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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 095/2017. 

 
 
 
SÚMULA: “ALTERA DISPOSITIVOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 016/2010 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 e XVI da Lei Complementar nº 
016/2010, que passará a ter a seguinte redação: 

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

ANEXO – I  

VAGAS E REMUNERAÇÃO - DAS  

Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR– D A S 

 
Base de Comissionamento 

  
CARGA 

HORÁRIA 

 

Símbolo 
Pessoal de 

Carreira 
Pessoal 
Externo 

Cargos  Vagas 

DAS – 01 Subsidio ou  
VB + FG 

4.025,00 Secretario Municipal de Saúde 40 horas 01 

DAS – 04 Subsidio ou  
VB + FG 

4.200,00 Chefe de Odontologia 40 horas 02 

DAS – 03 Subsidio ou  
VB + FG 

4.360,69 Chefe de Enfermaria 40 horas 03 

DAS – 08 Subsidio ou  
VB + FG 

3.195,85 Chefe de Radiologia 40 horas 02 

DAS – 09 Subsidio ou  
VB + FG 

3.064,27 Coordenador da Vigilância 
Sanitária 

40 horas 01 

DAS – 10 Subsidio ou  
VB + FG 

3.156,79 Chefe de Fisioterapia 40 horas 01 

DAS – 14 Subsidio ou  
VB + FG 

1.894,06 Chefe de Técnico de Enfermagem 40 horas 04 
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DAS – 13 Subsidio ou  
VB + FG 

1.997,39 Assessor Executivo da Saúde 40 horas 01 

DAS – 16 Subsidio ou  
VB + FG 

1.296,42 Chefe de Vigilância Ambiental 40 horas 05 

DAS – 18 Subsidio ou  
VB + FG 

937,00 Chefe de Cozinha 40 horas 02 

DAS – 18 Subsidio ou  
VB + FG 

937,00 Chefe de Limpeza 40 horas 04 

DAS – 17 Subsidio ou  
VB + FG 

1.200,00 Coordenador Administrativo de 
Saúde 

40 horas 04 

DAS – 06 Subsidio ou  
VB + FG 

3.535,69 Diretor Geral da Saúde 40 horas 01 

DAS – 02 Subsidio ou  
VB + FG 

4.600,00 Coordenador da Atenção Básica 40 horas 01 

DAS – 12 Subsidio ou  
VB + FG 

2.357,13 Diretor da Frota Municipal 40 horas 01 

DAS – 05 Subsidio ou  
VB + FG 

3.771,41 Diretor Geral Hospitalar 40 horas 01 

DAS – 11 Subsidio ou  
VB + FG 

2.828,55 Assessor de Saúde NASF 40 horas 02 

DAS – 14 Subsidio ou  
VB + FG 

1.894,06 Chefe em Técnico Laboratório 40 horas 02 

DAS – 12 Subsidio ou  
VB + FG 

2.357,13 Gerencia da Central de 
Regulação 

40 horas 01 

DAS – 15 Subsidio ou  
VB + FG 

1.697,13 Assessor de Frotas 40 horas 02 

DAS – 12 Subsidio ou  
VB + FG 

2.357,13 Gerente Administrativo da 
Saúde 

40 horas 01 

DAS – 07 Subsidio ou  
VB + FG 

3.500,00 Coordenador do Laboratório 40 horas 01 

TOTAL – D A S 43 
 
..................................................................................................................................... 
 

ANEXO – XVI 
Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO 
DAS- 01 4.025,00 

DAS- 02 4.200,00 

DAS - 03 4.360,69 

DAS - 04 4.200,00 

DAS - 05 3.771,41 

DAS - 06 3.535,69 

DAS - 07 3.500,00 

DAS - 08 3.195,85 

DAS - 09 3.064,27 

DAS -10 3.156,79 

DAS -11 2.828,55 
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DAS -12 2.357,13 

DAS - 13 1.997,39 

DAS - 14 1.894,06 

DAS - 15 1.697,13 

DAS - 16 1.296,42 

DAS - 17 1.200,00 

DAS - 18 937,00 

 

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

constantes do Anexo I, da Lei Complementar nº 016/2010, de acordo com as 
alterações da presente Lei; 

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

 
ANEXO XV - Descrição dos cargos 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - 
COORDENAÇÃO 

 

........................................................................................................................................ 
 
DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Assessor de Frotas 

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Dirigir, planejar, coordenar, controlar e orientar as frotas de veículos da saúde. 

Descrição Detalhada: 

Dirigir, planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades dos veículos pertencentes à 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, 
manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e 
relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram 
com o veículo durante o uso. 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Requisitos para Provimento: 

a) Habilitação: Ter aptidão para dirigir e gerenciar a pasta e espírito de liderança para conduzir os 
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Dedicação exclusiva; 

b) Especial: Sujeito a serviço externo, o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos especializados, 
contato constante com o público.  

....................................................................................................................................................... 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Chefe em Técnico de Laboratório 

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: 

• Exercer a profissão conforme Código de Ética do Profissional e registro no Conselho de Classe. 
 

Descrição Detalhada: 

• Auxiliar no serviço de enfermagem e de laboratório de análises clínicas em geral; 
• Efetuar a coleta de material para exames laboratoriais; 
• Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 
• Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

a) Horário: 40 horas semanais.  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, sábados, domingos e 
feriados, e a utilização de equipamentos de segurança;  
Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e frequência a cursos especializados. 
 
........................................................................................................................................ 
 
DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Gerência da Central de regulação 

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: 

• Coordenar e administrar as atividades e tarefas relativas à Central de Regulação. 
 

