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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
CNPJ nº 01.614.517/0001-33 

Assessoria Jurídica Municipal 

LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2017 
De 30 de Junho de 2017. 

 
   

“Reforma a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo, 
Reorganiza os Quadros de Pessoal segundo o 
Regime Jurídico dos Servidores Municipais, e 
dá outras providências”. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, ESTADO DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Artigo 1º Esta Lei Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Novo Mundo /MT, Reorganiza o Quadro de Pessoal segundo o 
Regime Jurídico dos Servidores Municipais e dá outras providências 
necessárias à sua execução. 

 
Artigo 2º O Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Novo 

Mundo/MT, incluídos aqueles pertencentes à sua administração direta, 
autárquica e funcional pública, e ou estatutária disciplinado e regido pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, exceto as contratações 
emergências de excepcional interesse público, na forma da Lei Municipal, 
autorizada pela constituição Federal, Artigo 37, inc. IX. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Artigo 3º. – A Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo 

Mundo/MT compõe-se das seguintes unidades organizacionais:  
 

I. De Direção Superior 
 
1. Executivo Municipal 

 
II. De Assessoramento 
 

1. Chefia de Gabinete; 
2. Secretaria Executiva; 
3. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento; 
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4. Assessoria de Comunicação 
5. Unidade de Controle Interno 
6. Ouvidoria 

 
III – Órgãos Colegiados 
 
      1. Conselhos Municipais 

 
IV. De Administração Geral: 
 

1. Secretaria de Administração; 
2. Secretaria de Finanças; e 
3. Procuradoria Municipal. 

 
V. De Administração Específica: 
 

1.  Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

2.  Secretaria de Saúde; 

3.  Secretaria de Assistência Social; 

4.  Secretaria de Agropecuária, Comércio e Industria; 

5.  Secretaria de Transportes e Obras Públicas; 

6.  Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 
 

Artigo 4º - Fica a critério do Poder Executivo compor ou não todos os 
Cargos em Comissão. 

 
Artigo 5º - Não poderá haver acúmulo dos cargos comissionados. 

 
Artigo 6º - O Secretário de Administração, sem acúmulo de remuneração, 

responderá interinamente pelas secretarias cujos titulares não tenham sido 
nomeados. 

 
Parágrafo Único: Caso não exista Secretário de Administração 

devidamente nomeado, o Chefe do Poder Executivo, sem acúmulo de 
remuneração, responderá interinamente pelas secretarias cujos titulares não 
tenham sido nomeados, podendo dividir as tarefas com sua equipe de 
Assessoramento, sempre sem acumulo de remuneração.  

   
Artigo 7º - As Unidades Organizacionais componentes da Estrutura da 

Prefeitura Municipal de Novo Mundo /MT, por sua vez, podem subdividir-se em 
outras unidades, segundo os critérios de hierarquização adotados. 

 
Artigo 8º - Fica estabelecida a diferenciação hierárquica entre as unidades 

organizacionais e a denominação de seu titular, como segue: 
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NOME DA UNIDADE ORGÂNICA NOME DO TITULAR 
Chefia de Gabinete Chefe de Gabinete 
Assessoria Assessor (a) 
Unidade de Controle Interno Controlador (a) 
Secretaria 
Procuradoria 

Secretário (a) 
Procurador (a)  

Fundo Municipal 
Ouvidoria 

Diretor(a) 
Ouvidor 

Departamento Coordenador (a) 
Agencia Chefe 
Setor Encarregado (a)  

 
CAPÍTULO III 

DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS 
 

SEÇÃO I 
DA CHEFIA DE GABINETE 

 
Artigo 9º - À Chefia de Gabinete compete:  

 
I - Atender e encaminhar solicitações que demandem ao Gabinete 

as unidades organizacionais para solução de consultas ou reivindicações; 
 
II - Assessorar ao Executivo Municipal em suas relações públicas , 

funções sociais, de cerimonial e mantê-lo informado sobre o noticiário de 
interesse do Município; 

 
III - Organizar os compromissos do Executivo Municipal, dispondo 

horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados 
pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para lembrar-lhe 
e facilitar-lhe o cumprimento das obrigações assumidas; 

 
IV - Recepcionar as pessoas que se dirigem ao Gabinete, tomando 

ciência dos assuntos a serem tratados, para encaminha-las ao local 
conveniente ou prestar-lhes as informações desejadas; 

 
V - Controlar e registrar as audiências públicas do Executivo 

Municipal e; 
 
VI - Acompanhar o Executivo Municipal em reuniões quando este 

achar conveniente. 
Artigo 10. A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e a Unidade da 

Junta de Serviço Militar e a Unidade de Serviços Cooperados ficam 
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subordinadas a Chefia de Gabinete do Prefeito e serão regulamentadas por ato 
do Poder Executivo Municipal. 
 

Artigo 12 - A chefia de Gabinete terá a seguinte formação: 
 

I - Um (1) cargo de Chefe de Gabinete; 
II – Um (1) cargo de Coord. Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
III – Dois (2) cargos de Agentes Municipais de Defesa Civil; 
IV – Dois (2) cargos de Coordenador de Serviços Cooperados; 
V – Um (1) cargo de Agente Administrativo. 

 
SEÇÃO II 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

Artigo 12 - A secretaria compete: 
 

I - Executar tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, 
digitação e organização de documentos e a outros serviços, como registro de 
informações, junto ao Executivo Municipal, procedendo segundo normas 
específicas rotineiras ou de acordo com seu próprio critério, para assegurar e 
agilizar o fluxo dos trabalhos; 

 
II - Anotar ditados de cartas, relatórios e de outros tipos de 

documentos, taquigrafando-os ou tomando-os em linguagem corrente, para 
datilografá-los ou digita-los e providenciar a expedição e/ou arquivamento dos 
mesmos; 

 
III - Datilografar ou digitar as anotações taquigrafadas, cartas, 

circulares, gravações em ditafones, tabelas, gráficos e outros documentos, 
apresentando-os na forma padronizada ou segundo seu próprio critério, para 
providenciar a reprodução e despacho dos mesmos; 

 
IV - Redigir a correspondência e documentos de rotina, observando 

os padrões estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento da 
comunicação interna e externa; 

 
V - Organizar e manter um arquivo privado de documentos 

referentes à sua unidade, procedendo a classificação, etiquetagem e guarda 
dos mesmos, para conserva-los e facilitar a consulta; 
 

VI - Responsabilizar-se pela guarda das Leis e publicações dos atos 
do Executivo Municipal; 

 
VII - Fazer a coleta e o registro de dados de interesses referentes à 

sua unidade, comunicando-se com as fontes de informação e efetuando as 
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anotações necessárias, para possibilitar a preparação de relatórios ou estudos 
eventualmente solicitados; 

 
VIII - Fazer requisições de material de escritório, registro e 

distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas, seguindo os processos 
de rotina e seu próprio critério, para cumprir e agilizar os serviços de sua 
unidade; e  

 
IX - Manipular máquina de calcular, copiadoras e outras máquinas. 

 
Artigo 13 - A secretaria terá a seguinte formação: 

 
I - Dois (2) cargo de Secretário(a) Executivo (a). 

 
SEÇÃO III 

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

Artigo 14 - Compete a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento: 
 

I - Planejar organizar sistematizar e articular mediante orientação 
normativa e metodológica, as demais Unidades Organizacionais da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo; 

 
II - Elaborar, coordenar e acompanhar a execução de Projetos, 

Programas e Planos do Governo Municipal de Novo Mundo. 
 
III - Planejar o desenvolvimento físico-territorial do Município. 
 

Artigo 15 - A Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento é 
provedora do Conselho de Desenvolvimento Municipal. 
 

Artigo 16 - A Assessoria de Planejamento terá a seguinte composição: 
 

I - Um (1) cargo de Assessor de Planejamento 
II – Um (1) cargo de Assessor de Desenvolvimento; 
III – Um (1) cargo de Agente Administrativo. 

