a linha tronco, sendo de responsabilidade da família o transporte do aluno de sua residência 
até a linha mestre, quando a distância não ultrapassar a 2 (dois) km; 
1.6 O veículo do Transporte Escolar será de uso exclusivo para o transporte de estudante; 
1.7 Todos os veículos do Transporte Escolar deverão ser identificados com faixa lateral de cor amarela e 
escrito sobre a faixa “Transporte Escolar” de cor preta. 
 
2. Da Solicitação do Transporte Escolar: 
 
1.1 As unidades escolares públicas deverão remeter cópia à Secretaria Municipal de Educação da ficha de 
matrícula dos alunos que comprovarem a necessidade de transporte escolar. 
1.2 Os alunos que necessitam de transporte público devem entrar em contato com o Departamento de 
Transporte Escolar localizado na Avenida Pará, nº 219, Bairro Cidade Nova ou através dos telefones (65) 
3548-2535 ou 3548-2344; 
1.3 O Departamento de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação deverá informar as 
escolas sobre a linha do Transporte Escolar, com horário, percurso, local para embarque e desembarque, 
entre outras informações pertinentes. 
 
3. Do Transporte dos Alunos: 
 
3.1 Todo o aluno deverá ser transportado até a escola que estiver matriculado. 
3.2 Todo o aluno que utilizar o Transporte Escolar somente poderá embarcar e desembarcar no local 
previamente determinado. 
3.3 O ponto de embarque dos alunos não poderá ser fora das estradas públicas, a não ser que seja alterada 
a rota por motivos de encurtar a distância (casos raros). 
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3.4 No caso do aluno necessite embarcar ou desembarcar em local diferente, este fato deverá ser 
comunicado ao motorista de forma verbal (ou por escrito) pelos pais e/ou responsável de forma 
antecipada. 
 
4. Da Segurança no Transporte Escolar: 
 
4.1 Todos os veículos utilizados no Transporte Escolar deverão passar por revisão diária das condições 
para trafegabilidade. 
4.2 Todos os alunos deverão ser transportados sentados com toda a segurança. 
4.3 O motorista, se não houver monitor, deverá exigir e/ou orientar que os alunos permaneçam sentados 
durante todo o transporte. 
 
5. Dos Registros do Transporte Escolar: 
 
5.1 A Secretaria Municipal de Educação deverá manter registros atualizados de cada linha do Transporte 
Escolar, com nome do aluno, quilometragem percorrida, escola atendida, entre outras informações 
pertinentes. 
5.2 Os registros deverão servir de base para a Prestação de Contas para o Estado e para a União. 
 
6. DAS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR: 
 
6.1 A Secretaria Municipal de Educação deve solicitar ao Departamento Estadual de trânsito de Mato 
Grosso (DETRAN-MT) a autorização prevista no art. 136 do CTB. Caso o DETRAN-MT ainda não tenha 
regulamentado a forma de se obter/conceder esta autorização, o Município deve protocolizar ofício dessa 
solicitação e arquivar a eventual resposta negativa. 
6.2 A Secretaria Municipal de Educação deve exigir antes do início da atividade e a cada 05 (cinco) anos, 
contados da posse ou da contratação, se o motorista de condução escolar, servidor efetivo, temporário 
ou terceirizado, cumpre o disposto no art. 329 do CTB. Para comprovar o cumprimento dessa exigência, 
o motorista deve apresentar certidão negativa de antecedentes criminais obtidos junto à Justiça Estadual 
e Justiça Federal. 
6.3 A Secretaria Municipal de Educação deve acompanhar as recomendações da Comissão de Transporte 
Escolar – CTE, conforme previsto na Lei Estadual n.º 8.469/2006. 
6.4 Em caso de transporte de alunos com necessidades especiais de locomoção (com o devido laudo 
médico) os pais e/ou responsáveis deverão solicitar a Divisão de Transporte Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação a disponibilidade de um monitor para acompanhar o estudante. 
 
7. Da Cedência dos Veículos do Transporte Escolar, Da Municipalidade: 
 
7.1 Os veículos do Transporte Escolar deverão atender prioritariamente o programa de transporte de 
alunos, sendo que a cedência desses veículos somente poderá ser efetuada se não causar prejuízos no 
atendimento dos usuários; 
7.2 A cedência do veículo poderá ser efetuada para programas educacionais, esportivos e profissionais 
que estejam diretamente vinculados a órgãos da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT; 
7.3 As despesas com o veículo, combustível, motorista, possíveis multas e prejuízos decorrentes dessa 
cedência deverão ser alocadas nos respectivos órgãos solicitantes; 
7.4 Fica responsabilizado pelo acompanhamento e supervisão o responsável pela cedência, devendo ser 
assegurado pelo município à continuidade do Transporte Escolar; 
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7.5 Poderá autorizar a cedência dos veículos do Transporte o Prefeito Municipal, o Secretário Municipal 
de Educação com anuência do Chefe de Departamento do Transporte Escolar; 
7.6 Na cedência do transporte deverão ser observados as normas de trânsito, segurança e economicidade 
e finalidade do programa; 
7.7 A Cedência do Veículo deverá ser solicitada, através de ofício, com 08 (oito) dias de antecedência: 
7.8 Não será permitida a cedência de veículos do Transporte Escolar para atender saídas para Festas, 
eventos religiosos, culturais, particulares e eventos esportivos desvinculados da Secretaria Educação. 
 
IX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.Os registros deverão servir de base para a Prestação de Contas para o Estado e para a União. 
2. Eventuais infrações cometidas pelos motoristas serão apuradas na forma da Lei, em especial ao 
disposto no Regime Disciplinar dos Servidores Públicos estatuído pela Lei Complementar Municipal nº 
42/2006 e, os terceirizados, na forma do contrato de licitação conforme previsto na legislação. 
3. Em caso de acidente ou quebra do veículo, impedindo a continuidade do percurso, o motorista deverá 
solicitar o auxílio de outro veículo. 
4. É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de Servidores da Prefeitura Lucas do Rio Verde 
(“caronas”), salvo com autorização formal do Supervisor de Transportes, diretamente do Executivo 
Municipal ou quando de interesse da Escola para que os pais possam acompanhar a vida escolar dos filhos 
e/ou para acompanhamento de alunos com necessidades especiais. 
5. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, bem como manter o processo de melhoria contínua. 
6. Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa as mesmas deverão ser 
solucionadas junto Secretaria Municipal de Educação e/ou Controladoria Interna. 
7. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
8. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 
Aprovação. 
 

 

 

 Validado por meio do Decreto nº 4.354/2019 de 30 de setembro de 2019. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 32/2010, atualizada em 2019 - Merenda Escolar 
 

Aprovação: 04/06/2019 
Ato de Aprovação: Decreto nº 4.354/2019 
Publicação do Ato: 30/09/2019 
Publicado no: Diário Oficial Contas TCE, Ano 8 nº. 1739, páginas 369/370 
 
Decreto nº 4.359/2019, art. 1º, I: “Dispõe sobre as rotinas para aquisição de gêneros alimentícios, 
elaboração do cardápio, armazenamento e distribuição da alimentação escolar nas unidades escolares do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT”. 
 
I - FINALIDADE 
 
Dispõe sobre as rotinas para aquisição de gêneros alimentícios, elaboração do cardápio, armazenamento 
e distribuição da alimentação escolar nas unidades escolares do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a Secretaria Municipal de Educação com suas Unidades Escolares e Padaria, Conselho de 
Alimentação Escolar, bem como a Secretaria Municipal de Administração com os Setores de Compras e 
Licitações. 
 
III – CONCEITOS 
 
1. PNAE: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, mais conhecido como Merenda Escolar, é 
gerenciado pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e visa à transferência, em 
caráter suplementar, de recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, destinados 
a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos. 
2. Nutricionista: é um profissional de saúde com formação generalista, humanista e crítica. Está 
capacitado para atuar visando a segurança alimentar e atenção dietética, em todas as áreas do 
conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, 
manutenção e recuperação da saúde e para prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. 
Sua atuação contribui para a melhoria de qualidade de vida e deve ser pautado em princípios éticos, com 
reflexões sobre a realidade econômica, política, social e cultural do país. 
3. Alimentação Escolar: é todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente da sua 
origem, durante o período letivo. 
4. Cardápio: Ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a suprir as necessidades 
nutricionais do indivíduo, discriminando os alimentos, por preparação, quantitativo per capita, para 
calorias totais, carboidratos, proteínas, gorduras, vitamina A, ferro e cálcio e conforme a norma de 
rotulagem. 
5. Alimento In-Natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, cujo consumo imediato exige apenas 
a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e 
conservação. 
6. Alimento Semi-Elaborado: todo alimento de origem vegetal ou animal que seja utilizado como matéria-
prima, submetido a processo de produção, sem adição de outras matérias-primas, conservantes e 
corantes, que resulte como produto final um alimento adequado ao consumo humano. 
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7. CAE O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por acompanhar e fiscalizar diretamente 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, que garante, por meio da 
transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica 
(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em 
escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante 
sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem 
e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares 
saudáveis. 
 
IV- BASE LEGAL 
 
1. Lei Federal 11.947/2009, de 16 de Junho de 2009 (atendimento da Alimentação Escolar); 
2. Resolução FNDE 38/2009; 
3. Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 
4. Resolução CFN nº. 358/2005 
. 
V –RESPONSABILIDADES 
 
1. Da Responsabilidade do CAE (Art. 2º da LEI Nº 1883, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010) 
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios e diretrizes do PNAE, regulamentado na 
Resolução/CD/FNDE Nº 26 de 17 de junho de 2013. (Redação dada pela Lei nº 2841/2018). 
II - monitorar e fiscalizar a aplicação de recursos destinados à alimentação escolar; (Redação dada pela 
Lei nº 2841/2018) 
III - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela Entidade Executora, 
contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online, antes da elaboração e do envio do parecer 
conclusivo; (Redação dada pela Lei nº 2841/2018). 
IV - analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e emitir Parecer Conclusivo acerca 
da execução do Programa no SIGECON Online. (Redação dada pela Lei nº 2841/2018) 
§ 1º Compete, ainda, ao Conselho de Alimentação Escolar: 
I - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e 
aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em 
relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros; 
II - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, 
sempre que solicitado; 
III - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de, no mínimo, 
2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares; 
IV - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto na Resolução/FNDE/CD Nº 26/2013; (Redação 
dada pela Lei nº 2841/2018); 
V - elaborar Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de acompanhar a execução do PNAE 
nas escolas de sua rede de ensino, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas 
atribuições e encaminhá-lo à Entidade Executora no início do ano letivo. (Redação acrescida pela Lei nº 
2841/2018); 
§ 2º O Presidente é o responsável pela assinatura do Parecer Conclusivo do CAE. No seu impedimento 
legal, o Vice-Presidente o fará. (Redação acrescida pela Lei nº 2841/2018) 
§ 3º O CAE poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança 
Alimentar e Nutricional Estadual e Municipal, quando houver, observar as diretrizes estabelecidas pelo 
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Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA. (Redação acrescida pela Lei nº 
2841/2018) 
§ 4º O CAE também poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os demais 
Conselhos da Educação, sendo eles: CME/LRV, FUNDEB e FME/LRV com o intuito de fortalecer o Controle 
Social das Políticas Públicas. (Redação acrescida pela Lei nº 2841/2018) 
2. Unidade Responsável pela Instrução Normativa SME 
2.1 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
2.2 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
2.3 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
3. Unidades Executoras (Unidades Escolares da Rede Municipal e Padaria) 
3.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento 
de informações e à participação no processo de atualização; 
3.2 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessária 
nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
3.3 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo fiel 
cumprimento da mesma; 
3.4 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos Procedimentos 
de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e 
informações. 
4. Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno (Controladoria) 
4.1 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que tange 
à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 
4.2 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, propondo 
alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 
 
