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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 097/2017. 
 
 
 
SÚMULA: “ALTERA DISPOSITIVOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 014/2010 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARANAITA, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais, aprovou e 
eu, ANTONIO DOMINGO RUFATTO, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei,  

 

 

 

Art. 1º - Altera os anexos I, II, XIII, XIV e XV, da Lei 
Complementar nº 014/2010, que passará a ter a seguinte redação: 
“...................................................................................................................................... 
 

                      ANEXO – I 
Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS 
 

 
Base de Comissionamento 

  

Símbolo 
Pessoal de 

Carreira 
(opcional) 

Pessoal 
Externo 

Cargos Vagas 

Prefeito Subsídio ou 
VB+FG 

15.200,00 Prefeito Municipal 01 

Vice-
prefeito 

Subsídio ou 
VB+FG 

6.830,00 Vice-Prefeito Municipal 01 

DAS – 01 Subsídio ou 
VB+FG 

11.785,66 Procurador Jurídico do Município 
 

01 

DAS – 02 Subsídio ou 
VB+FG 

4.025,00 Secretário de Governo, Cidade e 
Planejamento, Indústria e Comércio e 
Captação de Recursos  
 

01 

DAS – 02 Subsídio ou 
VB+FG 

4.025,00 Secretário de Finanças 
 

01 
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DAS – 02 Subsídio 
ou VB+FG 

4.025,00 Secretário de Administração, Meio Ambiente 
e Mineração 
 

01 

DAS – 02 Subsídio 
ou VB+FG 

4.025,00 Secretário de Esporte, Lazer e Turismo 
 

01 

DAS – 02 Subsídio ou 
VB+FG 

4.025,00 Secretário de Agricultura, Pecuária e 
Aquicultura 

01 

DAS – 02 Subsídio 
ou VB+FG 

4.025,00 Secretário de Assistência Social e Cultura. 01 

DAS – 02 Subsídio ou 
VB+FG 

4.025,00 Secretário de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos/Saneamento. 

01 

SUBTOTAL – D A S 10 

ANEXO – II  
Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO – D A I 
 

  Base de 

Comissionamento 

    

Símbolo Pessoal 
de 

Pessoal  Cargos Vagas 

Carreira Externo 
(opcional

)   
D A I – 08 VB + FG 2.298,21 Assessor de Departamento 07 
D A I – 05 VB + FG 3.156,00 Diretor de Indústria e Comercio 01 
D A I – 04 VB + FG 2.298,21 Assessor de Informática e Tecnologia 01 
D A I – 13 VB + FG 937,00 Assessor de Limpeza Urbana 08 
D A I – 08 VB + FG 2.298,21 Assessor Técnico em Finanças e Controle 01 
D A I – 09 VB + FG 1.894,08 Chefe da Ouvidoria Municipal 01 
D A I –11 VB + FG 1.697,13 Chefe de Departamento 14 
D A I – 12 VB + FG 1.319,99 Chefe de Divisão 10 
D A I – 05 VB + FG 3.156,00 Diretor de Tesouraria 01 
D A I – 05 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Licitação 01 
D A I – 01 VB + FG 7.891,33 Chefe do Departamento Jurídico 01 
D A I – 04 VB + FG 1.697,13 Chefe do Departamento de Frotas 01 
D A I – 04 VB + FG 6.500,00 Chefe do Departamento de Engenharia  01 
D A I – 04 VB + FG 6.500,00 Chefe do Departamento de Mecânica  01 
D A I – 04 VB + FG 4.000,00 Chefe de Estradas  01 
D A I – 04 VB + FG 4.000,00 Chefe de Campo da Agricultura  01 
D A I – 10 VB + FG 1.800,00 Chefe de Gerenciamento 03 

D A Í – 05 VB + FG 3.156,00 Diretor Administrativo Jurídico 01 
D A I - 06 VB – FG 2.907,22 Coordenador da Defesa Civil Municipal 01 
D A I – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador de Departamento de Trânsito 01 
D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador de Departamento de Tributos 01 
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D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador do Departamento de Assistência 
Social 