 
                                       SEÇÃO IV 

DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 

 Artigo 17 – Compete ao Controle Interno do Município o conjunto de 
atividades de Controle exercidas em todos os níveis e em todos os poderes e 
entidades da Estrutura Organizacional das Administrações Direta e Indireta, 
compreendendo particularmente: 
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I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle 
Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta 
e da Câmara Municipal, promover a integração operacional e orientar a 
elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle; 

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 
supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o 
Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e 
informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, 
elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação 
dos recursos; 

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os 
controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo 
relatórios e pareceres sobre os mesmos; 

IV – interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 
interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, 
mediante metodologia e programação próprias, da Prefeitura Municipal, 
abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, 
expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; 

VI – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas 
espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 
Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de 
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos; 

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 
constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos 
demais instrumentos legais; 

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e 
Indireta, e da Câmara Municipal, bem como, na aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado; 

IX – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, 
tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

X – acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da 
gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial 
quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de 
Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais 
documentos; 

XI – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração 
do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária; 

XII – manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da 
regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou 
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inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e 
outros instrumentos congêneres; 

XIII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento 
eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o 
objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o 
nível das informações; 

XIV – instituir e manter sistema de informações para o exercício das 
atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno; 

XV – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para 
que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações 
destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou 
antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes 
públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer 
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 

XVI – revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de 
Contas Especiais instauradas pela Prefeitura Municipal, incluindo suas 
administrações Direta e Indireta, e pela Câmara Municipal, inclusive sobre as 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XVII – representar ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, 
sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao 
erário não-reparados integralmente pelas medidas adotadas pela 
administração; 

XVIII – emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela 
administração. 
 
 Artigo 18 – A Unidade de Controle Interno terá a seguinte composição: 
 
  I – Dois (02) cargos de Controladores Internos; 
  II – Um (01) cargo de Coordenador de Controle Interno; 
  III – Um (01) cargo de Agente Administrativo; 
  IV – Dois (02) cargos de Estagiário. 
   
 Artigo 19 – As demais regulamentações sobre o Sistema de Controle 
Interno do Município de Novo Mundo serão feitas através de Lei Municipal 
Específica. 
 

SEÇÃO V 
DA OUVIDORIA MUNICIPAL 

 
Artigo 20. A Ouvidoria do Poder Executivo, tendo por objetivo 

assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de 
legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração 
direta e indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o 
Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer 
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natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à 
população. 

 
Artigo 21.  A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a 

sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, 
sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle 
e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos. 

 
Artigo 22. Compete à Ouvidoria do Poder Executivo: 
 
I - Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos 

considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que 
violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e 
militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas 
entidades referidas no artigo 29; 

 
II - Receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos 

de informações sobre as atividades da Administração Pública Municipal; 
 

III - Diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para 
que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações 
mencionadas no inciso anterior; 

 

IV - Manter o cidadão informado a respeito das averiguações e 
providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos 
em que for necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a 
partir de sua intervenção e dos resultados alcançados; 

 

V - Elaborar e divulgar, semestral ou anualmente, relatórios de suas 
atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Poder 
Executivo junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência 
dos resultados alcançados; 

 

VI - Promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre 
assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a 
administração pública; 

 

VII - Organizar e manter atualizado arquivo da documentação 
relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas; 

 

VIII - Assegurar o acesso às informações públicas através do 
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, com as seguintes competências: 

 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 

unidades; 
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c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 
informação. 

 
§ 1º. A ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que 

receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos 
denunciantes, quando requerer o caso ou assim for solicitado. 

 
§ 2º. A ouvidoria manterá serviço eletrônico gratuito, destinado a 

receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de 
informação. 

 
Artigo 23. A Ouvidoria terá a seguinte composição: 
 
I – Um (01) cargo de Ouvidor. 
 

SEÇÃO VI 
DOS COLEGIADOS OU CONSELHOS MUNICIPAIS 

 
 Artigo 24 – Os Colegiados ou Conselhos Municipais, tem por finalidade 
a discussão de assuntos a eles pertinentes, através da realização de reuniões, 
assembléias e fóruns de debates com estreita observância dos interesses da 
Administração Pública Municipal e da Coletividade. 
 
 Parágrafo Único – Os membros dos Conselhos Municipais serão 
escolhidos de acordo com as leis de sua criação e não farão jus a qualquer tipo 
de remuneração pela sua participação, exceto a que conste em lei especifica. 
 

SEÇÃO VII 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Artigo 25 - Compete à Secretaria de Administração: 

 
I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 

fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente 
com os Planos de Ação do Governo Municipal; 

II - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 
quais sejam: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 
Recursos Materiais e Departamento de Apoio Administrativo, tramitações 
rápidas de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, utilizar 
adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as 
demais atividades dentro da respectiva política de ação; 
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III - Fixar a política da Secretaria, expressando-se em planos de 
curto, médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a 
serem cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 

 
IV - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
V - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VI - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando o seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
 
VII - Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos 

planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos 
relacionados com os recursos da sua gestão;  

 
VIII - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvindo o Executivo Municipal, 
programas, conferências, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria; e 

 
IX – Gerir o Fundo Municipal de Previdência. 

 
Artigo 26 - A Secretaria de Administração subordina as seguintes 

unidades orgânicas: 
 
I - Departamento de Recursos Humanos; 
II - Departamento de Recursos Materiais; 
III - Departamento de Apoio Administrativo; 
IV – Departamento de Patrimônio; 
V – Departamento de Convênios e Contratos; 
VI - Departamento de Tecnologia da Informática. 
VII – Agencia Municipal de Transito; 
VIII – Fundo Municipal de Previdência Social. 

  
 Paragrafo Único: As Unidades orgânicas da Secretária de 
Administração serão regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal. 

 
Artigo 27 - A Secretaria de Administração terá a seguinte composição: 
 
I - Um (01) cargo de Secretario (a) de Administração; 
II – Um (01) cargo de Gestor de Convênios e Contratos; 
III – Um (01) cargo de Diretor Executivo da Previdência Municipal; 
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IV - Um (01) cargo de Coordenador de Recursos Humanos; 
VI – Um (01) cargo de Coordenador Administrativo; 
VII - Dois (02) cargos de Coordenador de Apoio Administrativo; 
VIII – Um (01) cargo de Coordenador de Patrimônio e Frota; 
IX – Dois (02) cargos de Coordenador de Tecnologia da Informação; 
X – Um (01) cargo de Coordenador de Planejamento Urbanístico; 
XI – Um (01) cargo de Coordenador de Transporte Municipal; 
XII – Um (01) cargo de Coordenador de Almoxarifado; 
XIII – Um (01) cargo de Chefe de Agência Municipal de Trânsito; 
XIV – Dois (02) cargos de Assessor de Comunicação e Divulgação; 
XV – Dois (02) cargos de Vistoriador Municipal de Transito; 
XVI – Dois (02) cargos de Fiscal de Contratos 
XVII – Cinco (05) cargos de Agente Administrativo; 
XVIII – Dois (02) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 

 XIX – Três (03) cargos de Vigia; 
 XX – Cinco (05) cargos de Zelador; 
 XXI – Um (01) cargo de Telefonista; 
 XXII – Um (01) cargo de Recepcionista; 
 XXIII – Um (01) cargo de Auxiliar Administrativo; 
 XXIV – Três (03) cargos de Estagiário. 
 

SEÇÃO VIII 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS 

 
Artigo 28 - Compete à Secretaria de Finanças: 

 
I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 

fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente 
com os Planos de Ação do Governo Municipal; 
 

II - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 
quais sejam; Departamento de Contabilidade, Departamento de Tributação, 
Departamento de Fiscalização de Tributos e Departamento de Tesouraria, 
tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da 
Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, utilizar 
adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as 
demais atividades dentro da respectiva política de ação; 

 
III - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, 

médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a serem 
cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 

IV - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 
o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 
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V - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VI - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando o seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
 
VII - Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos 

planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos 
relacionados com os resultados de sua gestão; 

 
VIII - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvindo o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria; e 

 
IX – Gerir o Fundo Municipal de Iluminação Pública. 