VI -DOS OBJETIVOS: 
 
1. Normatizar, e melhorar o funcionamento do controle do setor de Merenda Escolar; 
2. Disciplinar e normatizar os procedimentos de recebimento, estocagem e distribuição da merenda 
escolar; 
3. Otimizar os gastos com a aquisição dos gêneros alimentícios, necessários ao suprimento da merenda 
escolar das escolas e creches municipais; 
4.Atender legalmente os dispositivos contidos na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/2002 e alterações; 
 
VII- DOS PROCEDIMENTOS: 
 
1. Da Solicitação de Compras: 
1.1 Toda aquisição de mercadoria (alimentos) para atender as unidades escolares e padaria escolar deverá 
ser adquirida semestralmente por meio de licitação no qual o setor da merenda escolar envia a lista com 
descrição e quantidade de produtos com base no cardápio, número de alunos e quantidade estimada de 
consumo por aluno/tipo de ensino. 
1.2 A solicitação de compras tem como base os seguintes fatores: a) Consumo médio histórico do último 
semestre; b) Composição do cardápio; e, c) Número de alunos matriculados. 
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1.3 As nutricionistas do Setor de Merenda Escolar são responsáveis por elaborar a relação dos itens 
informando as características dos produtos, preços médios unitários e totais referente as cotações de 
preços (termo de referência). 
1.4 O setor da merenda escolar solicita compras de produtos para a produção da Padaria Escolar; 
1.5 O setor da merenda escolar solicita compras de gêneros alimentícios para uso exclusivo na merenda 
nas unidades escolares da rede municipal. 
2. Da Compra dos produtos para as unidades escolares e Padaria: 
2.1 O setor de Compras e Licitações considerando o valor global da aquisição necessária, aplicará os 
procedimentos determinados pela Lei Federal nº 8.666/1993, 10.520/2002 e alterações; 
2.2 Após concluído o procedimento licitatório o Setor de Compras envia à Secretaria de Educação as 
empresas vencedoras com os preços registrados de cada item solicitados, bem como as ordens de 
fornecimento e as notas de empenho ordinário. 
3. Do Recebimento das compras 
3.1 O setor de merenda escolar elabora um pedido mensal de entrega dos gêneros não perecíveis, envia 
para o departamento de compras da prefeitura, que gera a, requisição e envia uma cópia para os 
fornecedores e outra para arquivo do Centro de Distribuição; 
3.2 O setor de merenda escolar Elabora também semanalmente um pedido de entrega dos gêneros 
perecíveis por escola e envia para os fornecedores com uma semana de antecedência da entrega. Este 
pedido é emitido em 4 vias, sendo uma de arquivo da coordenação de merenda escolar, uma via do 
fornecedor, uma via para a escola e uma via que a escola atesta o recebimento e encaminha para o centro 
de distribuição. 
3.3 Quando da chegada dos gêneros não perecíveis, o Centro de Distribuição será o responsável pelo 
recebimento, que analisará a quantidade a data de validade, condições de transporte e qualidade do 
produto; 
3.4 Depois de recebido os alimentos em conformidade com a requisição, o Centro de Distribuição carimba 
a Nota Fiscal evidenciando o recebimento, e a seguir procede os lançamentos de alimentação do sistema 
Estoque Net; 
3.5 Remete a referida Nota Fiscal junto com os documentos que comprovam o cumprimento das 
obrigações fiscais para o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação para fins de provisionar 
o pagamento junto a Secretaria de Finanças e Orçamento; 
3.6 Ao conferir tais requisitos, o Secretário de Educação assina a Nota Fiscal, e encaminha para a 
tesouraria que provisionará o pagamento junto à Secretaria da Fazenda. 
4. Da Entrega dos produtos da merenda escolar nas Unidades Escolares e Padaria: 
4.1 Ao chegar os produtos da merenda escolar, a merendeira e/ou padeiro responsável confere a 
validade, condicionamento, apresentação, quantidade e qualidade; 
4.2 O Departamento de merenda escolar encaminha os alimentos não perecíveis e perecíveis uma vez por 
semana para as escolas. 
4.3 No ato da entrega o responsável pelo recebimento dos alimentos deverá conferir a quantidade e a 
qualidade conforme descrito no manual de boas práticas e só então assinar as vias de entrega das quais 
a 2ª é arquivada na escola e a 3ª via devolvida para o setor de merenda escolar. 
5. Da Estocagem dos gêneros alimentícios. 
5.1 Os produtos não perecíveis serão armazenados no estoque do Centro de Distribuição conforme as 
características dos alimentos com cronologia de vencimento a espera da distribuição para cada unidade 
escolar; 
5.2 Os alimentos não perecíveis devem ser armazenados em locais amplos e arejados em prateleiras com 
20 cm de altura do chão, conforme as Normas da Vigilância Sanitária; 
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5.3 Os alimentos perecíveis (se não utilizados imediatamente) devem ser armazenados em ambiente 
refrigerado que não danifiquem a qualidade do consumo, conforme as Normas da Vigilância sanitária. 
6. Do Consumo: 
6.1 As merendeiras seguindo as orientações estabelecidas no cardápio elaborado pela nutricionista 
preparam a alimentação e fazem a distribuição para os alunos; 
6.2 A distribuição será feita da seguinte forma: nas Creches são cinco refeições diárias e nas EMEF e 
EMEFEI duas refeições para o matutino e uma para o turno vespertino. 
6.3 As rotinas de higienização e manipulação de alimentos deverão seguir o Procedimentos Operacionais 
padronizados e Boas Práticas de Manipulação elaborado pelo setor merenda escolar e distribuído para 
todas as escolas municipais; 
7. Do Controle dos Estoques: 
7.1 Centro de distribuição 
7.1.1 Conforme o recebimento de mercadorias estocáveis no Centro de Distribuição de merenda será 
feito o lançamento das notas fiscais no estoque net, de acordo com as requisições mensais. E a cada 
entrega de produtos para as escolas e padaria será feito baixa do estoque. 
7.1.2 O Centro de Distribuição deverá fazer mensalmente a conferencia do estoque físico, confrontando 
com as entradas (notas fiscais) e saídas, para fechamento e controle do estoque. 
7.2. Estoque da merenda das Unidades Escolares 
7.2.1 Após a conferencia do recebimento das mercadorias, as merendeiras repassam as requisições de 
comprovação de entrega para o secretário (a) escolar, que faz a baixa no sistema, alimentando assim o 
estoque da unidade escolar; 
7.2.2 Semanalmente é lançado o consumo de alimentos, de acordo com os registros repassados pelas 
merendeiras através da planilha de controle de saída de alimentos. 
7.2.3 Quinzenalmente o gestor escolar é responsável por fazer uma conferência entre o estoque do 
sistema e o estoque físico de alimentos de sua unidade escolar. 
 
VII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1. Qualquer divergência entre o produto comprado e recebido deverá ser informado ao setor de merenda 
escolar para solucionar o problema junto ao fornecedor e também ser informado no relatório semanal da 
merenda escolar; 
2. Toda Nota Fiscal de gêneros alimentícios depois de carimbada o recebimento deverá seguir para o setor 
administrativo da Secretaria Municipal de Educação a fim de compor a prestação de contas ao Governo 
Federal; 
3. A verba destinada a alimentação escolar somente pode ser gasta na merenda escolar; 
4. Se o responsável pelo recebimento do produto, observar qualquer irregularidade do mesmo, deverá 
comunicar imediatamente o Setor de Merenda Escolar, e não receber o produto. 
5. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma Interna, deverá ser solucionada junto ao Controle 
Interno e o setor de Merenda Escolar. 
6. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 
Aprovação. 
 
 
Validado por meio do Decreto nº 4.354/2019 de 30 de setembro de 2019. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 50/2014, atualizada em 2016 e 2019 - Disciplinar a Jornada 
de Trabalho Extraordinária e Registro do Ponto Eletrônico. 
 

1) DOS OBJETIVOS: 
 
1.1) Disciplinar e normatizar os procedimentos operacionais na Administração Pública sobre a 
realização de jornada de trabalho extraordinária e o registro de ponto eletrônico; 
1.2) Regulamentar os procedimentos relativos à execução de hora extraordinária e registro do ponto 
eletrônico; 
1.2) Buscar maior transparência na jornada de trabalho realizada por servidores públicos; 
1.3) Manter o controle sobre as autorizações de jornada de trabalho extraordinário; 
1.4) Assegurar a qualidade das diversas rotinas operacionais que são realizadas pelos diversos órgãos que 
compõe a administração pública; 
1.5) Garantir o direito de horas trabalhadas dos servidores municipais; 
1.6) Atender legalmente os dispositivos contidos na legislação pertinente a realização de jornada de 
trabalho extraordinário. 
 
2) CONCEITUAÇÃO: 
 
2.1) Hora Extraordinária: Hora suplementar à jornada diária normal de trabalho do servidor, para atender 
situações excepcionais e temporárias, vedada a sua extensão a ocupantes de funções, contratados para 
cargos comissionados. 
2.2) Jornada Normal de Trabalho: Lapso de tempo em que o servidor deve prestar serviços à 
administração e/ou permanecer à sua disposição com habitualidade, não podendo ser superior a 8 (oito) 
horas diárias e 40 (quarenta) semanais, à exceção das categorias profissionais com jornada reduzida, em 
virtude de leis regulamentadoras das respectivas profissões e aos ocupantes de cargos comissionados. 
2.3) Serviço Inadiável: Serviço inadiável é aquele cuja inexecução na mesma jornada de trabalho pode 
acarretar prejuízos graves e imediatos à Empresa. 
2.4) Trabalho Noturno: Trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 6 (seis) horas 
do dia seguinte, sendo que a hora do trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) 
minutos e 30 (trinta) segundos. 
2.5) Registro Ponto: Anotação de horário de trabalho por meio eletrônico, conforme previsto no art. 74, 
§ 2º da CLT. 
2.6) Registro Ponto no Intervalo Intrajornada: De acordo com a duração da jornada diária de trabalho, o 
art. 71, da CLT, determina a concessão do intervalo, o qual se destina à recomposição física do 
trabalhador, por intermédio da alimentação. 
 
3) COMPETÊNCIAS 
 
3.1) Cabe à chefia mediata solicitar a realização de serviços extraordinários remunerados em suas 
respectivas áreas de atuação, bem como acompanhar, controlar e atestar sua efetiva realização. 
3.2) Cabe ao Secretário/Diretor avaliar a situação de excepcionalidade e aprovar a realização de serviços 
extraordinários remunerados, bem como, autorizar a prorrogação do horário normal de trabalho, em 
número não excedente a 02 (duas) horas diárias. 
3.3) Também cabe ao Chefe da Auditoria Interna e ao Chefe da Ouvidoria, com consentimento do Prefeito 
Municipal e/ ou Vice-Prefeito, autorizar a realização de serviços extraordinários remunerados em suas 
respectivas áreas de atuação. 
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3.4) Cabe ao Departamento de Recursos Humanos proceder à apuração e controle dos períodos 
trabalhados pelo servidor extraordinariamente. 
 