01 

D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador do Departamento de Frotas 01 
D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador do Departamento do DAE 01 
D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador do Departamento do Bolsa 

Família 
01 

D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador do Esporte – Zona Urbano 01 
D A Í – 06 VB + FG 2.907,22 Coordenador do Esporte – Zona Rural 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor Administrativo de Gabinete 02 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor de Departamento de Compras 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor de Imprensa e Comunicação Social 01 
D A Í – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor de Limpeza Urbana 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor de Relações Públicas 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento Contábil 02 
D A Í – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Esporte 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Geo-obras 01 
D A Í – 05 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Obras 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Projetos 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Almoxarifado 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Assistência Social 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Centro de Convivência 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Cultura 01 
D A I – 06 VB + FG 3.156,00 Diretor do Departamento de Meio Ambiente, 

Turismo e Mineração 
01 

D A I – 07 VB + FG 2.220,00 Encarregado da Junta de Serviço Militar, UMC e 
UECT 

01 

SUBTOTAL – D A I 82 
 

 
..................................................................................................................................... 
 

                   ANEXO – XIII 
TABELA DE  VENCIMENTO  DE  CARGO  DE  DIREÇÃO  E  

ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO 
DAS-1 11.785,66 
DAS-2 4.025,00 

 
ANEXO – XIV 

TABELA DE VENCIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 
INTERMEDIÁRIO – D A I 

 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO 
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DAÍ - 01 7.891,33 
DAÍ - 02 6.500,00 
DAÍ - 03 4.000,00 
DAÍ - 04 3.394,27 

DAÍ - 05 3.156,00 

DAÍ - 06 2.907,22 

DAÍ - 07 2.220,00 

DAÍ - 08 2.298,21 

DAÍ - 09 1.894,08 

DAI - 10 1.800,00 

DAÍ - 11 1.697,13 
DAÍ - 12 1.319,99 
DAÍ - 13 937,00 

 

.....................................................................................................................................” 
 
Art. 2º - Acrescenta no Anexo XV as atribuições dos cargos criados 

constantes do Anexo II, da Lei Complementar nº 014/2010, de acordo com as 
alterações da presente Lei; 

 
“...................................................................................................................................... 

 
ANEXO XV 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

...................................................................................................................................... 
 
 
CARGO: COORDENADOR DE ESPORTES/ZONA URBANA  

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos 
completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
GERAL: Carga Horária Semanal de no mínimo 40 horas. 
 
ESPECIAL: Cargo de dedicação exclusiva e tempo integral, o exercício do cargo 
pode exigir a prestação de serviço a noite, sábados, domingo e feriados; uso de 
equipamentos de proteção individual; deslocamento com veículos ou a pé na área 
urbana e com veículos na área rural; viagem e frequência a cursos e treinamentos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

 

Sujeito a trabalho externo e plantões; responsabilidade e supervisão sobre equipes 
de trabalho. 
 
ATRIBUIÇÕES: Assegurar o perfeito controle dos serviços ligados ao órgão que 
trabalha; Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto as comunidades e 
unidades escolares da Zona Urbana do Município; Incentivar a criação de espaços 
de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 
comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, nas praticas 
corporais; Proporcionar Educação permanente em atividade física/práticas corporais, 
sob a forma de co-partipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso 
e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de 
Educação Permanente; articular ações, sobre o conjunto que incluam os diversos 
setores da Administração Pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da 
utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e 
combate a violência; Promover ações ligadas à atividade física/praticas corporais 
junto aos demais equipamentos públicos presentes no território escolas, creches, 
etc; Incentivo ao desporto amador, deliberação, normatização e implementação de 
assuntos voltados a política municipal de lazer e recreação, valorização do lazer 
como forma de promoção social; Promover o encaminhamento das atividades 
administrativas e exercer outras atividades correlatas; Prestar serviços na 
Organização e de Arbitragem de eventos promovidos pela Administração Municipal. 
 
....................................................................................................................................................... 