 
Artigo 28 - A Secretaria de Finanças subordina as seguintes unidades 

orgânicas: 
 

I – Departamento de Contabilidade; 
II - Departamento de Tributação e Fiscalização; 
III - Departamento de Tesouraria; 
IV – Fundo Municipal de Iluminação pública; 
V – Departamento de Compras; 
VI – Departamento de Licitações; 

 
Artigo 29 - A Secretaria de Finanças terá a seguinte composição: 

 
I - Um (01) cargo de Secretário(a) de Finanças; 
II - Um (01) cargo de Coordenador de Execução Orçamentária e 

Compras; 
II – Um (01) cargo de Coordenador de Programação Financeira; 
III – Três (03) Pregoeiros;  
IV - Um (01) cargo de Coordenador de Planejamento Fiscal e 

Programação Tributária; 
VI – Um (01) Coordenador de APLIC; 
VII – Um (01) Coordenador de Prestação de Contas; 
VIII – Um (01) Coordenador de Licitações; 
IX – Dois (02) Coordenador de Fiscalização; 
X – Dois (02) Coordenador Administrativo; 
XI – Três (03) cargos de Agente Administrativo; 
XII – Cinco (05) cargos de Fiscal de Tributos Municipais; 
XIII – Um (01) cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação; 
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XIV – Dois (02) cargo de Contador; 
XV – Três (03) cargos de Estagiário. 

 
SEÇÃO IX 

DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 
 

Artigo 30 - A Procuradoria Jurídica Municipal é órgão da 
administração municipal responsável pela representação do município na 
esfera jurídica em juízo ou fora dele e pela assessoria ao Poder Executivo 
Municipal na área jurídica. Atua de forma integrada com as Secretarias de 
Administração e Finanças, competindo-lhe, dentre outras atividades afins e 
delegadas pelo Chefe do Executivo Municipal: 

 
I - representar o Município em Juízo, quando este for autor, réu ou 

parte interessada; assessorar o Prefeito e demais unidades da Prefeitura nos 
assuntos de natureza jurídica, submetidos a sua apreciação;  

 
II – elaborar os Projetos de Lei a serem encaminhados ao Legislativo 

Municipal; 
 
III - analisar as eventuais emendas do Poder Legislativo e apreciar 

sobre sua legalidade e constitucionalidade bem como opinar sobre a 
necessidade de veto;  

 
IV – analisar a legislação do município e opinar sobre a necessidade 

de criação, alteração ou atualização; 
 
V – emitir parecer sobre minutas de editais e de contratos nos quais 

a municipalidade seja parte interessada;  
 
VI - proceder a cobrança pelas vias judiciais ou extrajudiciais da 

dívida ativa;  
 
VII - atender consultas de ordem jurídica que lhe forem 

encaminhadas pelo Prefeito ou pelas diferentes unidades da Prefeitura, 
emitindo parecer a respeito, quando for o caso. 

 
VIII - Promover a cobrança da dívida ativa, via judicial ou 

extrajudicial; 
 
IX - Atender consultas de ordem jurídica do Município, quando 

encaminhadas pelo Executivo Municipal. 
 

Artigo 31 - A Procuradoria Jurídica Municipal terá a seguinte 
composição: 
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I - Um (01) cargo de Procurador(a) Geral; 
II – Um (01) cargo de Assessor(a) Jurídico(a); 
III – Um (01) cargo de Secretário Executivo da Procuradoria; 
IV – Um (01) cargo de Advogado; 
V – Um (01) cargo de Agente Administrativo; 
VI – Dois (02) cargos de Estagiário. 

 
SEÇÃO X 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 
 

Artigo 32 - Compete à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer: 
 

I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 
fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente 
com os Planos de Ação do Governo Municipal; 

 
II - Prover o Conselho de Educação, o Conselho de Alimentação 

Escolar, o Conselho de Cultura, o Conselho de Esportes e Lazer e os 
Conselhos pertinentes; 

 
III - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 

quais sejam: Departamento Pedagógico, Departamento de Alimentação 
escolar, tramitações rápidas de informações entre as diversas unidades 
componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e 
processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação; 

 
IV - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de 

curto, médio e longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a 
serem cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 

 
V - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
VI - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VII - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando o seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
 



 

 
Rua Nunes Freire, nº 12 –  Alto da Bela Vista  –  Centro  
CEP 78528-000 - Novo Mundo – MT – Fone: (66) 3539-6244 
 

15 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
CNPJ nº 01.614.517/0001-33 

Assessoria Jurídica Municipal 

VIII - Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos 
planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos 
relacionados com os resultados de sua gestão; e 

 
IX - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria. 
 

Artigo 33 - A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
subordina as seguintes unidades orgânicas: 
 

I - Departamento Pedagógico; 
II - Departamento de Alimentação e Transporte Escolar; 
III – Departamento de Cultura; 
IV - Departamento de Esporte; 
V - Departamento de Lazer. 

 
Parágrafo Único - A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

terá a seguinte composição: 
 

I - Um (1) cargo de Secretário (a) de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer; 

II – Quatro (04) cargos de Coordenador Pedagógico; 
III – Um (01) cargo de Diretor das Escolas Rurais; 
IV – Um (01) cargo de Treinador Físico; 
V – Dois (02) cargos de Coordenador de Programas Educacionais; 
VI – Um (01) cargo de Coordenador de Políticas Educacionais; 
VII - Um (01) cargo de Coordenador de Alimentação Escolar; 
VIII - Um (01) cargo de Coordenador de Cultura; 
IX – Um (01) cargo de Coordenador de Transporte Escolar; 
X – Um (01) cargo de Orientador de Esportes; 
XI – Um (01) cargo de Fiscal de Contratos; 
XII – Um (01) cargo de Secretária Executiva dos Conselhos; 
XIII – Dois (02) cargos de Professor 20 horas;  
XIV – Cinquenta (50) cargos de Professor 30 horas; 
XV – Dezenove (19) cargos de Professor 40 horas; 
XVI – Dois (02) cargos de Técnico Administrativo Educacional Não 

Profissionalizado; 
XVII – Dez (10) cargos de Técnico Administrativo Educacional 

Profissionalizado; 
XVIII – Vinte (20) cargos de Apoio Administrativo Educacional 

Profissionalizado - Vigia; 
XIX – Dezessete (17) cargos de Apoio Administrativo Educacional 

Profissionalizado - Merendeira; 



 

 
Rua Nunes Freire, nº 12 –  Alto da Bela Vista  –  Centro  
CEP 78528-000 - Novo Mundo – MT – Fone: (66) 3539-6244 
 

16 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
CNPJ nº 01.614.517/0001-33 

Assessoria Jurídica Municipal 

XX – Trinta e um (31) cargos de Apoio Administrativo Educacional 
Profissionalizado - Zeladora; 

XXI – Vinte (20) cargos de Apoio Administrativo Educacional 
Profissionalizado - Motorista; 

XXII – Um (01) cargo de Nutricionista; 
XXIII – Um (01) cargo de Recepcionista; 
XXIV – Um (01) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; e 
XXV – Dez (10) cargos de Monitor de Educação Infantil. 

 
SEÇÃO XI 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 
 

Artigo 34 - Compete à Secretaria de Saúde: 
 
I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 

fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente 
com os Planos de Ação do Governo Municipal; 

 
II - Prover o Conselho de Saúde; 
 
III - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 

quais sejam: Departamento de Atendimento Médico, Departamento de 
Atendimento Odontológico e Departamento de Fiscalização Sanitária, 
tramitações rápidas de informações entre as diversas unidades componentes 
da Estrutura Organizacional da Prefeitura de Novo Mundo, utilizar 
adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as 
demais atividades dentro da respectiva política de ação; 

 
IV - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de 

curto, médio e longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a 
serem cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 

 
V - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
VI - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VII - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
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VIII - Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos 
planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos 
relacionados com os resultados de sua gestão; 

 
IX - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria; e 

 
X – Gerir o Fundo Municipal de Saúde. 