4) CRITÉRIOS 
 
4.1) O servidor somente poderá ser convocado para trabalhar em horário extraordinário em caráter 
eventual e por absoluta necessidade do serviço, devidamente comprovado e justificável. 
4.1.1) A realização de hora extra antes do início da jornada normal de trabalho do servidor será autorizada 
em casos excepcionais e nas situações em que não for possível a mudança do horário, mediante a 
justificativa do Superior Imediato, e autorizado por escrito pelo Secretário/Diretor da Pasta, nos termos 
do item 5 de Norma. 
4.1.2) No caso do item 4.1.1, o Superior Imediato deverá justificar por escrito na solicitação, qual é a 
necessidade de horas extraordinárias. 
4.2) As horas extraordinárias realizadas pelos servidores deverão serem registradas no relógio ponto 
biométrico, para tanto, em casos em que o servidor estiver impossibilitado de registrar o ponto 
biométrico, é que deverá ser preenchido o formulário FOLHA DE FREQUÊNCIA, Modelo Anexo II e 
encaminhado ao Departamento de RH. 
4.2.1) O Departamento de Recursos Humanos de posse do formulário de frequência realizará o registro 
no relógio ponto. 
4.3) O limite máximo de realização de horas extraordinárias é de 2 (duas) horas diárias. 
4.3.1) Ocorrendo a necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder-se ao limite legal ou 
convencionado, seja para fazer face ao motivo de força maior, seja para atender à realização ou mesmo 
a conclusão de serviços inadiáveis, cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 
 
5) HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERADAS 
 
5.1) A solicitação de horas extraordinárias remuneradas deverá ser formalizada por intermédio do 
formulário de SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERADAS, Modelo 
Anexo I, a ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos pelo Superior Imediato devidamente 
autorizado pela autoridade competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da data pretendida para 
o início do trabalho em regime de sobrejornada. 
5.2) Na solicitação de horas extraordinárias remuneradas deverá conter a justificativa com o motivo, razão 
e circunstância para a sua realização, bem como o prazo de duração do trabalho em regime de 
sobrejornada. 
5.2.1) Nos casos excepcionais de realização de trabalhos que extrapolem o limite máximo de 2 (duas) 
horas extraordinárias diárias, deverão ser formuladas justificativas pormenorizadas, descrevendo o 
prejuízo real para a Administração Pública, caso estas não sejam realizadas, e a impossibilidade de 
utilização de outras alternativas. 
5.2.2) Em caso excepcional, poderá ser autorizada a realização de serviço extraordinário a servidor com 
jornada contínua, sem prejuízo do intervalo para alimentação e repouso, respeitado o limite máximo de 
10 (dez) horas diárias trabalhadas, salvo em casos excepcionais devidamente comprovados e justificáveis 
conforme item 6.2.1, além de observar a legislação pertinente. 
5.3) Nos casos excepcionais que impliquem em prejuízos ou soluções de continuidade da atividade 
essencial da Administração Pública, ficando caracterizada a impossibilidade do preenchimento do 
formulário SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERADAS, Modelo Anexo I, naquele 
momento, o chefe imediato deverá justificar tal situação, em campo próprio do formulário, e encaminhá-
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lo à respectiva autoridade competente para autorização, no primeiro dia útil seguinte ao da realização da 
hora extraordinária. 
5.3.1) O trabalho em regime de sobrejornada não poderá ser superior a 07 (sete) dias corridos. 
5.4) O período de apuração e pagamento será o mesmo adotado para apuração do registro de frequência 
biométrica, bem como, os Registros de Frequência – Modelo Anexo II. 
5.5) O registro da hora extraordinária remunerada deverá ser efetuado no relógio ponto biométrico, em 
caso de impossibilidade do registro biométrico, deverá ser preenchido o formulário – FOLHA DE 
FREQUÊNCIA, 
Modelo Anexo II, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos devidamente 
preenchido e assinado, para que sejam efetuados os registros necessários no relógio ponto. 
5.6) Cabe ao Departamento de Recursos Humanos controlar o regime de horas extraordinárias 
remuneradas, conferindo o registro de frequência minuciosamente, confrontando o mesmo, com as 
extraordinárias remuneradas. 
 
6) HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM REGIME DE COMPENSAÇÃO 
 
6.1) O regime de compensação de horas extraordinárias é a equivalência entre o excesso de horas 
trabalhadas em um dia e a redução da jornada em outro dia, de maneira que não exceda, no mês, a soma 
das jornadas semanais regulares de trabalho. 
6.1.1) A realização de horas extraordinárias, em regime de compensação, deverá observar o acréscimo 
máximo de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do intervalo para alimentação e repouso, respeitado o 
limite máximo de 10 (dez) horas diárias trabalhadas, salvo em casos excepcionais devidamente 
comprovados e justificável, observada a legislação pertinente. 
6.2) A solicitação de horas extraordinárias, em regime de compensação, deverá ser previamente 
formalizada por proposição do Assistente, Supervisão e/ou Coordenação da área em que estiver lotado o 
servidor, e autorizada pela respectiva autoridade competente descritas no item 3.2 e/ou 3.3, por 
intermédio do formulário SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM REGIME DE COMPENSAÇÃO, 
Modelo Anexo V. 
6.2.1) Nos casos excepcionais que impliquem em prejuízo ou solução de continuidade de atividade 
essencial do Poder Público Local, e ficar caracterizada a impossibilidade do preenchimento do formulário 
SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM REGIME DE COMPENSAÇÃO, Modelo Anexo V, o 
Assistente, Supervisão e/ou Coordenação da área deverá justificar tal situação, em campo próprio do 
formulário, e encaminhá-lo à respectiva autoridade competente para autorização, no dia útil seguinte ao 
da realização da hora extraordinária. 
6.3) Com a concordância do servidor e por ele autorizado por escrito, no campo Termo de Compensação 
Individual de Horas Trabalhadas, constante do formulário SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
EM REGIME DE COMPENSAÇÃO, Modelo Anexo V, poderá ser efetuada a compensação de hora 
extraordinária por folga. 
6.4) As horas extraordinárias deverão ser compensadas à razão de: 
I - hora extraordinária em período normal: 1 (uma) hora de folga para cada 1 (uma) hora efetivamente 
realizada; 
II - hora extraordinária em período de repouso semanal remunerado (finais de semana e feriados): 1 (uma) 
horas de folga para cada 1 (uma) hora efetivamente realizada. 
III - hora extraordinária em período normal em horário de trabalho noturno: 1 (uma) hora de folga para 
cada 1 (uma) hora efetivamente realizada; 
IV - hora extraordinária em período de repouso semanal remunerado em horário de trabalho noturno: 1 
(uma) hora de folga para cada 1 (uma) hora efetivamente realizada. 



357 
 

 

6.5) A compensação da jornada suplementar deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
término do período trabalhado em regime de compensação de horas extraordinárias. 
6.5.1) A jornada que não puder ser compensada dentro desse período, desde que por exclusiva 
responsabilidade do Poder Público, devidamente fundamentada por escrito pela chefia imediata do 
servidor com a ciência da autoridade competente, deverá ser convertida em pecúnia no mês subsequente 
ao término do prazo. 
6.6) Na ocorrência de desligamento do empregado sem que tenha havido a compensação integral de 
horas extraordinárias realizadas nesse regime, o saldo remanescente será pago no Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho. 
6.7) Caberá à chefia imediata da unidade onde forem realizadas horas extraordinárias em regime de 
compensação, a adoção de medidas específicas no sentido de não permitir que sua utilização provoque 
risco de continuidade das atividades no setor, ou seja, quem defini a quantidade e o dia para compensação 
e o superior imediato do servidor. 
6.8) O registro da hora extraordinária em regime de compensação, quando o servidor estiver 
impossibilitado de registra o ponto biométrico, deverá ser preenchido o formulário FOLHA DE 
FREQUÊNCIA, Modelo Anexo II, na qual deve ser encaminhado devidamente preenchido e assinado ao 
departamento de recursos humanos para proceder os registros necessários. 
6.9) Cabe ao Departamento de Recursos Humanos manter o controle do banco de hora extraordinária em 
regime de compensação. 
 
7) REGISTRO PONTO 
 
7.1) É da responsabilidade do Superior Imediato do servidor, acompanhar os registros de pontos das 
entradas, intervalos e saídas de cada servidor, bem como, providenciar junto ao departamento de 
Recursos Humanos o cadastro biométrico do servidor, além de comunicar ao secretário da pasta qualquer 
irregularidade no registro ponto do servidor. 
7.1.1) O registro será feito no ponto eletrônico biométrico, o relatório manual será feito somente em 
casos excepcionais, com a prévia autorização por escrito do secretário da pasta. 
7.1.2) Qualquer divergência ou anomalias no registro do ponto deverá ser comunicada ao Departamento 
de Recursos Humanos para as devidas providências, antes do período do fechamento do mês conforme 
cronograma estabelecido pelo Departamento de Recursos Humanos e conforme Justificativa de Ponto 
Modelo Anexo III. 
7.1.3) Por tanto, o objetivo da Justificativa de Ponto será para informar quando o servidor NÃO conseguir 
efetuar o registro no Ponto; Ex: Quando o servidor for realizar o gozo da folga; deverá “informar na 
justificativa o motivo de tal compensação, e qual dia e horário que realizou a jornada extraordinária que 
está sendo beneficiado. 
Relógio ponto estava com problemas: Sem papel, sem energia, papel enroscado e etc... 
O servidor estava em reunião, fora do local de trabalho, em cursos de capacitação, pós-graduação, 
congressos e outros. - (deverá apresentar lista de presença e/ou ata da reunião); 
Quando o servidor for se ausentar para cursos, capacitações e outros fora do município, deverá preencher 
o relatório de viagem assinado pelo Secretário da pasta (Anexo VI); 
Atestados, Declarações (apresentar devidamente assinado pelo secretário e/ou superior imediato); 
Problemas na Digital (se permanecer o problema o servidor deverá apresentar atestado médico de 
profissional especializado); 
Não estava com cadastro no ponto “início de trabalho” ou “TROCA de local de trabalho”; 
Informar o horário específico, e não somente “períodos matutinos /vespertino”. 
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7.1.4) Não é necessário Justificar Ponto quando: o servidor ficar após o horário de trabalho. (a justificativa 
do ponto se dá quando o servidor por alguma razão não registrou o ponto eletrônico. 
7.1.4) Não será aceito a Justificativa Ponto Quando vier: 
_ Tal dia “TODOS” os servidores não registraram o ponto. A justificativa deverá identificar todos os 
servidores. Exemplo: No dia tal ______/______/______o servidor _______________ não efetuou o 
registro no ponto pelo motivo: ____________________; 
_ Justificativa apresentada fora dos prazos previstos na referida norma e cronograma emitido pelo 
Departamento de Recursos Humanos; 
_ Justificativa com o seguinte motivo “Esqueci de bater o Ponto”, e; 
_ Na persistência do esquecimento do Registro do Ponto, será lançado falta. 
7.2) O registro do Ponto Eletrônico será feito individualmente pelo servidor público direto no 
equipamento eletrônico disponível. 
7.2.1) Para registra o ponto, somente será possível após o cadastro biométrico do servidor público no 
relógio ponto, devendo o servidor no início e final de sua jornada de trabalho tanto no período matutino 
como no período efetuar o registro, o emitirá uma mensagem e imprimirá um comprovante de registro. 
7.2.2) Para fins de comprovação de presença é aconselhado que o servidor guarde o comprovante, pelo 
menos até a assinatura do espelho da folha ponto referente ao período. A administração pública não se 
responsabilizará por nenhum comprovante deixado para trás ou descartado pelo servidor, uma vez, não 
mantém arquivo físico desses registros e não emitirá uma segunda via ao servidor. 
7.2.3) O gerenciamento dos registros eletrônico é realizado pelo departamento de Recursos Humanos, 
que a qualquer momento, o referido departamento poderá notificar o secretário da pasta, caso houver 
falhas evidentes nos registros de ponto dos servidores lotados na respectiva pasta. 
7.2.4) O servidor público terá conhecimento de todos os seus horários trabalhistas no momento da posse 
e/ou contratação, no qual, serão evidenciados no espelho da folha ponto disponível no “Ponto dos 
Servidores” no espaço transparência no site oficial do município. 
7.2.5) Qualquer adequação no horário de trabalho do servidor “sem prejuízo na jornada de trabalho” 
deverá ser imediatamente comunicada ao departamento de recursos humanos e em caso de alteração 
no horário de trabalho do servidor, deverá o Secretário fazer a solicitação por escrito da nova adequação 
na folha ponto do servidor. 
a) Intervalo Intrajornada: Todos os servidores públicos devem registrar o ponto eletrônico nos horários 
estabelecidos conforme espelho do cartão ponto de cada servidor (Ex: Entrada 1, Saída 1, Entrada 2 e 
Saída 2), respeitando o intervalo de trabalho destinado para as refeições e o descanso. 
b) O intervalo intrajornada mínima permitida é de 1 hora de almoço; 
c) Horas Extras só poderão ser realizadas respeitando os dispositivos descritos nos itens 05 e 06 dessa 
norma. 
7.4) Ausência ao trabalho deverá ser devidamente justificada por escrito pelo servidor, no caso de faltas 
m por motivo de saúde o servidor deverá apresentar no departamento de recursos humanos os atestados 
médicos de acordo com o estabelecido no Decreto nº 1613/2007. 
7.5) Dispensa de Registro do Ponto Eletrônico Diariamente: 
a) Somente o servidor expressamente autorizado mediante decreto municipal expedido pelo 
representante máximo da administração; 
b) Os servidores que exercem atividades no interior do município, bem como os que se afastarem por 
motivo de viagem a trabalho impossibilitando o registro no ponto eletrônico, estão, enquanto durar o 
afastamento e as atividades, deverão preencher o Formulário de Atividade Externa - Modelo Anexo IV, 
devendo este ser encaminhado semanalmente ao Departamento de Recursos Humanos. 
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7.5) Todos os atrasos, ausência de registro completa ou parcial, que não apresentar justificativas anterior 
ou documento de comprovação de falta legal, e as saídas mais cedo serão descontadas no vencimento e 
no descanso semanal remunerado do servidor. 
7.6) Não é possível realizar nenhuma alteração nos horários de marcação do ponto, sem documentação 
comprobatória devidamente assinada pelo secretário da pasta, e se for o caso, assinada também pelo 
servidor. 
7.7) E de responsabilidade dos Secretários/Diretores adequar a carga horária dos servidores conforme a 
carga horária do respectivo concurso e encaminhar os horários de entrada e saída de cada servidor para 
ajuste no sistema do ponto biométrico, sempre que houver alteração no cumprimento da jornada de 
trabalho. 
 