 

CARGO: COORDENADOR DE ESPORTES/ZONA RURAL  

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos 
completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
GERAL: Carga Horária Semanal de no mínimo 40 horas. 
 
ESPECIAL: Cargo de dedicação exclusiva e tempo integral, o exercício do cargo 
pode exigir a prestação de serviço a noite, sábados, domingo e feriados; uso de 
equipamentos de proteção individual; deslocamento com veículos ou a pé na área 
urbana e com veículos na área rural; viagem e frequência a cursos e treinamentos.  
Sujeito a trabalho externo e plantões; responsabilidade e supervisão sobre equipes 
de trabalho. 
 
ATRIBUIÇÕES: Assegurar o perfeito controle dos serviços ligados ao órgão que 
trabalha; desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto as comunidades e 
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unidades escolares da Zona Rural do Município; Incentivar a criação de espaços de 
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 
comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, nas praticas 
corporais; Proporcionar Educação permanente em atividade física/práticas corporais, 
sob a forma de co-partipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso 
e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de 
Educação Permanente; articular ações, sobre o conjunto que incluam os diversos 
setores da Administração Pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da 
utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e 
combate a violência; Promover ações ligadas à atividade física/praticas corporais 
junto aos demais equipamentos públicos presentes no território escolas, creches, 
etc; Incentivo ao desporto amador, deliberação, normatização e implementação de 
assuntos voltados a política municipal de lazer e recreação, valorização do lazer 
como forma de promoção social; Promover o encaminhamento das atividades 
administrativas e exercer outras atividades correlatas; Prestar serviços na 
Organização e de Arbitragem de eventos promovidos pela Administração Municipal. 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FROTAS 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Assegurar o perfeito controle do uso da frota municipal, compete 
ainda, a dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; atender as pessoas que 
procuram a Prefeitura para tratar de assuntos de sua competência; manter a 
disciplina do pessoal sob sua direção; propor a seus superiores a escala de férias 
dos seus subordinados; reunir mensalmente os funcionários para discutir assuntos 
diretamente ligados as atividades de departamento; assinar e visar documentos 
emitidos ou preparados pelo departamento que dirige; fazer cumprir rigorosamente o 
horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua direção; exercer o controle 
operacional da frota de veículos de unidades administrativas vinculadas ao Poder 
Executivo Municipal; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação 
operacional de cada veículo da frota; ter pleno conhecimento sobre a malha viária e 
as principais vias de acesso de todo o território abrangido pela frota municipal; 
controle de entrada e saída de veículos; responsável pelas manutenções periódicas 
e preventivas das frotas vinculadas ao Município; cadastramento e 
acompanhamento dos dados referentes aos abastecimentos feitos pela frota; 
executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 
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Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; atender a 
unidades administrativas em assuntos de sua competência; manter a disciplina na 
retirada de materiais; propor a seus superiores aprimoramento para melhor 
desenvolver as atividades relacionadas ao Departamento; conduzir o recebimento e 
entrega de mercadorias e materiais no setor de Almoxarifado; controlar o estoque de 
materiais diariamente no atendimento das secretárias e departamentos, manter o 
abastecimento do estoque; controlar, mediante pedidos, as solicitações feitas pelas 
diversas unidades que integram a Administração Municipal, através de fichas de 
recebimento assinadas, as distribuições dos materiais feitos, realizar a baixa no 
estoque; informar ao seu superior de imediato sobre a necessidade de compras; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
....................................................................................................................................................... 

 
CARGO: DIRETOR DE CULTURA 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Promover ações que resguardam e promovam o renascimento 
cultural no Município com ações direcionadas. Direcionar e exercer a 
responsabilidade, função e executar trabalhos administrativos no âmbito de todas as 
secretarias municipais. Direcionar imediatamente após o secretário da pasta, todas 
as ações que serão desempenhadas pela secretaria. Ser responsável pelos 
resultados, cumprimento de metas administrativas. Promover o encaminhamento 
das atividades administrativas. 
 

....................................................................................................................................................... 