 
Artigo 35 – A Secretaria de Saúde Subordina as seguintes unidades: 

 
I – Fundo Municipal de Saúde 
II – Departamento de Atenção Básica; 
III – Departamento de Vigilância; 
IV – Departamento de Regulação; 
V – Departamento de Agua e Esgoto. 
  

Artigo 36 - A secretaria de Saúde terá a seguinte composição: 
 

I - Um (01) cargo de Secretário (a) de Saúde; 
II – Um (01) cargo de Diretor do DAE; 
III – Um (01) cargo de Educador Físico; 
IV - Um (01) cargo de Coordenador Administrativo; 
V - Dois (02) cargos de Coordenador de Atenção Básica; 
VI - Um (01) cargo de Coordenador de Regulação;  
VII - Um (01) cargo de Coordenador de Vigilância em Saúde; 
VIII - Um (01) cargo de Coordenador de Vigilância Sanitária; 
IX - Um (01) cargo de Coordenador de Vigilância Ambiental; 
X – Um (01) cargo de Agente do DAE; 
XI – Dois (02) cargos de Fiscal do DAE;  
XII – Um (01) cargo de Ouvidor do SUS; 
XIII – Um (01) cargo de Fiscal de Contratos; 
XIV – Um (01) cargo de Agente de Regulação; 
XV – Um (01) cargo de Secretário Executivo dos Conselhos; 
XVI – Um (01) cargo de Coordenador de Almoxarifado; 
XVII - Quatorze (14) cargos de Técnico em Enfermagem; 
XVIII – Três (03) cargos de Agente Administrativo; 
XIX – Três (03) cargos de Fiscal Sanitário; 
XX – Seis (06) cargos de Médico Clínico Geral; 
XXI – Seis (06) cargos de Enfermeiro (a) 
XXII – Três (03) cargos de Cirurgião Dentista; 
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XXIII – Quatro (04) cargos de Auxiliar de Saúde Bucal – ASB; 
XXIV – Um (01) cargo de Psicólogo; 
XXV – Um (01) cargo de Fonoaudiólogo; 
XXVI – Um (01) cargo de Fisioterapeuta; 

       XXVII – Um (01) cargo de Nutricionista; 
XXVIII – Dez (10) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 
XXIX – Três (03) cargos de Bioquímico/Farmacêutico; 
XXX – Dois (02) cargos de Técnico de Laboratório e Analises; 
XXXI – Dois (02) cargos de Técnicos em Radiologia; 
XXXII – Três (03) cargos de Agente Municipal de Saneamento; 
XXXIII – Seis (06) cargos de Recepcionista; 
XXXIV– Seis (06) cargos de Motorista Categoria “D”. 
XXXV – Dez (10) cargos de Vigia; 
XXXVI – Um (01) cargo de Assistente Social; 
XXXVII – Um (01) cargo de Químico; 
XXXVIII – Um (01) cargo de Engenheiro Sanitário; 
XXXIX – Seis (6) cargos de Estagiários. 

 
SEÇÃO XII 

DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Artigo 37 - Compete à Secretaria de Assistência Social: 
 

I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 
fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente 
com os Planos de Ação do Governo Municipal; 

 
II - Prover o Conselho da Comunidade Solidária, o Conselho de 

Assistência Social, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 
Conselho Tutelar, o Conselho do Trabalho e o Conselho de Entorpecentes; 

 
III - Assegurar, através de sua unidade orgânica subordinada, qual 

seja: Departamento de Programas e Serviços Sociais, tramitações rápidas de 
informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, utilizar 
adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as 
demais atividades dentro da respectiva política de ação. 

 
IV - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de 

curto, médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a 
serem cumpridos pela unidade orgânica subordinada; 
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V - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 
o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
VI - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VII - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
 
VIII - Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos 

planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos 
relacionados com os resultados de sua gestão;  

 
IX - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria; e 

 
X – Gerir o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e o 

Fundo Municipal de Assistência Social. 
 

Artigo 38 - A Secretaria de Assistência Social é provedora do Conselho 
de Assistência Social, do Conselho do Fundo Municipal de Assistência Social, 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho do 
Trabalho, do Conselho do Idoso e do Conselho de Habitação e Interesse 
Social. 
 

Artigo 39 - A Secretaria de Assistência Social subordina as seguintes 
unidades orgânicas: 

 
 I – Centro de Referência e Assistência Social – CRAS; 
II - Departamento de Programas e Serviços Sociais 
III - Departamento de Programas Sociais Governamentais. 
IV - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. 
V – Fundo Municipal de Assistência Social. 
 

Artigo 40 - A Secretaria de Assistência Social, terá a seguinte 
composição:  

 
I - Um (01) cargo de Secretária (o) de Assistência Social; 
II - Um (01) cargo de Coordenador de Vigilância Socioassistencial; 
III – Um (01) cargo de Coordenador do CRAS; 
IV – Dois (02) cargos de Orientador Social; 
V – Um (01) cargo de Coordenador do Cadastro Único; 
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VI – Um (01) cargo de Secretária Executiva Social; 
VII – Um (01) cargo de Coordenador de Apoio Administrativo; 
VIII – Um (01) cargo de Assistente Social; 
IX – Um (01) cargo de Psicóloga; 
X – Dois (02) cargos de Agente Administrativo; 
XI – Três (03) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 
XII – Dois (02) cargos de Recepcionista; 
XIII – Dois (02) cargos de Vigia; e 
XIV – Um (01) cargo de Motorista “B/C”. 

 
SEÇÃO XIII 

DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMERCIO 
 

Artigo 41 - Compete à Secretaria de Agropecuária, Comércio e 
Indústria: 

 
I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 

fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados adequadamente com 
os Planos de Ação do Governo Municipal; 

 
II – Promover o desenvolvimento sustentável do município, 

fomentando políticas setoriais que busquem a ampliação e manutenção dos 
segmentos empresariais e fortalecendo a competitividade, a diversificação e a 
participação nos mercados municipais e estaduais, com base nas 
potencialidades municipais, ampliando a participação do micro e médio 
empreendimento. 
 

III - Prover o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, o 
Comitê Municipal de Erradicação da Febre Aftosa e o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento de Indústria e Comércio.  
 

IV - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 
quais sejam: Departamento de Agropecuária e Departamento de Industria e 
Comércio, tramitações rápidas de informações entre as diversas unidades 
componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e 
processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação; 
 

V - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, 
médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a serem 
cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 
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VI - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 
o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
VII - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VIII - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
 
IX - Informar ao Executivo Municipal acerca dos planos em 

execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos relacionados 
com os resultados de sua gestão; e 

X - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 
com os segmentos ativos do tecido social, ouvindo o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria. 

 
Artigo 42 - A Secretaria de Agropecuária, Comércio e Industria se 

desdobra nos seguintes órgãos de assistência: 
 
I - Unidade Municipal de Cadastro para o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA; 
II – Unidade Municipal de Cadastro para INDEA – Instituto de Defesa 

Agropecuária. 
III – Unidade Municipal de Assistência Técnica; 
IV – Unidade de Desenvolvimento para o Setor Comercial; 
V – Unidade de Desenvolvimento para o Setor Industrial. 

 
Artigo 43 - A Secretaria de Agropecuária, Comércio e Indústria é 

provedora do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, do Comitê 
Municipal de Erradicação da Febre Aftosa e do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento de Indústria e Comércio. 
 