8) PAGAMENTO 
 
8.1) Salvo os casos de compensação de horários, as horas excedentes à jornada normal de trabalho, 
quando devidamente autorizadas, serão remuneradas: 
I - quando realizadas de segunda-feira a sábado, com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
valor da hora normal de trabalho; 
II - quando realizadas aos domingos e feriados civis ou religiosos com o acréscimo de 100% (cem por 
cento); 
III - Quando realizadas no período noturno, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora 
diurna. 
8.1.1) O servidor que cumprir integralmente o trabalho no período noturno estendendo-o para além 
desse horário por necessidade do trabalho, fará jus ao adicional previsto no inciso III, do item 8.1, durante 
toda a jornada. 
8.2) A Administração Pública efetuará o pagamento das horas extraordinárias na folha de pagamento do 
mês subsequente ao período da apuração. 
 
9) LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 
9.1) CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas / Decreto-Lei n. 5.452, de 01 de maio de 1943. 
9.2) Lei Complementar nº 042/2006 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio 
Verde/MT, e suas alterações. 
9.3) Lei Complementar nº 040/2005 – Plano de Cargos e Carreira dos Servidores de Lucas do Rio 
Verde/MT, e suas alterações. 
 
10) AS SANÇÕES APLICÁVEIS AOS SERVIDORES QUE DESCUMPRIREM 
 
ESTA NORMA INTERNA SÃO AS SEGUINTES 
 
10.1) Advertência verbal; 
10.1.2) Notificação por escrito; 
10.1.3) Abertura de Sindicância para apura os fatos; 
10.1.4) Abertura de processo administrativo; 
10.2) As penalidades poderão ser aplicadas diretamente pelo Departamento de Recursos, 
Secretário/Diretor da Pasta e/ou Superior Imediato do servidor independentemente da ordem que forem 
relacionadas nas diretrizes, não devendo haver excessos ou proteção. 
11) DISPOSIÇÕES GERAIS 
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11.1) A hora extraordinária realizada sem a prévia autorização da autoridade competente será de 
responsabilidade da chefia imediata do servidor. 
11.2) O período de deslocamento do servidor em viagem a serviço, não enseja o pagamento de horas 
extraordinárias e nem haverá a necessidade de compensação. 
12) FORMULÁRIOS E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: 
12.1.1) Anexo I - Formulário Para Solicitação de Horas Extraordinárias Remuneradas e 
Orientação/Instrução de Preenchimento; 
12.1.2) Anexo II – Folha de Frequência e Orientação/Instrução de Preenchimento; 
12.1.3) Anexo III - Justificativa de Ponto e Orientação/Instrução de Preenchimento; 
12.1.4) Anexo IV - Formulário de Atividades Externa e Orientação/Instrução de Preenchimento; 
12.1.5) Anexo V - Formulário Para Solicitação de Horas Extraordinárias em Regime de Compensação e 
Orientação/Instrução de Preenchimento; 
12.1.6) Anexo VI – Requerimento para Qualificação/Aperfeiçoamento. 
 

 

Validado por meio do Decreto nº 4.539/2019, de 11 de novembro de 2019. 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERADAS 

PREFEITURA MUNCIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

 

SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
REMUNERADAS 

 
 

 
NÚMERO 

SOLICITAÇÃO 

NOME: MATRICULA: 

LOTAÇÃO: PERÍODO: 
De   /  /  
 a 
  /  /   

TOTAL DE HORAS: 

 
 
DATA 

 
QTD 
HORAS 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, LOCAL E 
JUSTICATIVA 

ASSINATURAS POR EXTENSO 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

RESPONSAVEL PELO 
ACOMPANHAMENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SOLICITAÇÃO 
EM  /  /   

APROVAÇÃO 
EM  /  /   

AUTORIZAÇÃO 
EM  /  /   

ANEXO I – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
REMUNERADAS 
 
FINALIDADE DO FORMULÁRIO: Formalizar a solicitação e a autorização de horas extraordinárias 
remuneradas. 
EMITENTE: Será emitido pela chefia da unidade requisitante. 
 
1 - BLOCO DE SOLICITAÇÃO 
 
_ NÚMERO: Número de ordem da Solicitação do emitente. 
_ NOME: Nome do servidor que deverá realizar as horas extraordinárias. 
_ MATRÍCULA: Número de matrícula do servidor que deverá realizar as horas extraordinárias. 
_ LOTAÇÃO: Departamento/Setor onde o servidor público está registrado. 
_ PERÍODO: Dia, mês e ano do início e término das horas extraordinárias a serem realizadas. 
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_ TOTAL DE HORAS: Número total de horas extraordinárias a serem realizadas no período. 
_ DATA: Dia, mês e ano das horas extraordinárias a serem realizadas. 
_ QTD DE HORAS: Quantidade de horas extraordinárias a serem realizadas no dia especificado. 
_ DESCRIÇÃO DO LOCAL, SERVIÇO E JUSTIFICATIVA: Informar o local, descrever o serviço e justificar, de 
forma detalhada, as atividades a serem realizadas. 
_ ASSINATURAS POR EXTENSO: Assinatura por extenso do servidor público que realizou as horas 
extraordinárias e a assinatura do representante da administração pública que acompanhou a realização 
da jornada extraordinária. 
_ SOLICITAÇÃO EM: Dia, mês e ano, nome, função e assinatura do Assistente, Supervisor e/ou 
Coordenador da área solicitante. 
_ APROVAÇÃO EM: Dia, mês e ano, nome, função e assinatura do Secretário, Diretor, Ouvidor e/ou 
Responsável pela Controladoria da área solicitante. 
AUTORIZAÇÃO EM: Dia, mês e ano, nome, função e assinatura do Prefeito, Vice-Prefeito e/ou Secretário 
Municipal de Gestão do município autorizado pelo gestor máximo da administração. 
OBSERVAÇÃO: Será emitido em duas vias para cada SERVIDOR PÚBLICO, sendo que, a primeira via deve 
ser enviada ao Departamento de Recursos Humanos - DRH com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 
e a segunda via deve ser encaminhada ao final do período de execução da jornada extraordinária a ser 
remunerada, devidamente conferida e ajustadas se necessário pelos superiores imediatos do servidor, 
ao DRH para finalizar o processamento e os registros necessários. 
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ANEXO II 
FOLHA DE FREQUÊNCIA 

 
PREFEITURA MUNCIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

 

FOLHA DE FREQUÊNCIAS DE HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS 

 
 

 
NÚMERO 

NOME: MATRICULA: 

LOTAÇÃO: PERÍODO: 
De   /  /  

 a 
  /  /   

TOTAL DE HORAS: 

 
D I 
A 

PRIMEIRO EXPEDIENTE SEGUNDO EXPEDIENTE T O T 
A 
L 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

 
HO
RA 

 
ASSINATURA 

 
HORA 

 
ASSINATUR

A 

 
HORA 

 
ASSINATURA 

 
HORA 

 
ASSINATUR

A 

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          
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31          

RESUMO DA FOLHA DE FREQUÊNCIA 
FALTAS ATRASOS SUPENSÕES ADICIONAL 

NOTORNUNO 
HORAS EXTRAS 

    50% 100% 

  

 

LUCAS DO RIO VERDE/MT,  /  /    
ASSINATURA DO SERVIDOR:   ___________________________________ 
LUCAS DO RIO VERDE/MT,  /  /    
ASSINATURA DA CHEFIA/SECRETÁRIO:  ___________________________________ 
 
ANEXO II – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA FOLHA DE FREQUÊNCIA 
 
FINALIDADE: Registrar a frequência do servidor quanto estiver impossibilitado de registrar o ponto 
biométrico. 
 
EMITENTE: Servidor responsável pelo acompanhamento Assistente, Supervisor e/ou Coordenador. 
 
1- BLOCO EXPEDIENTE 
 
_ NÚMERO: Número de ordem do formulário. 
_ NOME: Nome do servidor que deverá realizar as horas extraordinárias, que no momento esta 
impossibilitado de registrar o ponto biométrico. 
_ MATRÍCULA: Número de matrícula do servidor que deverá realizar as horas extraordinárias, que no 
momento esta impossibilitado de registrar o ponto biométrico. 
_ LOTAÇÃO: Departamento/Setor onde o servidor público está registrado. 
_ PRIMEIRO E SEGUNDO EXPEDIENTES: Campo preenchido pelo responsável pelo acompanhamento 
Assistente, Supervisor e/ou Coordenador e rubricado pelo servido em jornada extraordinária, registrando 
o horário da efetiva entrada e saída relacionadas ao primeiro e segundo expedientes. 
_ TOTAL: Campo preenchido pelo responsável pelo acompanhamento Assistente, Supervisor e/ou 
Coordenador, registrando o total diário de horas trabalhadas pelo servidor. 
 
2 - BLOCO DE RESUMO 
 
_ FALTAS: Total de dias não trabalhados no período sem justificativas. 
_ ATRASOS: Total de horas e minutos não trabalhados no período. 
_ SUSPENSÕES: Total de dias não trabalhados devido ao cumprimento de pena disciplinar. 
_ ADIC. NOTURNO: Total de horas e minutos trabalhados no intervalo entre às 22h de um dia até às 05h 
do dia seguinte. 
_ HORASEXTRAS: Total de horas extras autorizadas e cumpridas durante o mês. 
_ DATA: Preencher com o dia, mês e ano. 
_ ASSINATURA DO SERVIDOR: Assinatura do servidor em jornada extraordinária. 
_ DATA: preencher com o dia, mês e ano. 
_ASSINATURA DA CHEFIA: Assinatura da chefia imediata do servidor, Assistente, Supervisor, 
Coordenador e/ou Secretário da Pasta. 