 
CARGO: DIRETOR DE TURISMO 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 
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Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Direciona as ações tomadas pela secretaria municipal de turismo. 
Direciona os atos administrativos bem como auxilia todas as atividade inerentes à 
secretaria, que a ele for designadas. . Direcionar e exercer a responsabilidade, 
função e executar trabalhos administrativos no âmbito de todas as secretarias 
municipais. Direcionar imediatamente após o secretário da pasta, todas as ações 
que serão desempenhadas pela secretaria. Ser responsável pelos resultados, 
cumprimento de metas administrativas. Promover o encaminhamento das atividades 
administrativas. 
....................................................................................................................................................... 

  
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E 
MINERAÇÃO 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Direciona as ações tomadas pela secretaria municipal de meio 
ambiente e mineração. Direciona os atos administrativos bem como auxilia todas as 
atividade inerentes à secretaria, que a ele for designadas. . Direcionar e exercer a 
responsabilidade, função e executar trabalhos administrativos no âmbito de todas as 
secretarias municipal. Direcionar imediatamente após o secretário da pasta, todas as 
ações que serão desempenhadas pela secretaria. Ser responsável pelos resultados, 
cumprimento de metas administrativas. Promover o encaminhamento das atividades 
administrativas. 
 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Ensino Superior Completo (Engenharia Civil) com registro no órgão 
competente.  
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ATRIBUIÇÕES: Executar, supervisionar, fiscalizar, pesquisar, elaborar serviços 
técnicos de engenharia. Elaborar e executar projetos de arquitetura, estrutura, 
elétricos e hidrossanitários; fiscalizar obras e serviços; realizar especificações e 
quantificações de materiais; realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na 
elaboração de plano diretor do Município; examinar projetos e proceder vistorias de 
construções e obras; realizar assessoramento técnico; emitir parecer sobre questões 
de sua especialidade; realizar e executar outras atividades afins. Executar outras 
atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do Município. 
Ser responsável pelos resultados, cumprimento de metas administrativas. Promover 
o encaminhamento das atividades administrativas. 
 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MECÂNICA 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Chefiar, supervisionar e executar serviços auxiliares de 
desmontagem, montagem, substituição de peças e limpeza de motores, máquinas e 
equipamentos de produção. Operar caldeira, verificando a temperatura da água, 
nível do óleo, chave de ignição, e todas as demais inspeções necessárias para o 
bom funcionamento do equipamento. Efetuar consertos mecânicos ou elétricos nas 
partes mais simples de máquinas, veículos e equipamentos, fazendo a 
desmontagem e montagem dos respectivos componentes. Efetuar a troca de óleo e 
limpeza de motores e compressores. Efetuar a substituição de rolamentos de 
motores e outras peças com vida útil previsível. Lavar peças e outros componentes 
de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e 
máquinas. Efetuar pequenos trabalhos de pintura e solda. Executar outros serviços 
auxiliares de manutenção, operando equipamentos simples. Efetuar a manutenção e 
ajuste das ferramentas utilizadas. Limpar a área de trabalho. Executar tarefas afins e 
de interesse da municipalidade. Conduzir ao local de trabalho equipamentos 
técnicos; Executar tarefas, tais como: confecção e conserto de capas e estofados; 
acender forjas; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; engraxar, lubrificar e 
zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos, veículos e máquinas 
utilizados ou em uso; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; Efetuar limpeza e lubrificação 
de peças e equipamentos, veículos e máquinas utilizados ou em uso, 
providenciando os acessórios necessários para a execução do serviço; Providenciar, 
bem como zelar pelos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nas oficinas, 
guardando-as em locais adequados, visando a sua conservação; Executar tarefas 
de faxina e organização do local de trabalho, assegurando as condições adequadas 
para realização das atividades; Executar tarefas afins e de interesse da 
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municipalidade. Manter e reparar máquinas , equipamentos e motores de diferentes 
espécies;  Efetuar chapeação e pintura quando necessário. Consertar peças de 
máquinas e equipamentos; Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas;  
Fazer solda elétrica ou oxigênio; Converter ou adaptar peças; Inspecionar e reparar 
automóveis, caminhões, tratores, bombas, máquinas e equipamentos rodoviários; 
inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e partes de 
automotores, magnetos, geradores e distribuidores;  Esmerilhar e assentar válvulas, 