Artigo 44 - A Secretaria de Agropecuária, Comércio e Indústria, 
subordina as seguintes unidades orgânicas: 
 

I - Departamento de Agropecuária e 
II – Departamento de Comercio e Indústria. 

 
Artigo 45 - A Secretaria de Agropecuária, Comércio e Indústria, terá a 

seguinte composição: 
 
I - Um (01) cargo de Secretário de Agropecuária, Comércio e 

Indústria; 
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II - Um (01) cargo de Coordenador de Agropecuária; 
III – Um (01) cargo de Coordenador de Indústria; 
IV – Um (01) cargo de Coordenador de Comércio: 
IV – Três (03) cargos de Coordenador de Apoio Administrativo; 
V – Dois (02) cargos de Técnico Agrícola; 
VI - Um (01) cargo de Agente Administrativo; 
VII – Um (01) cargo de Engenheiro Agrônomo; 
VIII – Um (01) cargo de Zootecnista; 
IX – Um (01) cargo de Médico Veterinário; 
X – Dois (02) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 
XI – Um (01) cargo de Recepcionista; 
XII – Dez (10) cargos de Estagiários. 

 
SEÇÃO XIV 

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 
 

Artigo 46 - Compete à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - 
SEMATUR: 

 
I - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, 

fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para 
assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente 
com os Planos de Ação do Governo Municipal; 

 
II - Prover o Conselho Municipal Meio Ambiente e Turismo - 

COMATUR; 
 
III - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 

quais sejam: Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Turismo, 
tramitações rápidas de informações entre as diversas unidades componentes 
da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, utilizar 
adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as 
demais atividades dentro da respectiva política de ação; 

 
IV - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de 

curto, médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a 
serem cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 

 
V - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
VI - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
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VII - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu 
cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 

 
VIII - Informar ao Executivo Municipal acerca dos planos em 

execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos relacionados 
com os resultados de sua gestão; 

 
IX - Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvindo o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria; e 

 
X – Gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 

 
Artigo 47 - A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo se desdobra nos 

seguintes órgãos de assistência: 
 
I - Unidade Municipal de Meio Ambiente;  
II – Unidade Municipal de Turismo; 
 

Artigo 48 - A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, subordina a 
seguinte unidade orgânica: 

 
I – Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 

 
Artigo 49 - A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, terá a seguinte 

composição: 
 
I - Um (01) cargo de Secretário de Meio Ambiente e Turismo; 
II - Um (01) cargo de Coordenador de Meio Ambiente; 
III - Um (01) cargo de Coordenador de Turismo; 
IV – Um (01) cargo de Engenheiro Florestal; 
V – Um (01) cargo de Biólogo; 
VI – Um (01) cargo de Geólogo; 
VII – Um (01) cargo de Turismólogo; 
VIII - Um (01) cargo de Agente Administrativo; 
IX – Dois (02) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 
X – Um (01) cargo de Recepcionista; 
IX – Um (01) cargo de Motorista Categoria “BC”; 
XI – Quatro (04) cargos de Estagiários. 

 
SEÇÃO XV 

DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

Artigo 50 - Compete à Secretaria de Transportes e Obras Públicas: 
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I - Planejar, organizar e controlar as atividades da Secretaria, fixando 
políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento, para assegurar o 
cumprimento das metas e objetivos traçados consentaneamente com os 
Planos de Ação do Governo Municipal; 

 
II - Assistir ao Departamento de Água e Esgoto; 
 
III - Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, 

quais sejam: Departamento de Serviços Urbanos, Departamento de Estradas 
de Rodagem e Departamento de Manutenção, tramitações rápidas de 
informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, utilizar 
adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as 
demais atividades dentro da respectiva política de ação; 

 
IV - Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de 

curto, médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a 
serem cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas; 

 
V - Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos propostos, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis; 

 
VI - Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a 

execução dos mesmos; 
 
VII - Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu 

cumprimento oportuno e à sua máxima rentabilidade; 
 
VIII - Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos 

planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos 
relacionados com os resultados de sua gestão; e  

 
IX - Estabelecer em conjunto com os órgãos Estaduais e Federais e 

com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, 
programas, convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou 
oportunos para a execução de projetos inerentes à sua Secretaria. 
 

Artigo 51 - A Secretaria de Transportes e Obras Públicas assiste ao 
Departamento de Água e Esgoto. 
 

Artigo 52 - A Secretaria de Transportes e Obras Públicas subordina as 
seguintes unidades orgânicas: 

 
I - Departamento de Serviços Urbanos; 
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II - Departamento de Estradas de Rodagem; 
III - Departamento de Manutenção; 
IV – Departamento de Transporte. 

 
Artigo 53 - A Secretaria de Transportes e Obras Públicas, terá a 

seguinte composição: 
 

I - Um (01) cargo de Secretário de Transportes e Obras Públicas; 
II – Um (01) cargo de Coordenador de Planejamento e Obras 

Públicas; 
III - Um (01) cargo de Coordenador de Mecânica; 
IV – Dois (02) cargos de Coordenador de Limpeza Urbana; 
V – Quatro (04) cargos de Coordenador de Serviços Urbanos; 
VI – Três (03) cargos de Agente Administrativo; 
VII – Cinco (05) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 
VIII – Cinco (05) cargos de Motorista Categoria “B/C”; 
IX – Cinco (05) cargos de Motorista Categoria “D”; 
X – Cinco (05) cargos de Operador de Máquinas Pesadas; 
XI – Cinco (05) cargos de Operador de Máquinas Leves; 
XII – Um (01) cargo de Mecânico; 
XIII – Quatro (04) cargos de Vigia; 
XIV – Um (01) cargo de Engenheiro Civil; 

      XV - Um (01) cargo de Topógrafo; 
      XVI – Um (01) cargo de Desenhista; 

XVII – Cinco (05) cargos de Gari; 
XVIII – Dois (02) cargos de Estagiários; 
XIX – Um (01) cargo de Viveirista; 

  
 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 

Artigo 54 – Este capítulo institui o Plano de Carreira para os Servidores 
da Administração Pública do Município de Novo Mundo /MT. 
 

Artigo 55 - O Plano de Cargos, Carreiras e Salários tem por objetivo a 
organização da ação do poder público, fundamentando-se na valorização dos 
servidores, bem como buscar o aprimoramento dos serviços oferecidos aos 
cidadãos.  

 
Artigo 56 – São consideradas atividades técnico-administrativas 

próprias dos servidores do Município de Novo Mundo/MT: 
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I – As relacionadas com permanente manutenção e adequação do apoio 
técnico, administrativo e operacional necessário ao cumprimento dos objetivos 
institucionais e ao desenvolvimento; 

 
II – As funções gratificadas de direção, chefia, coordenação e 

assessoramento. 
 

Artigo 57 – Servidores são os ocupantes de cargos públicos municipais 
estabelecidos nos Anexo II, do quadro permanente e a eles aplicam-se às 
normas relativas aos servidores, inseridas na Constituição Federal, na Lei 
Orgânica Municipal e no Regime Jurídico Único. 
 

CAPÍTULO V 
DOS CONCEITOS BÁSICOS 

 
Artigo 58 – Constitui o Plano de Carreira: 

 
I – Servidor Público: é a pessoa legalmente investida em cargo público, 

mediante habilitação em concurso público de provas ou provas a títulos, de 
acordo com a legislação vigente. 

 
II – Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas ao servidor público, criado por Lei, com denominação própria, 
número certo e pago pelos cofres públicos. 

 
III – Quadro: é o conjunto de cargos efetivos pertencentes à estrutura 

organizacional da administração direta, autárquica e das fundações do 
Município.  

 
IV – Classe: é a divisão básica da carreira que demonstra a amplitude 

do cargo no sentido horizontal, com os correspondentes a escolaridade.  
 
V – Grupo Ocupacional: é o conjunto de classes que diz respeito a 

atividades profissionais correlatas ou a fins, quanto à natureza dos respectivos 
trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados ao seu desempenho.  