365 
 

 

ATENÇÃO: Se necessário a Chefia imediata do servidor em jornada extraordinária, deverá fazer as 
seguintes anotações na folha de frequência; DESCONTAR DIA (S): anotar, se for o caso, o (s) dia (s) a ser 
(em) descontado (s); ABONAR DIA (S): anotar, se for o caso, o (s) dia (s) a ser (em) abonado (s); DESCONTAR 
ATRASO (S) DIA (S): anotar, se for o caso, o (s) dia (s) que deverá (ão) ter atraso (s) descontados (s); 
ABONAR ATRASO (S) DIA (S): anotar, se for o caso, o (s) dia (s) que deverá (ão) ter atraso (s) abonado (s). 
OBSERVAÇÃO: Será emitido uma única via para cada SERVIDOR PÚBLICO, sendo que, a mesma deverá 
ser enviada ao Departamento de Recursos Humanos - DRH juntamente com a segunda via do formulário 
“Anexo I e/ou Anexo II” ao final do período de execução da jornada extraordinária devidamente 
conferida e ajustadas se necessário pelos superiores imediatos do servidor, para o DRH finalizem o 
processamento e os registros necessários. 
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ANEXO III 
 

JUSTIFICATIVA DE PONTO 
PREFEITURA MUNICIPAL LRV - JUSTIFICATIVAS DE PONTO 2014 

DIGITE O LOCAL (ESCOLA OU PSF) 
 

Matrícula Nome Dia Horário Justificativa Assinatura do Servidor 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Lucas do Rio Verde/MT,  /  /   
 
ASSINATURA ASSINATURA 
 
SECRETARIO DA PASTA SUPERIOR IMEDIATO DO SERVIDOR 
 
ANEXO III – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA JUSTIFICATIVA DE PONTO 
 
FINALIDADE DO FORMULÁRIO: Formalizar a justificativa de ponto, ou seja, formulário utilizado para 
justificar a ausência de registro no relógio ponto eletrônico. 
 
EMITENTE: Será emitido pela chefia imediata dos servidores. 
_ MATRICULA: Número da matrícula do servidor que esta justificando a falta de registro no ponto 
eletrônico. 
_ NOME: Nome do servidor que esta justificando a falta de registro no ponto eletrônico 
_ DIA: Dia, mês e ano que servidor não registrou e esta justificando. 
_ HORÁRIO: Período matutino, vespertino ou período integral que servidor não registrou o ponto 
eletrônico e esta justificando. 
_ JUSTIFICATIVA: Justificar plausível de forma detalhada, do motivo, razão circunstância pelo qual o 
servidor não registrou o ponto eletrônico. 
_ ASSINATURAS DO SERVIDOR: Assinatura por extenso do servidor que esta justificando a falta de registro 
em seu cartão ponto. 
_ DATA: Dia, mês e ano da assinatura da justificativa do ponto a ser encaminhada ao 
departamento de recursos humanos. 
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_ ASSINATURA DO SECRETÁRIO: Assinatura por extenso do secretário da pasta. 
_ ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO: Assinatura por extenso do superior imediato 
do servidor que esta justificando falha no registro em seu cartão ponto. 
OBSERVAÇÃO: Será emitida mensalmente por equipe de trabalho, setor e/ou departamento uma única 
via, relacionado todos os SERVIDORES PÚBLICOS, que estão justificando as falhas no ponto eletrônico, 
que ocorreram no decorre do mês, no qual, entre o 14º e 15º dia de cada mês, deve ser encaminhado 
ao Departamento de Recursos Humanos para efetuar o processamento e os registros necessários. 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES EXTERNA 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

 

RELAÇÃO DE SERVIDORES EM JORNAS EXTRENA 
NO INTERIOR DO MUNICÍPIO 

 
 

 
NÚMERO 

AUTORIZO OS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO A REGISTRAR APENAS ENTRADA E SAÍDA 

NOME E MATRICULAS DOS SERVIDORES: 

LOTAÇÃO DOS SERVIDORES: PERÍODO: De _  /  / 
  
  /  /   

a 

LOCAL E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SER REALIZADO POR SERVIDOR: 

JUSTIFICATIVA: 

Lucas do Rio Verde/MT,  /  /  . ASSINATURA: 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a administração público realizar a marcação na minha folha ponto nos horários de intrajornada, 
pois no período e local acima especificado, com consentimento dos meus superiores estarei realizado 
jornada de trabalho externa no interior do município, que por sua vez impossibilita o registro eletrônico na 
intrajornada. 
Por estarem justos, assinam o presente termo, em via única, os servidores públicos e o secretário da pasta, 
que por sua vez será encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos do município para proceder aos 
registros necessários. 

Lucas do Rio Verde/MT, 
 /  / _____. 
 

ASSINATURA 
SERVIDORES: 

 DOS ASSINATURA SECRETÁRIO DA 
PASTA: 

DO 

 
 

ANEXO IV – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ATIVIDADES EXTERNA 
FINALIDADE DO FORMULÁRIO: Formalizar a autorização para os servidores em atividades externa 
registrar apenas a entra e saída. 
 
EMITENTE: Será emitido pela chefia imediata dos servidores. 
 
1 - BLOCO DE AUTORIZAÇÃO 
 
_ NÚMERO: Número de ordem da autorização do emitente. 
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_ NOME E MATRICULA: Nome e matricula dos servidores que estão autorizados a registrar apenas 
entrada e saída. 
_ LOTAÇÃO DOS SERVIDORES: Departamento/Setor onde os servidores públicos estão registrados. 
_ PERÍODO: Dia, mês e ano do início e término das jornadas externas no interior do município a serem 
realizadas. 
_ LOCAL E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SER REALIZADO POR SERVIDOR: 
Informar o local onde cada servido ira trabalhar e descrever as atividades que serão desempenhadas por 
cada servidor. 
_ JUSTIFICATIVA: Justificar, de forma detalhada, as atividades a serem realizadas. 
_ DATA: Dia, mês e ano de preenchimento da autorização. 
_ ASSINATURAS POR EXTENSO: Assinatura por extenso do secretário da pasta, responsável pela 
autorização. 
 
2 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
_ DATA: Dia, mês e ano da assinatura do termo de autorização. 
_ASSINATURA DOS SERVIDORES: Assinatura por extenso dos servidores que foram 
autorizados a registrar apenas entrada e saída. 
_ ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA: Assinatura por extenso do secretário da 
pasta, responsável pela autorização. 
OBSERVAÇÃO: Será emitida semanalmente e/ou antes de iniciar uma nova jornada de trabalho externo 
uma via única relacionado todos os SERVIDORES PÚBLICOS, que estão autorizados registrar apenas a 
entrada e saída. Recomenda-se ainda a emissão de um formulário por equipe de trabalho, no qual, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos realizar o 
processamento e os registros necessários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 
 

 

ANEXO V 
 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM REGIME DE 
COMPENSAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNCIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

 

SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM 
REGIME DE COMPENSAÇÃO 

 

 
 

NÚMERO 

SOLICITAÇÃO 

NOME: MATRICULA: 

LOTAÇÃO: PERÍODO: 
De   /  /   a 
  /  /   

TOTAL DE HORAS: 

LOCAL E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: 

JUSTIFICATIVA: 

Lucas do Rio Verde/MT,  /  /  . ASSINATURA: 

TERMO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

Estou ciente que o quantitativo de horas extraordinárias a serem realizadas no período e local 
acima especificado serão compensados nos termos da Norma Interna nº 50/2014, que disciplina a 
jornada de trabalho extraordinário e registro ponto biométrico dos servidores públicos da 
administração direta e indireta do município de Lucas do Rio Verde/MT. 
Por estarem justos, assinam o presente termo, em via única, o servidor público e o secretário da 
pasta, que por sua vez será encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos do município 
para proceder aos registros necessários. 

Lucas do Rio 
Verde/MT, 
  /  /  . 

ASSINATURA DO SERVIDOR: ASSINATURA DO 
SECRETÁRIO DA PASTA: 

 

ANEXO V - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM 
REGIME DE COMPENSAÇÃO 
 
FINALIDADE DO FORMULÁRIO: Formalizar a solicitação de horas extraordinárias em regime de 
compensação e o Termo de Compromisso entre o Poder Público Local e o servidor público. 
EMITENTE: Será emitido pela chefia da unidade requisitante. 
 
1- BLOCO DE SOLICITAÇÃO 
 
_ NÚMERO: Número de ordem da Solicitação do emitente. 
_ NOME: Preencher com o nome do servidor que deverá realizar as horas extraordinárias. 
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_ MATRÍCULA: Preencher com o número de matrícula do servidor público. 
_ LOTAÇÃO: Departamento/Setor onde o servidor público está registrado. 
_ PERÍODO: Preencher com as datas de início e término das horas extraordinárias a serem realizadas. 
_ TOTAL DE HORAS: Preencher com o número total de horas extraordinárias a serem realizadas. 
_ LOCAL E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: Descrever, de forma detalhada, o local e as 
atividades a serem realizadas pelo servidor público. 
_ JUSTIFICATIVA: Justificar, de forma detalhada, a necessidade e a urgência das atividades a serem 
realizadas pelo servidor público. 
_ LOCAL E DATA: Preencher com o dia, mês e ano da emissão da solicitação. 
_ ASSINATURA: Espaço destinado ao nome, função e assinatura do requisitante. 
 
2 - BLOCO DO TERMO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA 
 
_ LOCAL E DATA – Preencher com o dia, mês e ano da assinatura do Termo de Compensação de Horas 
Extraordinárias. 
_ ASSINATURA DO SERVIDOR: Nome e função do servidor público. 
_ ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA: Espaço destinado ao nome, função e assinatura do gestor da 
secretaria requisitante. 
OBSERVAÇÃO: Será emitido em duas vias para cada SERVIDOR PÚBLICO, sendo que, a primeira via deve 
ser enviada ao Departamento de Recursos Humanos - DRH com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 
e a segunda via deve ser encaminhada ao final do período de execução da jornada extraordinária 
devidamente conferida e ajustadas se necessário pelos superiores imediatos do servidor, ao DRH para 
finalizar o processamento e os registros necessários. 
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ANEXO VI – REQUERIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 51/2014, atualizada em 2019 - Repasse Prestação de Contas 
dos Recursos Destina dos às Unidades Escolares do Município. 
 

Aprovação: 04 / 06 /2019 
Ato de Aprovação: Decreto nº 4.354/2019 
Publicação do Ato: 30 / 09 /2019 
Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº 1739, pag. 369/370 
 
Decreto nº 4.354/2019 art. 1º, III: “Dispõe dos recursos transferidos às 
Unidades Executoras (CDCE/APM/APP), destinados à cobertura de despesas que concorram para a 
garantia do funcionamento e melhoria da qualidade do ensino das escolas beneficiárias”. 
 
I – FINALIDADE 
 
Recursos transferidos às Unidades Executoras (CDCE/APM/APP), destinados à cobertura de despesas que 
concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da qualidade do ensino das escolas beneficiárias. 
 
II- ABRANGÊNCIA 
 
Abrange os repasses e prestação de contas de recursos aos Conselhos Deliberativos das Comunidades 
Escolares. 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Unidade gestora: órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, que representa o 
Município na celebração da parceria atinente à sua área institucional de atuação, a cujo titular o Chefe do 
Poder Executivo tenha delegado competência para tanto, correndo a despesa inerente à conta dos 
respectivos créditos orçamentários; 
2. Unidade Executora: Entidade recebedora do recurso financeiro responsável pela sua aplicação dentro 
dos critérios estipulados nos instrumentos legais firmados com a Administração Pública, representado 
pela Unidade Gestora. 
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3. Prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria quanto aos 
aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, pelo qual seja possível verificar 
o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos; 
4. Material Permanente: é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, 
e/ou tem uma durabilidade superior a 02 (dois) anos, conforme Portaria n°. 448 de 13 de setembro de 
2002 do Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional; 
5. Material de Consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964, 
perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. 
 