substituir buchas e mancais, ajustar anéis de segmento;  Desmontar e montar caixas 
de mudanças;  Recuperar e consertar hidrovácuos;  Reparar máquinas a óleo diesel, 
gasolina ou querosene;  Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por 
desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais caso, carro guincho;  Executar o 
chapeamento e pintura de veículos;  Executar outras tarefas que lhe serão 
determinadas pelo superior hierárquico; Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade. 
 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: CHEFE DE ESTRADAS 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Exercer responsabilidade integral sobre a manutenção e 
fiscalização dos serviços referente a malha viária municipal junto a secretaria de 
obras; estar sempre à disposição dos serviços públicos e executar esses com 
esmero e dedicação. Supervisonar e executar serviços inerentes (estradas, bueiros, 
pontes, aterros, pavimentação asfáltica, etc.) à infraestrutura municipal na zona 
urbana e rural. Elaborar e executar projetos de arquitetura, estrutura, elétricos e 
hidro-sanitários; executar outras atividades compatíveis com as especificadas, 
conforme a necessidade do Município. Ser responsável pelos resultados, 
cumprimento de metas administrativas. Promover o encaminhamento das atividades 
administrativas. 
 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: CHEFE DE CAMPO DA AGRICULTURA 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
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ATRIBUIÇÕES: Direcionar, supervisionar e conduzir a execução técnica dos 
trabalhos de sua especialidade. Prestar assistência técnica no estudo e 
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas. Orientar e coordenar a 
execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações. Dar 
assistência técnica na compra, e utilização de produtos e equipamentos 
especializados. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos 
compatíveis com a respectiva formação profissional. Executar e conduzir 
diretamente a execução técnica de trabalhos profissionais referentes a instalação, 
montagens e operações. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento 
de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível 
superior, exercendo dentre outras as seguintes tarefas: coleta de dados de natureza 
técnica; desenho de detalhes e de representação gráfica de cálculo; elaboração de 
orçamento de materiais, equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhamento de 
programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança; aplicação de 
normas técnicas concorrentes aos respectivos processos de trabalho; execução de 
ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos 
materiais, peças e conjuntos; regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos 
técnicos. Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de 
manutenção e reparos de equipamentos, instalações e arquivos técnicos 
específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes. Dar assistência 
técnica na compra, venda e utilização de equipamento e materiais especializados, 
limitada a prestação de informações quanto as características técnicas e de 
desempenho. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos e detalhes 
e pela condução de equipe na execução direta de projeto. Ministrar disciplina 
técnica, atendida a legislação específica em vigor. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do município, desde 
que solicitadas pelo seu superior. 
 
 
..................................................................................................................................................... 

 
CARGO: CHEFE DE GERENCIAMENTO 

Grupo Funcional: Direção e Assessoramento Intermediário – D A I 

Provimento: COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 
Instrução: Livre Nomeação. 
Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
ATRIBUIÇÕES: Exercer o gerenciamento das atividades exercidas pelas 
secretarias; atender as determinações do superior imediato; receber e encaminhar 
autoridades; redigir documentos; executar outras atividades compatíveis com as 
especificadas e conforme a necessidade do município, desde que solicitadas pelo 
seu superior. 
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.....................................................................................................................................................” 

 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado as reedições no Anexo XIII, 

nas nomenclaturas dos cargos alterados, de acordo com as alterações da presente 
Lei. 
 

Art. 4º Fica extinto do Anexo II da Lei Complementar nº 014/2010, os 
cargos de Diretor de Cerimonial e Diretor do Departamento do Sistema APLIC, a 
partir da data da publicação da presente Lei. 
 

Art. 5º Fica o Executivo autorizado a proceder à reedição nos anexos, 
da Lei Complementar nº 014/2010, de acordo com as alterações da presente Lei, 
permanecendo em vigências os demais dispositivos. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 

Em, 15 de Março de 2017. 
 
 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