 
VI – Serviço: é a justa posição de grupos ocupacionais, tendo em vista 

a similaridade ou a complexidade das respectivas atividades profissionais. 
 

VII – Escala de Referência: é o conjunto de referências segundo a 
escolaridade exigida para cada grupo de cargos, conforme segue: 

 
a) Nível Elementar; 
b) Nível Fundamental; 
c) Nível Médio; 
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d) Nível Técnico; 
e) Nível Superior. 

 
VIII – Linhas de Referência: indicam os Níveis e as Classes nas 

Escalas de referência, compostas pela formação de: 
 

a) Níveis: representam à linha vertical de progressão funcional por 
tempo de serviço, indicados por algarismos de 1 a 11; 

b) Classes: representam a linha horizontal de promoção funcional por 
escolaridade, indicados por Letras de A a F.  

  
Parágrafo Único – O servidor ao ingressar no serviço público municipal, 

será enquadrado no nível inicial da referência de seu Grupo Ocupacional. 
 

Artigo 59 – As definições de atribuições de cada classe, 
responsabilidade, habilitação e conhecimentos específicos necessários ao 
desempenho da função serão regulamentos por ato do Poder Executivo, no 
prazo de 90 dias após a publicação desta Lei, e deverá conter: 

 
I – Nome do cargo de Carreira de Provimento Efetivo; 
II – Requisito escolaridade mínima para ingresso na carreira – Classe A; 
III – Descrição detalhada das atribuições; 
IV – Especificações.  

 
CAPÍTULO VI 

DO QUADRO DE PESSOAL 
 

Artigo 60 – A sistemática dos cargos ora instituídos, enquadram-se 
basicamente nos seguintes grupos: 

 
I – De Provimento Efetivo; 
II – De Provimento em Cargos de Confiança; 
III – De Termo de Compromisso de Estágio. 

 
SEÇÃO I 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

Artigo 61 – Os cargos de provimento efetivo são destinados a atender 
as necessidades administrativas conforme constam nesta Lei, dependendo de 
prévia aprovação em concurso público, conforme Anexo II. 

 
Parágrafo Único – Os cargos efetivos são considerados estáveis, após 

três anos de efetivo exercício no cargo, com aprovação em período probatório, 
as avaliações serão realizadas semestralmente, tendo por base regulamento e 
ficha apropriada, contendo as normas de sua aplicação. 
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SEÇÃO II  
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 
Artigo 62 – Os cargos de confiança de provimento em comissão, são os 

que destinam-se a atender um cargo de direção, chefia, coordenação ou 
assessoramento, conforme Anexo III, com seus respectivos números de vagas, 
denominação, carga horária e vencimento. 

 
Parágrafo Primeiro – Os cargos em comissão são de livre escolha do 

chefe do Poder Executivo, reservado o limite mínimo de 20% (vinte por cento) 
dos cargos efetivamente providos, para preenchimento exclusivamente por 
servidores efetivos, podendo ser atribuídos também a pessoas que reúnam 
habilidade técnica, condições e competência profissional para exercê-lo, sob 
livre nomeação e exoneração.  

 
Parágrafo Segundo – O Servidor designado para ocupar cargo em 

comissão poderá optar pelos vencimentos do cargo de carreira ou do cargo em 
comissão para o qual foi nomeado. 
 

SEÇÃO III 
DO ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Artigo 63 – A Administração Pública Municipal pode aceitar como 

estagiários, os alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao 
ensino público e particular. 

 
Parágrafo Primeiro – Os alunos a que se refere o caput deste artigo, 

devem comprovadamente estar freqüentando cursos de educação superior, de 
ensino médio ou técnico, de educação profissional de nível médio, técnico ou 
superior, ou escolas de educação especial. 

 
Parágrafo Segundo – O estágio somente poderá verificar-se em órgãos 

da Administração Municipal que tenham condições de proporcionar 
experiências práticas na linha de formação do estagiário, devendo o aluno 
estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto da legislação 
federal. 

 
Parágrafo Terceiro – Os estágios devem propiciar a complementação 

do ensino e da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e 
avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários 
escolares. 

 
Artigo 64 – O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza, e o estagiário receberá bolsa, ou outra forma de contra prestação 
que venha ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, 
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devendo o estudante em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes 
pessoais. 

 
Artigo 65 – A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo 

estudante deverá compatibilizar-se com seu horário escolar e com o horário do 
órgão da Administração em que venha ocorrer o estágio. 

 
Parágrafo Único – Nos períodos de férias escolares a jornada de 

estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e o órgão da 
Administração concedente do estágio, sempre com ciente da Instituição de 
Ensino. 
 

CAPÍTULO VII 
DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 

 
Artigo 66 – Compõem a estrutura geral de Cargos e Salários da 

Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT: 
 
I – Atividades de Nível Elementar; 
II – Atividades de Nível Fundamental; 
III – Atividades de Nível Médio; 
IV – Atividades de Nível Técnico; 
V – Atividades de Nível Superior; 
VI – Cargos em Comissão. 
 
Artigo 67 – As categorias funcionais por grupo, que integram o Plano de 

Cargos e Salários, são as constantes do Anexo I, II e III, que são parte da 
presente Lei.  

 
Artigo 68 – As Escalas de Referências e seus respectivos vencimentos 

aplicáveis às Categorias Funcionais regidas por este Plano de Cargos, Carreira 
e Salários, subdividem-se em: 

 
I – Nível Elementar I a V: composto por referências aplicáveis à Cargos 

para os quais se exija Nível de Escolaridade Elementar; 
 
II – Nível Fundamental I: composto por referências aplicáveis à Cargos 

para os quais se exija Nível de Escolaridade Fundamental; 
 
III – Nível Médio I e II: composto por referências aplicáveis à Cargos 

para os quais se exija Nível de Escolaridade de Ensino Médio; 
 
IV – Nível Técnico I e II: composto por referências aplicáveis à Cargos 

para os quais se exija Nível de Escolaridade Técnico; 
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V - Nível Superior: composto por referências aplicáveis à Cargos para 
os quais se exija Nível de Escolaridade de Ensino Superior e composta 
conjuntamente: 
 

a) Nível Superior I: cujos valores são aplicáveis, aos Cargos com 
Jornada de Trabalho de quatro horas diárias. 

b) Nível Superior II e III: cujos valores são aplicáveis, aos Cargos com 
Jornada de Trabalho de seis horas diárias. 

c) Nível Superior IV a VIII: cujos valores são aplicáveis, aos Cargos 
com Jornada de Trabalho de oito horas diárias. 
 

VI – Cargos em Comissão: Cargos em Comissão: composto pelos 
vencimentos aplicáveis aos cargos de Direção, Chefia, Coordenação e 
Assessoramento, conforme Anexo III, com Jornada de Trabalho de oito horas 
diárias. 

 
Artigo 69 – A Estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 

composta de Grupos, Categorias Funcionais, Classes e respectivas 
referências, fica estabelecida de conformidade com a Tabela de Vencimentos e 
Progressão Funcional e de Classe definida pelo Anexo II desta Lei.  
 

CAPÍTULO VIII 
DA JORNADA DE TRABALHO  

 
Artigo 70 – Fica instituída para os servidores da Administração Direta, a 

Jornada Integral de Trabalho, correspondente a oito horas diárias de trabalho, 
exercida em dois períodos, com intervalo de duas horas. 

 
Parágrafo Primeiro – O limite máximo para a jornada de trabalho dos 

servidores da Administração Direta é de quarenta horas semanais. 
 
Parágrafo Segundo – O disposto neste artigo não se aplica aos 

funcionários ocupantes de cargos cuja regulamentação da carga horária for 
fixada de maneira diferenciada pela legislação. 

 
Parágrafo Terceiro – A critério do Poder Executivo, para atender casos 

especiais, poderá ser estabelecida a jornada de trabalho em turnos 
ininterruptos de seis horas diárias, sendo regulamentado por Decreto. 
 