IV- BASE LEGAL 
 
1.Lei Municipal nº 2849 de 25 setembro de 2018. 
2.Lei Federal nº 4.320/1964. 
3.Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 maio de 2000. 
4.Instruções Normativas no que couber, nº 15/ 2008 e nº 22/2009. 
 
V –RESPONSABILIDADES 
 
1. Da Secretaria de Educação: 
1.1 Repassar os recursos financeiros de acordo com os critérios estipulados na Lei Municipal; 
1.2 Analisar as prestações de contas apresentadas pelas Unidades Executoras e encaminhar à unidade de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal. 
1.3 Fiscalizar dos recursos financeiros relativos a execução do repasse de recursos; 
2. Das Unidades Executoras: 
2.1 Realizar a contratação de serviços para pequenas manutenções na infraestrutura da Unidade Escolar, 
bem como para conservação dos equipamentos pertencentes ao seu patrimônio; 
2.2 Manutenção dos equipamentos de informática utilizados pelos alunos; 
2.3 É de responsabilidade das Unidades Executoras localizadas no interior custear as despesas com 
manutenção de pneus dos veículos do transporte escolar municipal e do veículo público utilitário 
disponível para serviço da unidade escolar; 
2.4 Elaborar Plano de Ação com detalhamento dos materiais de consumo e permanente que serão 
adquiridos; 
2.5 Elaboração e o encaminhamento da prestação de contas dos recursos recebidos, dentro do prazo de 
05 (cinco) dias após o término de cada trimestre, que deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de 
Educação; 
3. Da Unidade de Controle Interno: 
3.1 Orientar os procedimentos, sempre que solicitado; 
3.2 Elaborar check-list de controle; 
 
VI- DOS OBJETIVOS: 
 
1. Normatizar e disciplinar a utilização e a prestação de contas dos recursos transferidos pelo Poder 
Público Municipal as Unidades Executoras - Conselhos Deliberativos e as Associações de Pais e Mestres 
das Unidades Escolares Municipais, no que tange ao uso dos valores repassados para fins de garantia do 
funcionamento e melhoria da qualidade do ensino. 
 
VII- DOS PROCEDIMENTOS: 
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1. Aquisição de material permanentes: 
1.1 Conceituação de Material Permanente; é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a 02 (dois) anos, conforme Portaria n°. 448 de 13 
de setembro de 2002 do Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional; 
1.2 A instituição de ensino juntamente com o conselho escolar organizará seus planos de ação de forma 
que garanta as aquisições de materiais permanentes necessários para seu funcionamento; 
1.3 Todo material permanente obrigatoriamente necessita ser incorporado no patrimônio escolar, sob 
responsabilidade do gestor escolar, quando adquiridos, deve ser encaminhado em seguida uma via da 
nota fiscal ao setor de patrimônio do município juntamente com o termo de doação para que seja 
efetuado o registro necessário. 
2. Manutenção, conservação e pequenos reparos da instituição de ensino: 
2.1 É de responsabilidade da unidade executora (gestor escolar) realizar a contratação de serviços para 
pequenas manutenções na infraestrutura da Unidade Escolar, bem como para conservação dos 
equipamentos pertencentes ao seu patrimônio. 
2.2 É de responsabilidade da unidade executora efetuar aquisição dos materiais e a contratação de mão 
de obra a serem utilizados na realização de pequenas manutenções; 
2.3 Havendo a necessidade de realizar qualquer ampliação/construção, mudanças na estética do prédio 
e/ou mudanças de lay-out. Os gestores responsáveis pelo CDCE/APM deverá realizar solicitação por 
escrito devidamente fundamentada para Secretaria Municipal de Educação - SME. No qual as respectivas 
obras somente serão executadas ser houver disponibilidade financeira, projeto de engenharia completo 
e aprovação da SME. 
2.4 É de responsabilidade da unidade executora a manutenção dos equipamentos de informática 
utilizados pelos alunos, manutenção do chromes books, CPU, troca de modem, mouse, nobreak, fonte, 
teclado. A Secretaria Municipal de Educação se responsabilizará pela troca completa das máquinas. 
2.5 É de responsabilidade das Unidades Executoras localizadas no interior custear as despesas com 
manutenção de pneus dos veículos do transporte escolar municipal e do veículo público utilitário 
disponível para serviço da unidade escolar, no valor máximo de 25 UFL por trimestre, quando estes 
estiverem em linha e for inviável se deslocar até ao prestador de serviço com sede no município. 
3. Compreendem pequenas manutenções: 
3.1 Troca/manutenção de parte hidráulica: chuveiros, torneiras, pias, vasos, caixas de descarga, reparos 
em vazamentos, entupimentos, troca de sifão, troca de boia, filtro de bebedouro, etc.; 
3.2 Troca/manutenção de esquadrias: fechaduras, dobradiças, telas, portas e vidros das janelas, etc.; 
3.3 Troca/manutenção de parte elétrica/rede lógica/segurança: interruptor, lâmpada, tomadas, 
disjuntores, ventiladores, ar condicionado, câmaras de vídeo monitoramento, cerca elétrica, materiais 
diversos para rede lógica e fiação em pequenas quantidades, etc.; 
3.4 Serviços gerais: (colocação de espelhos, manutenção de quadros negro/branco/versátil, persianas, 
cortinas, toldos, armários e etc.); 
3.5 Serviços da parte de eletroeletrônicos: (geladeiras, freezer, bebedouro, caixa de som, aparelho de 
microsistema, televisores, mesa de som, máquina de lavar louça, equipamentos dos laboratórios de 
ciências, microfone, etc.) – neste item não há a necessidade de apresentar três orçamentos, considerando 
a especificidade da ação. 
4 Aquisição de materiais de consumo, expediente e didático-pedagógicos necessários ao 
funcionamento da instituição de ensino: 
4.1 É de responsabilidade da unidade executora realizar a aquisição de todo material esportivo necessário 
para o desenvolvimento das aulas de educação física. 
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4.2 É de responsabilidade da unidade executora realizar a aquisição de materiais/jogos básicos 
necessários para o funcionamento das oficinas da educação integral. 
4.3 É de responsabilidade da unidade gestora providenciar aquisição de combustível para abastecimento 
de máquina para cortar grama do pátio da escola, bem como, do carro/moto do gestor escolar quando 
estiver utilizado a serviço da escola, no qual, a quantidade adquirida por trimestre não deverá exceder 60 
(sessenta) litros de combustível. 
4.4 É de responsabilidade da unidade executora realizar as aquisições de materiais e utensílios para a 
cozinha escolar até o valor individual do produto de 52 (cinquenta duas) UFLs unidade fiscal de Lucas do 
Rio Verde-MT. 
5. Implementação de projetos pedagógicos e atividades educacionais: 
5.1 As ações desenvolvidas para a implementação de projetos pedagógicos e atividades educacionais 
poderão ser pagas com o recurso trimestral tais como: pagamento de palestrantes, confecção de banners, 
panfletos; figurinos, locação de veículos coletivos, etc. 
6. Manutenção das Piscinas: 
6.1 É de responsabilidade da unidade executora que possui piscina a contratação de mão de obra 
especializada para realizar limpeza, manutenção e conservação das piscinas; 
6.2 É de responsabilidade da unidade executora que possui piscina a aquisição de peças necessárias para 
manutenção e conservação das piscinas. 
7. Pagamento de serviços Cartorários de registro do Conselho Deliberativo da Comunidade 
Escolar e despesas derivadas: 
7.1 É de responsabilidade da unidade executora realizar pagamento referente a serviços cartorários 
referentes alterações de registro e/ou do quadro societário do CDCE/APM/APP; 
7.2 É de responsabilidade da unidade executora realizar pagamentos de despesas derivadas referentes 
alterações de registro e/ou quadro societário do CDCE/APM/APP. 
8. Pagamento dos serviços contábeis: 
8.1 É de responsabilidade da unidade executora providenciar contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada em serviços contábeis para cumprir com as obrigações contábeis, fiscais e acessórias do 
CDCE/APM/APP; 
8.2 É de responsabilidade da unidade executora organizar as documentações hábeis necessárias para 
pessoa física ou jurídica contratada efetuar o envio das declarações anuais obrigatórias do 
CDCE/APM/APP. 
9. Pagamento de Internet e Serviços de Manutenção de Rede Logica: 
9.1 É de responsabilidade da unidade executora, se necessário providenciar contratação de pessoa 
jurídica especializada para o fornecimento de internet banda larga complementar ao serviço de internet 
fornecido pelo poder público municipal; 
9.2 É de responsabilidade da unidade executora providenciar contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para realizar manutenção e ampliação de pequena monta da rede lógica de informática da 
unidade escolar. 
10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
10.1 A Unidade Executora do CDCE/APM/APP deverá apresentar prestação de contas única no 
encerramento de cada trimestre, especificando os gastos do período em planilha discriminatória, em 
editor de planilha Excel ou software de gestão financeira fornecida pela Administração Pública, através 
da Secretaria Municipal de Educação, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao enceramento do 
trimestre, como condição de liberação da parcela do trimestre seguinte; 
10.2 É responsabilidade das unidades executoras apresentar, juntamente com a prestação de contas, o 
parecer descritivo, circunstanciado com as ações desenvolvidas no trimestre; 
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10.3 A Unidade Executora fica obrigada a manter conta bancária específica para a movimentação dos 
recursos repassados. Sendo que todos os pagamentos efetuados pela unidade executora deverão ser 
feitos por meio de cheques nominais e/ou através de sistema eletrônico de pagamento bancário 
diretamente na conta do credor; 
10.4 Os saldos do recurso repassado, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 
um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado lastreada em títulos 
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 
No qual, sugere-se ao CDCE/APM/APP buscarem a melhor alternativa de movimentação/investimento 
com a Instituição Bancária; 
10.5 As receitas financeiras auferidas na forma desta cláusula serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do repasse e aplicadas exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas; 
10.6 A Unidade Executora deverá apresentar juntamente com a prestação contas para todas as 
aquisições, desde que possível em razão da natureza da aquisição, prévia cotação de preços em pelo 
menos 03 (três) empresas, bem como as documentações conforme segue: 
10.6.1 Original do extrato bancário de conta específica mantida pela unidade executora, no qual esteja 
evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 
10.6.2 Cópia do original do comprovante de despesa (nota fiscal eletrônica), acompanhado da declaração 
firmada por dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido e/ou o serviço foi 
prestado; 
10.6.3 Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 
10.6.4 Relatório firmado por dirigente da Unidade Executora quanto ao cumprimento dos objetivos 
previstos quando da aplicação dos recursos repassados; 
10.6.5 A apresentação da prestação de contas no prazo e nos moldes descritos no subitem acima é 
condição para liberação da parcela seguinte; 
10.6.6 Juntar na prestação de contas cópia da certidões negativas (FGTS, Trabalhista, Previdenciária e 
Federa l0 do credor vencedor, onde a entidade efetuou a contratação. 
10.6.7 A Unidade Executora além dos dispostos desta norma, deverá observar no que couber as Instruções 
Normativas do Controle Interno Municipal nº. 15/2008 e nº. 22/2009. 
10.7 Prestação de Contas ao CDCE/APM/APP: 
10.7.1 É de responsabilidade do Gestor da unidade executora juntamente com o Presidente do 
CDCE/APM/APP providenciar no encerramento de cada trimestre a apresentação da prestação de contas 
para comunidade escolar e demais membros do CDCE/APM/APP de todos os recursos movimentados no 
período (recursos próprios, municipal e federal); 
10.7.2 É de responsabilidade do Gestor da unidade executora juntamente com o Presidente do 
CDCE/APM/APP juntar na prestação de contas do repasse recebido trimestralmente, ata e/ou relatório 
comprovando a realização da prestação de contas mencionada no item anterior, contendo parecer 
favorável à aprovação; 
10.7.3 É de responsabilidade do Gestor da unidade executora juntamente com o Presidente do 
CDCE/APM/APP, deixar na Unidade Escolar uma via da prestação de contas apresentada ao poder público 
e a comprovação da prestação de contas efetuada para comunidade escolar, disponível aos demais órgãos 
fiscalizadores da administração e/ou qualquer pessoa interessada. 
10.8 Constituirão motivos para a suspensão do repasse pelo MUNICÍPIO: 
10.8.1 Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, 
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos e fiscalização local, realizados 
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periodicamente pelo Poder Público, por meio da Secretaria Municipal do Educação e/ou Controladoria 
Interna do Município; 
10.8.2 Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais de Administração Pública, nas contratações e demais atos praticados na 
execução do repasse, ou por inadimplemento de qualquer obrigação estabelecida por cláusulas 
conveniais básicas; 
10.8.3 Quando a Unidade Executora deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo Poder 
Público, na forma do previsto na letra anterior. 
 
VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1. É responsabilidade das unidades executoras a organização dos planos de ação de forma que garantam 
as aquisições de materiais permanente, de consumo, expediente, didático-pedagógico, de 
implementação do projeto pedagógico, e para a manutenção, conservação e pequenos reparos 
necessários para o pleno funcionamento da escola e desenvolvimento do ensino. 
2. A Unidade Executora deverá apresentar cronograma do plano de ação e prestação de contas de cada 
trimestre, devendo ser seguido criteriosamente, sob pena de sofrer sanções referentes ao repasse. 
3. A Secretaria Municipal de Educação se responsabilizará para manutenção e suporte necessário em caso 
de investimentos superiores aos valores repassados as unidades escolares por exemplo: pintura do 
prédio, construção/reformas de salas, calçadas e demais espaços escolares, troca de bomba de água 
quando não for passível o reparo, reparos em rede elétrica da Unidade Escolar em grande escala, troca 
de portões da cerca das unidades escolares. 
4. A Secretaria Municipal de Educação 30 (trinta) dias antes de findar o ano letivo, publicará orientações 
específicas para subsidiar ações/projetos escolares que necessitem de investimentos extras na estrutura 
físicas das unidades escolares para o ano subsequente. Nestas orientações constarão os procedimentos 
necessários para registro do projeto junto ao poder público. 
5. Sendo o projeto aprovado, a Secretaria Municipal de Educação repassará o valor para a conta bancária 
do Conselho escolar que terá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e prestar conta dos recursos. 
6. A Unidade Executora poderá apresentar justificativa para que seja mantido o saldo financeiro ao final 
do trimestre, caso este ultrapasse 30% do repasse. Sendo que a justificativa sujeita a análise e aprovação 
da Secretaria Municipal de Educação - SME. 
7. No caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser solucionadas junto ao 
Controle Interno; 
8. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 
Aprovação. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 55/2018, atualizada em 2019 - Normatiza a Atuação de 
Merendeiras, Padeiros e Auxiliares de Cozinha nas Unidades Escolares da Rede Pública 
Municipal de Ensino. 
 

Aprovação: 04 / 06 /2019 
Ato de Aprovação: Decreto nº 4.354/2019 
Publicação do Ato: 30 / 09 /2019 
Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº 1739, pag. 369/370 
 
Decreto nº 4.354/2019 Art. 1º, V: “Dispõe sobre procedimentos de Boas Práticas para serviços de 
alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, condutas e rotinas 
nas cozinhas das Unidades Escolares e Padaria Escolar”. 
 
I – FINALIDADE 
 
Dispõe sobre procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições 
higiênico-sanitárias do alimento preparado, condutas e rotinas nas cozinhas das Unidades Escolares e 
Padaria Escolar. 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
A presente instrução normativa abrange as servidoras merendeiras, padeiros e auxiliares de cozinha nas 
unidades escolares da rede pública municipal de ensino do município de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Alimentação Escolar: é todo alimento oferecido no ambiente escolar durante, o período letivo, e o 
cardápio deve ser elaborado para promover hábitos alimentares saudáveis e suprir as necessidades 
nutricionais diárias dos alunos, contribuindo para um melhor rendimento escolar. 
2.Nutricionista: é um profissional de saúde com formação generalista, humanista e crítica. Está 
capacitado para atuar visando a segurança alimentar e atenção dietética, em todas as áreas do 
conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, 
manutenção e recuperação da saúde e para prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. 
 
IV- BASE LEGAL 
 
1. Instrução Normativa nº 032/2010. 
2. Código de Ética- Decreto Municipal nº 4018/2018 
3. Lei Orgânica Municipal 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
1. A merendeira, padeiro ou outro profissional designado pela Secretaria Municipal de Educação, com o 
devido treinamento, ficará responsável pelo recebimento, conservação, controle de estoque, preparo, 
pontualidade nas refeições, higiene, organização e outros cuidados pertinentes ao Programa de 
Alimentação Escolar; 
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2. Na preparação dos alimentos o servidor responsável deverá utilizar-se de utensílios, evitando ao 
máximo o contato direto com as mãos. 
3. O servidor designado (merendeira, padeiro e outros) pela Unidade Escolar, com o devido treinamento, 
ficará responsável pelo recebimento, conservação, controle de estoque, preparo pontualidade nas 
refeições, higiene, organização e outros cuidados pertinentes ao Programa de Alimentação Escolar. Caso 
o profissional responsável pelo preparo da alimentação, detectar qualquer irregularidade da mesma, 
deverá comunicar por escrito seu superior imediatamente, para que providencias sejam tomadas; 
4. Na distribuição das refeições os profissionais envolvidos deverão estar preparados para não deixar o 
alimento estragar, devem atentar-se para a temperatura e o tempo que os mesmos ficarão expostos. 
 
VI- DOS OBJETIVOS 
 
1. Normatizar as condutas e rotinas nas cozinhas das Unidades Escolares e Padaria Escolar; 
2. Estabelecer procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições 
higiênico-sanitárias do alimento preparado. 
 
VII- DOS PROCEDIMENTOS 
 
1. NO AMBIENTE DE TRABALHO 
1.1 Ao chegar ao trabalho: 
1.1.1 Ao entrar na Unidade Escolar, registrar o ponto e guardar sua bolsa e pertences pessoais em local 
próprio determinado pela gestão escolar. Fica absolutamente proibido a entrada de bolsas, sacolas na 
cozinha; 
1.1.2 Retirar todos os adornos (alianças, pulseiras, brincos, etc); 
1.1.3 Colocar os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (bota, avental, luva térmica, luva de corte, 
conforme a atividade a ser desenvolvida); 
1.1.4 Prender o cabelo e colocar a touca; 
1.1.5 Lavar as mãos; 
1.1.6 Secar em papel toalha ou naturalmente; 
1.1.7 Verificar o cardápio do dia. 
1.2 Do recebimento de mercadorias: 
1.2.1 Realizar o controle de recebimento de mercadorias de acordo com os Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs), disponível em molde encadernado em cada cozinha escolar e na padaria, realizando 
o controle de qualidade e quantidade dos gêneros alimentícios e assinar a requisição somente após o 
recebimento de toda a mercadoria; 
1.2.2 Armazenar os gêneros alimentícios de acordo com a temperatura recomendada na embalagem; 
1.2.3 Os alimentos que não são utilizados na sua integralidade necessitam ser guardados bem fechados, 
com etiqueta contendo o nome do produto, a data de abertura e a data de validade; 
1.2.4 Observar o que dispõe a Instrução Normativa nº 32/2010, expedida pela Controladoria Interna do 
Município. 
1.3 Da realização do pedido de compras: 
1.3.1 Solicitar os alimentos de acordo com o cardápio estipulado pelas nutricionistas, levando em conta o 
número de alunos, feriados e recessos, conselhos de classes ou reuniões avaliativas, bem como 
festividades realizadas nas escolas; 
1.3.2 O pedido semanal deve contemplar de terça-feira de uma semana a segunda-feira da semana 
subsequente; 
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1.3.3 Juntamente com o pedido de compra deve ser encaminhado obrigatoriamente a contagem do 
estoque; 
1.3.4 Observar o que dispõe a Instrução Normativa nº 32/2010, expedida pela Controladoria Interna do 
Município. 
1.4 Das condutas dos manipuladores de alimentos: 
1.4.1 Os manipuladores de alimentos não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, 
cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, 
durante o desempenho das atividades; 
1.4.2 Restringir o uso de celulares no espaço físico destinado para preparo da merenda escolar, fazendo 
uso do mesmo em casos de urgência. Sendo necessário atender o telefone celular, o atendimento deve 
ocorrer fora da cozinha e, ao retornar, deve-se novamente lavar as mãos. 
1.5 Do cumprimento de boas práticas de manipulação: 
1.5.1 Realizar a higienização de verduras e frutas em água corrente e deixar de molho em hipoclorito ou 
água sanitária; 
1.5.2 Descongelar as carnes de acordo com o POPs e não lavar a carne antes do cozimento; 
1.5.3 Realizar obrigatoriamente a coleta de amostras de acordo com o POPs; 
1.5.4 Nas Unidades Escolares que possuem o bufê térmico para a manutenção da temperatura de 
alimentos fica obrigatório o seu uso; 
1.5.5 Durante a distribuição da merenda, a reposição das cubas deve ser realizada em etapas, ou seja, 
repor em pequenas quantidades a fim de evitar o desperdício de alimentos e utilização da sobra limpa; 
1.5.6 As sobras limpas (aquelas que não foram para distribuição) devem ser armazenados sob refrigeração 
e/ou congelamento para uso posterior; 
1.5.7 Eventuais sobras limpas de alimentos que não possam ser armazenados para uso posterior, suas 
quantidades deverão ser imediatamente comunicados ao setor de merenda escolar para serem tomadas 
as providências cabíveis; 
1.5.8 A higienização dos equipamentos e ambiente deverá ser realizada de acordo com os POPs, no que 
diz respeito ao modo de realização e frequência; 
1.5.9 Deverá ocorrer a separação de lixo seco e lixo úmido para sua destinação correta nos contêineres. 
1.6 Da hierarquia na unidade escolar: 
1.6.1 Deve-se respeitar a hierarquia de cada Unidade Escolar, bem como as orientações repassadas pela 
coordenação de merenda escolar; 
1.6.2 Nos casos de insubordinação, descumprimento de regras e condutas, os servidores receberão 
primeiramente uma orientação verbal. Caso haja reincidência, o servidor será notificado. Caso a conduta 
pelo servidor continue inadequada, será aberto um processo administrativo disciplinar ou sindicância. 
2. DO NÚMERO DE MERENDEIRAS 
2.1 O número de merendeiras/auxiliares de cozinha por unidade escolar será estipulado pelo número de 
alunos, segmento de ensino e tempo de permanência do aluno na unidade escolar (integral ou parcial); 
2.2 É obrigatório a lotação de uma merendeira em cada unidade escolar; 
2.3 Na unidade escolar de modalidade Creche deverá haver a lotação de, no mínimo, 02 (duas) 
merendeiras. 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa, deverá ser esclarecida junto ao 
Departamento de Merenda Escolar e/ou Controle Interno. 
2. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 
Aprovação. 
       Validado por meio do Decreto nº 4.354/2019 de 30 de setembro de 2019. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 57/2018, atualizada em 2019 - Normatiza Serviços de Obras, 
Reformas e Manutenção da Infraestrutura das Unidades Prediais Utilizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

Aprovação: 04/06/2019 
Ato de Aprovação: Decreto nº 4.354/2019 
Publicação do Ato: 30 / 09 /2019 
Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº 1739, pag. 369/370 
 
Decreto n. 4.354/2019 Art. 1º, II –Instrução Normativa n.57/2018, atualizada em 2019 que: “Estabelece 
as diretrizes gerais para a execução de obras, serviços de conservação e manutenção de uma edificação 
ou conjunto de edificações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Lucas do Rio Verde-MT.” 
 