• Descrição: Organizar o acesso dos usuários do SUS às consultas e exames/procedimentos 
especializados a fim de garantir um atendimento integral, humanizado e equânime. Conhecer a demanda 
por serviços de saúde e disponibilizar, de forma ordenada, a oferta existente. Obedecer à diretriz da 
regionalização, que prioriza a proximidade do local de atendimento à residência do usuário e a 
hierarquização do atendimento de acordo com o grau de complexidade exigido pelo problema de saúde 
do usuário. 
 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Habilitação: Nível Médio e aptidão para gerenciar a pasta e espírito de liderança para conduzir os 
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Dedicação exclusiva; 
b) Especial: Sujeito a serviço externo, o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos especializados, 
contato constante com o público.  
 
........................................................................................................................................ 
 



PREFEITURA 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 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Assessor de Frotas 

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sintética:  
• Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde nos serviços de frotas e transportes pacientes; 
• Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral de uso na Secretaria de 
Saúde. 

   
• Descrição Detalhada: Assessorar as Unidades de Saúde nos serviços de frotas e transportes 

pacientes; Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher 
veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada de trabalho, comunicando qualquer 
defeito porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer 
reparos de emergência; Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; Encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver 
excessos que prejudiquem o veículo, a carga ou a segurança dos passageiros; Promover o 
abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, 
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; 
Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; Executar 
tarefas afins de interesse da municipalidade. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus 
superiores. 
 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

........................................................................................................................................ 
 
DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Gerente Administrativo da Saúde  

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: 

• Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar, avaliar atividades e ações no âmbito 
da assistência e nos diferentes níveis de complexidade do sistema; 

• Planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de Atenção a Saúde 
individual e coletiva. 
 

Descrição Detalhada: 

• Executar as atribuições do cargo de gerente, contudo as mais complexas e que exijam maior 
conhecimento da pasta ou do assunto.  Trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e 
normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição 
de material; Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, 
tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de 
serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e 
conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens 
financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que 
possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de 
estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos 
datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem;  Controlar rescisões 
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de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas 
de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo de admissão. Controla sistema 
de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. Mantém cadastro e 
controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de estudos referentes 
a cargos e salários. Controlam contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens 
patrimoniais da Prefeitura. Supervisiona serviços de reprografia.Controla e elabora relatórios e a frota 
de veículos da Prefeitura e locados. Analisa orçamento de veículos acidentados. efetua estudos que 
determinem o momento de renovação da frota. Providencia licitação para conserto de veículos. Analisa 
requisições de materiais. Negocia preço e condições de fornecimento de materiais ou serviços. 
Controlam contratações de investimentos, preços praticados e incentivos fiscais. Inspeciona materiais 
de suprimento automático e compras programadas. Efetua conciliação e consistência de inventários. 
Emite documentações contratuais e editais. Consulta preços no mercado e elabora mapas 
comparativos. Analisa e emite conclusivo sobre compras. Efetivar compras.Controlar extratos 
bancários, dados financeiros, documentos inerentes e arrecadação bancária, autorização de 
pagamentos, cauções, adiantamentos e transferências de numerários, emissões de cheques, contratos 
de investimentos, contas bancárias. Calcula e preenchem formulários para auto recolhimentos, legais. 
Analisa e critica, relatórios de auto financeiros, ordens de serviço, cadastro. Faz cálculos de dividendos. 
Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Coordenador do Laboratório 

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Coordenar e atuar em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas atividades 
complementares de diagnósticos; interpretar e desenvolver exames laboratoriais clínicos e análises 
ambientais, bem como planejá-los e gerenciá-los; exercer assessoramento ou responsabilidade técnica 
no âmbito de sua competência. 
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.................................................................................................................................................................. 
 
DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Diretor Geral da Saúde 

Unidade: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Dirigir, planejar, coordenar, avaliar e promover a execução de todas as 
atividades administrativas das unidades assistências e gerenciamento, orientando, controlando e 
avaliando resultados, para assegurar o desenvolvimento da política de governo e de saúde. 

 
Descrição Detalhada: Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades do 
contexto geral da saúde, 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 da política de governo e de saúde; Executar tarefas afins e de interesse 
da municipalidade. 

 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Habilitação: Nível Médio e aptidão para gerenciar a pasta e espírito de liderança para conduzir os 
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Dedicação exclusiva; 

b) Especial: Sujeito a serviço externo, o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público.  

 

 
Descrição Detalhada: Coordenar e realizar coletas e análises de amostras biológicas, exames de 
citologia esfoliativa, análises físico-químicas e microbiológicas para o meio ambiente, análises de 
alimentos, análise de água e efluentes; produzir e analisar bioderivados; vistoriar, peritar, avaliar e 
elaborar laudos ou pareceres relativos ao âmbito de sua competência; preparar amostras; atuar em 
banco de sangue; realizar exames por imagem e procedimentos de radioterapia; produzir vacinas, 
biofármacos e reagentes; efetuar circulação extracorpórea assistida; realizar atividades e exames dentro 
de padrões de qualidade e normas de segurança; comunicar-se com pacientes, equipes de saúde e 
comunidade; participar de equipes multidisciplinares; planejar e elaborar programas de controle 
ambiental no âmbito de sua competência; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão.  
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
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..................................................................................................................................................................” 
 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado proceder a reedições no 
Anexo XV, no cargo com a nomenclatura alterada, de acordo com as alterações da 
presente Lei. 

 
Art. 4º Fica extinto do Anexo I da Lei Complementar nº 016/2010, o 

cargo de Diretor Administrativo da Saúde, 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 016/2010, 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, 08 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