CAPÍTULO IX 
Seção I 

DA FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

Artigo 71 – A Função Gratificada é a vantagem acessória ao salário do 
servidor, não constitui emprego e, é atribuída pelo exercício de Cargo de 
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Direção, de Chefia, de Coordenação e de Assessoramento, sendo privativa dos 
cargos de provimento efetivo.  
 

Artigo 72 – As Funções Gratificadas serão concedidas mediante 
Portaria do Poder Executivo. 
 

Artigo 73 – O valor atribuído a título de Função Gratificada não poderá 
exceder a 50% do salario do servidor, devendo ser atribuída por ato 
discricionário do Chefe do Poder Executivo, quando da nomeação do servidor. 
 

Parágrafo Único – O servidor efetivo investido em Cargo de Confiança 
poderá optar em receber a remuneração em Função Gratificada ou em Cargo 
Comissionado.  
 

Seção II 
Do Regime Especial de Trabalho dos Profissionais da Saúde 

 
Artigo 74. Fica instituído na Secretaria Municipal de Saúde, o Regime 

Especial de Trabalho para os servidores cuja natureza de suas atribuições se 
caracterizam pela prestação de serviços em jornada irregular de trabalho, com 
a finalidade de manter o funcionamento das atividades essenciais em caráter 
ininterrupto e diuturnamente, incluindo sábados, domingos e feriados, em 
sistema de plantões, diurnos e noturnos, de 12 (doze) horas ou de 06 (seis) 
horas de trabalho, e ainda excepcionalmente de 24 (vinte e quatro) horas, 
conforme escala estabelecida pela chefia da unidade. 

 
Parágrafo Primeiro. Nos plantões de 12 (doze) horas o servidor poderá 

ter um intervalo intrajornada de uma (01) hora, o qual não será considerado 
para o cômputo das doze horas a serem efetivamente trabalhadas por plantão 
e deverá ocorrer entre a 4ª e a 8º horas de trabalho. 

 
Parágrafo Segundo. Nos plantões de 12 (doze) horas será observada a 

jornada de trabalho de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas 
de descanso (12x36). 

 
Parágrafo Terceiro. Os servidores ficam responsáveis pelos plantões a 

que estiverem escalados mensalmente e por eventuais trocas, que somente 
poderão ser efetuadas por servidores do quadro da Secretaria Municipal de 
Saúde, mediante a anuência prévia da chefia imediata a qual estiverem 
subordinados. 

 
I - É vedado ao servidor deixar de comparecer ao plantão no horário 

preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de seu substituto, exceto na 
ocorrência de caso fortuito ou por motivo de força maior, com conhecimento e 
anuência da chefia imediata; 
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II – Na hipótese de motivo devidamente comprovado, que impossibilite o 
servidor a comparecer ao plantão, o comunicado deverá ser feito previamente 
ou em tempo hábil ao responsável pela unidade hospitalar, para que possa ser 
convocado um substituto. 

 
III – Qualquer indício de favorecimento, irregularidade ou fralde quanto 

ao cumprimento da quantidade de plantões, ensejará apuração disciplinar nos 
termos do Estatuto do Servidor Público. 

 
Artigo 75. O adicional por plantão, será devido aos servidores escalados 

para o Regime Especial de Trabalho, terá natureza indenizatória, não servirá 
de base de cálculo para a concessão de quaisquer outras vantagens, e será 
remunerado da seguinte forma: 
 

Cargo/Função Horas Plantão 
Dias de 
Semana 

Plantão  
Finais de semana 

e feriados 

Médicos 12  700,00 800,00 

Enfermeiros 12 250,00 300,00 

Técnicos de Enfermagem 12 90,00 120,00 

Motoristas 12 70,00 80,00 

 
Parágrafo Primeiro. Os plantões de 06 (seis) horas corresponderão a 

50% (cinquenta por cento), bem como os plantões excepcionais de 24 (vinte e 
quatro) horas corresponderão a 100% (cem por cento) do valor do plantão de 
12 (doze) horas. 
 

Parágrafo Segundo. O valor do adicional por plantão será reajustável por 
ato do Poder Executivo Municipal. 
 

Parágrafo Terceiro. Será pago adicional por sobreaviso quando o 
servidor for convocado em caráter de urgência pela chefia imediata, para a 
escala de plantão. O sobreaviso corresponderá à 50% (cinquenta por cento) do 
valor do Plantão. 

 
Parágrafo Quarto. Será pago adicional por remoção quando o servidor 

for convocado em caráter de urgência pela chefia imediata, para 
acompanhamento de paciente fora da sede do município. O adicional por 
remoção corresponderá à 25% (vinte cinco por cento) do valor do Plantão. 
 

CAPÍTULO X 
DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
Artigo 75 – A investidura nos cargos em empregos públicos, dependem 

de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos 
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ressalvadas as nomeações para cargo em comissões declarado em Lei de livre 
nomeação e exoneração. 
 

CAPÍTULO XI 
DO AVANÇO FUNCIONAL  

 
Artigo 76 – O Servidor avançará na carreira por Promoção de Classe ou 

por Progressão Funcional, cumprido os critérios seguintes.  
 

SEÇÃO I 
Da Promoção de Classe 

 
Artigo 77 – A Promoção, de uma classe para outra, na mesma 

referência de nível, dar-se-á, em virtude de habilitação alcançada pelo servidor,  
 
a) Conclusão de Ensino Médio: 1 (uma) classe; 
b) Conclusão de Cursos de Qualificação cuja somatória atinja 400 

(quatrocentas) horas: 1 (uma) classe; 
c) Conclusão de Nível Superior: 1 (uma) classe; 
d) Conclusão de Pós Graduação ou Especialização: 1 (uma) classe; 
e) Conclusão de Mestrado: 1 (uma) classe; 
f) Conclusão de Doutorado: 1 (uma) classe. 

 
Parágrafo Primeiro – Aos cargos de Nível Elementar, serão concedidas 

apenas 02 (duas) promoções de classe, uma em virtude de Habilitação em 
Nível Médio, e outra por opção do servidor entre Curso de Qualificação ou 
Habilitação em Nível Superior, ficando expressamente vedado o acúmulo de 
elevação em conseqüência de Curso de Qualificação e Habilitação em Nível 
Superior. 

 
Parágrafo Segundo – Os Cursos de Qualificação, Títulos de Pós-

Graduação ou Especialização, de Mestrado ou Doutorado, tem o objetivo de 
aprimorar as atribuições do cargo, portanto devem ser específicas na área de 
atuação inerente ao cargo, como também obedecer determinações a serem 
regulamentadas por Ato do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Terceiro – A promoção de classe por Curso de Qualificação 

conforme dispõe a alínea “b” deste artigo, é restrita aos servidores de níveis 
elementar, fundamental e médio. 

 
Parágrafo Quarto – Será realizada promoção de classe, uma única vez 

para cada Nível de Habilitação alcançada pelo servidor. 
 
Parágrafo Quinto – Para a Promoção de Classe será observado o 

interstício de 3 (três) anos de uma classe a outra. 



 

 
Rua Nunes Freire, nº 12 –  Alto da Bela Vista  –  Centro  
CEP 78528-000 - Novo Mundo – MT – Fone: (66) 3539-6244 
 

34 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
CNPJ nº 01.614.517/0001-33 

Assessoria Jurídica Municipal 

Parágrafo Sexto – A Promoção de Classe será concedida somente até a 
última classe da carreira (F). 

 
SEÇÃO II 

Da Progressão Funcional 
 

Artigo 78 – A progressão, de um nível para o outro, dar-se-a mediante o 
cumprimento do interstício de 3 anos de efetivo exercício. 

Parágrafo Primeiro – Para a primeira progressão é contado o tempo a 
partir da data em que se der a investidura do servidor no cargo. 

Parágrafo Segundo – A progressão de um nível para outro só poderá 
ser feita de um para o imediatamente superior. 