I – FINALIDADE 
 
Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de obras, serviços de conservação e manutenção de uma 
edificação ou conjunto de edificações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
II- ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange todos os prédios sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Conservação: Atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de 
desempenho técnico dos componentes da edificação. 
2. Manutenção: Atividades técnicas e administrativas destinadas a manter as características de 
desempenho técnico dos componentes ou sistemas da edificação, cujo funcionamento depende de 
dispositivos mecânicos, hidráulicos, elétricos e elétro-mecânicos. 
3. Manutenção Corretiva: Atividade de manutenção executada após a ocorrência de falha ou de 
desempenho insuficiente dos componentes da edificação. 
4. Manutenção Preventiva: Atividade de manutenção executada antes da ocorrência de falha ou de 
desempenho insuficiente dos componentes da edificação. 
5. Emergências: é considerada uma situação em que a vida, a saúde, a propriedade ou o meio ambiente 
enfrentam uma ameaça, onde requer uma solução imediata. 
6. Urgências: Na urgência não há risco imediato de vida, porém pode se transformar em uma emergência 
se não for solucionada rapidamente, podendo haver previsão e sua solução deve ser em curto prazo. 
7. Planejadas: é a execução de tarefas previamente planejadas, onde sua solução é a longo prazo, com 
necessidade de previsão orçamentária. 
8. Prioridades: Condição do que ocorre em primeiro lugar; o primeiro em relação aos demais. 
9. Sistema GEO-OBRAS: É um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
para gerenciar as informações das obras executadas em todos os órgãos das esferas Estadual e Municipais 
10. Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
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para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução. 
11. Projeto Executivo - conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. 
12. Garantia Quinquenal: período de 5 anos, definido pelo art. 618 do Código Civil, no qual os executores 
têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Resolução Normativa nº 006/2011 –GEO-OBRAS - TCE/MT. 
2. Lei Federal nº 4.320/1964. 
3. Lei Federal nº 8.666/1993. 
4. Instrução Normativa nº: 12/2007 e atualização. 
5. Instrução Normativa nº: 44/2012. 
6. Instrução Normativa nº: 48/2014. 
7. Instrução Normativa nº: 51/2014. 
8. Portaria nº 806 de 25 junho 2019. 
 
V- RESPONSABILIDADES 
 
1. Da Secretaria Municipal de Educação 
1.1 Definir as ações a serem executadas de acordo com sua disponibilidade financeira, a partir do Plano 
de Ação Anual elaborado pela Comissão Técnica de Infraestrutura nomeados pela Portaria nº 806/2019. 
1.2 Promover discussões técnicas com a Comissão de Infraestrutura e Obras, para definir rotinas de 
trabalho identificar os pontos e respectivos procedimentos de controles, objetos da Instrução Normativa 
quando necessário atualização; 
1.3 Manter atualizada, orientar as unidades executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa. 
2. Das unidades Executoras 
2.1 Acompanhar as atualizações desta Instrução Normativa e demais legislações citadas no ITEM IV. 
2.2 Alertar a Comissão de Infraestrutura e Obras sobre as alterações que se fizerem necessárias desta 
Instrução devido as rotinas de trabalho. 
2.3 Cumprir fielmente as determinações da IN, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização dos procedimentos. 
3. Da Comissão de Infraestrutura e Obras 
3.1 Analisar a lista da demanda por infraestrutura das Unidades prediais conforme Anexo I, referente a 
construções, manutenções gerais e melhorias nos prédios utilizados pela rede municipal de ensino de 
Lucas do Rio Verde. 
3.2 Elaborar Plano de Ação Anual a partir de inspeções e da análise das demandas elaboradas pelas 
unidades prediais da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde –MT, conforme Anexo I, e 
encaminhar ao dirigente da Secretaria Municipal de Educação. 
3.3 Fiscalizar a aplicação das Instruções Normativas e demais legislações citadas no ITEM IV desta 
Instrução. 
3.4 Manter atualizadas as instruções normativas, no seu âmbito de atuação. 
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3.5 Apresentar relatórios periódicos relativo as visitas técnicas de inspeções realizadas nas unidades 
prediais para o dirigente da Secretaria Municipal de Educação. 
4.1. Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos por esta Instrução Normativa, 
sempre que solicitado; 
4.2 Fiscalizar a aplicação das Instruções Normativas 
 
VI - OBJETIVOS: 
 
1. Normatizar os procedimentos para diagnosticar as necessidades de ampliação, reforma e construção 
de novas estruturas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
2. Normatizar o acompanhamento das construções e manutenções gerais nos prédios utilizados pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
3. Assegurar o controle na execução de qualquer tipo de manutenção/reforma nos prédios utilizados pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
4. Assegurar a fiscalização da aplicação do repasse municipal garantindo as manutenções preventivas nas 
Unidades Escolares conforme Instrução Normativa nº 51/2014. 
5. Estabelecer critérios de prioridades para planejamento e execução de obras e melhorias nos prédios 
utilizados pela Secretaria Municipal de Educação. 
6. Assegurar que o Planejamento previamente estabelecido pela comissão constituída seja concretizado. 
7. Garantir que todos as demandas de manutenção sejam registrados via sistema oficialmente implantado 
(sistema que acompanhe manutenção das obras públicas – GCI) para os prédios(de responsabilidade da 
Secretaria de Educação). 
 
VII –PROCEDIMENTOS 
 
1 - Da Solicitação de Serviços que admitem planejamento: 
1.1 Ao término do primeiro semestre de cada ano, o responsável pelo setor/unidade escolar deverá 
encaminhar em no máximo 10 (dez) dias o Anexo I para a Comissão de Infraestrutura da Secretaria 
Municipal de Educação, contendo relatório de demandas necessárias para elaboração do plano anual do 
ano seguinte. O responsável pelo setor/Unidade Escolar que não enviar dentro do prazo sofrerá sanções. 
1.2 A Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras nomeada pela Portaria nº 806/2019, após análise dos 
relatórios enviados pelas Unidades, deverá realizar visita in loco para comprovação e emissão de Laudo 
de Inspeção Predial (LIP) se necessário, e em 30 dias confeccionar o Plano de Ação Anual- ANEXO II 
elegendo as prioridades para execução de obras/manutenção dos prédios utilizados pela rede municipal 
de ensino da Secretaria Municipal de Educação. 
1.3 Dos Critérios para a elaboração do plano Anual de execução de obras, reformas e manutenção dos 
serviços: os pedidos serão analisados, considerando risco a integridade física da comunidade escolar, 
acessibilidade, implementação do trabalho pedagógico e disponibilidade orçamentária. 
1.4 A Secretaria Municipal de Educação definirá qual será o órgão executor e a forma de execução, se 
acontecerá via licitação, parcerias escola/SME ou com repasse municipal de acordo com Instrução 
Normativa nº 51/2014. 
1.5 No decorrer do ano, toda e qualquer solicitação de serviços para manutenção de prédios utilizados 
pela Secretaria Municipal de Educação devem ser geradas por Ordens de Serviços detalhadas, emitidas 
via sistema oficial pelo responsável de cada setor, obedecendo o Plano de Ação Anual de Infraestrutura 
de Obras- Anexo II. 
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1.6 Os Representantes da comissão poderão, a qualquer tempo, inspecionar os prédios utilizados pela 
Secretaria Municipal de Educação para vistoriar as necessidades sendo as mesmas apontadas ou não pelo 
responsável de cada setor. 
1.7 O responsável pelo gerenciamento do sistema oficial deverá acompanhar diariamente os pedidos de 
manutenção, agilizando os procedimentos encaminhando para as empresas licitadas. 
1.8 O responsável pelo sistema oficial deverá manter atualizado a situação real das ordens de serviços 
para o devido acompanhamento da Comissão de Infraestrutura. 
1.9 Se for por empresa licitada, a mesma, acompanhará os pedidos pelo sistema oficial. 
1.10 A empresa licitada, após a análise do pedido via sistema oficial, faz a visita “in loco” para verificar 
qual o serviço a ser realizado, elabora a lista de materiais necessários e solicita a sua aquisição responsável 
pelo setor/Unidade Escolar. 
1.11 A comissão se reunirá ordinariamente uma vez por mês ou extraordinariamente para tratar dos casos 
de urgência. 
2. Da solicitação de serviços não previstos no Plano de Ação Anual –Anexo II 
2.1 As solicitações de serviços emergenciais deverão ser encaminhadas através de Ofício para Secretaria 
Municipal de Educação e serão analisados pela comissão. 
2.2 O pedido emergencial encaminhado pelo responsável pelo setor/Unidade Escolar deve ser munido 
com a maior quantidade de informações possíveis (fotos, descrição, local, etc) para subsidiar a tomada de 
decisão da Comissão de Infraestrutura e Obras. 
2.3 Aplica-se, no que couber, as previsões dos itens que se referem a solicitação de serviços que admitem 
planejamento. 
 
VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. É responsabilidade da Comissão a organização do plano de ação de acordo com as demandas recebidas 
e respeitando os critérios acima citados. 
2. Nenhuma construção ou reforma de prédios sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 
deverá ser iniciada sem Ordem de Serviço devidamente autorizada conforme Instrução Normativa nº 
51/2014. 
3. A Ordem de Serviço deverá conter todas as informações necessárias para a exata identificação do local 
onde deverá ser executado o serviço. (Exemplo: Infiltração na sala 17 do Bloco C, Piso superior). 
4. O relatório de demandas deverá ser enviado conforme o Anexo I desta Instrução Normativa. 
5. A Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras após a elaboração do Plano de Ação Anual elegendo as 
prioridades para execução de obras/manutenção dos prédios utilizados pela rede Municipal de Ensino 
conforme item 1.2, realizarão inspeções periódicas in loco nos prédios sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação, se necessário acompanhadas de um Laudo de Inspeção Predial (LIP). 
6. As demandas de manutenção, reforma e ampliação de novos espaços escolares serão analisadas, após 
emissão do LIP e através dos seguintes critérios: censo educacional, depreciação do prédio, obsolescência 
dos equipamentos móveis e imóveis, risco a integridade física da comunidade escolar, acessibilidade, 
implementação do trabalho pedagógico e disponibilidade orçamentária entre outros. 
7. Qualquer omissão e/ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa, deverá ser esclarecida junto a 
Secretaria Municipal de Educação e/ou Controladoria Interna. 
8. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 
Aprovação. 
 
 
Validado por meio do Decreto nº 4.354/2019 de 30 de setembro de 2019. 
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ANEXO I 

LISTA DA DEMANDA POR INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES 

UNIDADE: 

 

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS: 

DATA: 

 
GRAU DE 
PRIORIDADE 

 DEMANDAS 
 
(AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO) 

 
 
AMBIENTE 

 
 
OUTROS 

  
EM

ER
G

EN
C

IA
IS

 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

10ª    

  
U

R
G

EN
TE

S 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

10ª    

  
N

Ã
O

 P
R

IO
R

IT
Á

R
IA

S 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

10ª    

 
________________________           ________________________ 

GESTOR OU RESPONSÁVEL                         ASSESSOR PEDAGÓGICO 
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ANEXO II 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

 

RESPONSÁVEIS PELO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS: COMISSÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

DATA: 

 
GRAU DE 

PRIORIDADE 

  
DEMANDAS 

(AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO) 

UNIDADE 
ESCOLAR OU 

PREDIAL 

 
 

AMBIENTE 

   

EM
ER

G
EN

C
IA

IS
 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

1
0ª 

   

   

U
R

G
EN

TE
S 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

1
0ª 

   

   

N
Ã

O
 P

R
IO

R
IT

Á
R

IA
S 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

1
0ª 

   

 
____________________________                        ____________________________ 

COORDENAÇÃO COMISSÃO                                       MEMBROS DA COMISSÃO 

 