Parágrafo Terceiro – Não terá direito a evolução nos níveis da carreira 
o servidor que, em cada interstício de três anos: 

 
I – Afastar-se do serviço por motivo de licença para tratar de assuntos 

particulares; 
II – Cometer falta passível de advertência escrita ou suspensão 

disciplinar; 
III – Faltar ao serviço injustificadamente por mais de quinze dias, 

consecutivos ou não; 
IV – Apresentar atestado médico de profissional que não seja da rede 

pública de saúde.  
 
Parágrafo Quarto – A base de cálculo para referência de um nível para 

a outro será de 6% sobre o vencimento base do servidor. 
 
Parágrafo Quinto – A progressão funcional de nível definida neste 

artigo, é a forma regulamentar para aplicação e recepção do que dispõe o 
artigo 164 da Lei Complementar nº 004/2001.  

 
Artigo 79 – O Servidor tendo chegado ao final da carreira e estando 

ainda em atividade, fará jus aos avanços dispostos neste artigo, na 
proporcionalidade das referências. 
 

SEÇÃO III 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Artigo 80 – A avaliação de desempenho e eficiência é o processo que 

tem por finalidade aferir objetivamente o resultado do trabalho efetivo dos 
servidores. 

 
Artigo 81 – A avaliação de desempenho exigirá o rigoroso cumprimento 

das seguintes etapas: 
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I – Pré-Desempenho e Eficiência: Nesta fase, são estabelecidos os 

critérios de aferição e o acompanhamento dos objetivos, tarefas ou atividades, 
de forma a assegurar que o servidor tenha pleno e completo conhecimento da 
expectativa da chefia imediata em relação ao trabalho a ser realizado; 

 
II – Desempenho e Eficiência: Nesta fase, a chefia imediata fará o 

acompanhamento do desempenho e eficiência do servidor, registrando os fatos 
mais significativos que estejam ocorrendo; 

 
III – Pós-Desempenho e Eficiência: Nesta fase, a chefia imediata e o 

servidor devem formalizar o resultado final da avaliação, aferindo o que foi 
realizado em comparação ao estabelecido na fase de Pré-Desempenho e 
eficiência. 

 
Parágrafo Primeiro – Todas as fases da avaliação de desempenho 

devem ser registradas por escrito, sempre com a participação da chefia e do 
servidor.  

 
Parágrafo Segundo – Os Servidores que tem o serviço em mais de 

uma unidade administrativa, serão avaliados por todas as chefias as quais 
estiverem vinculados, cumpridas as três fases da avaliação de desempenho e 
eficiência, referidas no “caput” deste artigo.  

 
Artigo 82 – O Poder Executivo, através de Decreto, para fiel execução 

desta Lei, regulamentará os procedimentos de avaliação de desempenho, 
estabelecendo o método objetivo de aplicação e os critérios a serem 
considerados a fim de atender as necessidades específicas de cada área de 
atuação da Administração Municipal, no prazo de 90 dias de publicação desta 
Lei Complementar. 

 
Artigo 83 – Os servidores no exercício de Função Gratificada que 

tiveram avaliado seus subordinados, serão por eles avaliados, segundo 
critérios específicos relativos à competência e habilidade de liderar e 
desenvolver pessoas e grupos. 
 

SEÇÃO IV 
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Artigo 84 – A qualificação profissional dos servidores deverá resultar em 

programas de formação inicial de aperfeiçoamento e de especialização 
compatíveis com a natureza e as exigências das respectivas carreiras, de sua 
habilitação e opção, tendo por objetivo: 
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I – Na formação inicial, a preparação para o exercício das atribuições 
dos cargos iniciais das carreiras técnicas e habilidades adequadas; 

II – No aperfeiçoamento, a habilitação para o desempenho eficiente das 
atribuições inerentes à sua classe atual assim como aquelas correspondentes 
à imediatamente superior; 

III – Na especialização, a preparação para o exercício de funções de 
natureza técnica de direção e assessoramento. 

 
Parágrafo Único – O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar 

através de ato os procedimentos necessários à qualificação profissional, de 
modo a proporcionar todos os servidores a qualificação observada a isonomia 
entre os administrados. 
 

CAPÍTULO XII 
DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

 
Artigo 85 – O valor do vencimento dos servidores municipais ativos, 

pensionistas e aposentados será corrigido sempre na mesma data e nos 
mesmos percentuais. 
 

Parágrafo Único – Fica estabelecido o mês de maio para a revisão 
geral anual em data base ao que dispõe o artigo 37, X da Constituição Federal. 
 

CAPÍTULO XIII 
 GESTÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Artigo 86 – A gestão do sistema de recursos humanos de que trata a 

presente Lei, compete a Secretaria Municipal de Administração do Município de 
Novo Mundo/MT, o qual caberá, essencialmente: 

 
I – Implementar e coordenar a sistemática de avaliação de desempenho, 

incluindo o detalhamento dos procedimentos previstos nesta Lei, o treinamento 
dos avaliadores, bem como o acompanhamento e a tabulação dos resultados, 
conforme prazo disposto no artigo 28 desta Lei. 

II – Manter atualizadas as especificações funcionais, dados cadastrais e 
registros individualizados dos servidores; 

III – Submeter ao Prefeito Municipal os atos necessários à implantação e 
aplicação desta Lei. 

 
Artigo 87 – Os servidores serão inscritos na Secretaria Municipal de 

Administração que designará para prestarem serviços nas diversas unidades 
do Poder Executivo, em conformidade com as necessidades e peculiaridades 
de cada setor e a disponibilidade de vagas e de pessoal: 
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I – De acordo com as necessidades de cada setor, visando sempre o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo poder público à comunidade; 

II – A pedido do servidor e a critério da Administração. 
 

CAPÍTULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 88 – A presente organização administrativa será implementada 

em caráter contínuo, para tanto o Pode Executivo Municipal poderá: 
 

I - Promover o levantamento das leis, decretos, regulamentos e demais 
atos normativos que disponham sobre a estruturação, o funcionamento, a 
competência das unidades orgânicas, as atividades da Administração 
Municipal;  

II - Expedir os respectivos atos de organização, definição de 
competências e outros, necessários à modernização administrativa e 
supressão de casos omissos. 
 

Artigo 89 – As unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo/MT, devem funcionar perfeitamente articuladas em regime de 
mútua colaboração. 
  

Parágrafo Único – A subordinação organizacional difere-se no 
enunciado das competências de cada unidade orgânica da Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo/MT observada a estrutura de cargos de confiança definida por 
esta Lei Complementar.  
  

Artigo 90 – A Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT dará atenção 
especial ao treinamento de seus servidores, fazendo-o, na medida das 
disponibilidades financeiras do Município, bem como da oportunidade e 
conveniência dos cursos e estágios de treinamento e aperfeiçoamento. 
 

Artigo 91 – Ficam extintos todos os cargos efetivos e de confiança não 
recepcionados por esta Lei Complementar. 

 
Artigo 92 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário em especial a Lei Complementar nº 
10/2007 e a Lei Complementar nº 023/2011. 
 

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, em 30 de Junho de 2017. 
 
 
 

ANTONIO MAFINI  
Prefeito Municipal 
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PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
 

ANEXO I 
 

CARGOS PERMANENTES 
 

“É o cargo público que depende de aprovação 
prévia em Concurso Público de provas, ou provas e títulos podendo ser 
ocupado por cidadãos brasileiros de ilibada reputação, servidores públicos 
gerando vinculo empregatício com o município”. 

 
NIVEL ELEMENTAR 

 

Referência Denominação Qtdes. 

NE – TAB I Auxiliar de Serviços Gerais 28 

NE – TAB I Vigia 19 

NE – TAB I Zelador 05 

NE – TAB II Agente Municipal de Saneamento 03 

NE – TAB III Viverista 01 

NE – TAB III Gari 05 

NE – TAB IV Mecânico 01 

NE – TAB V Operador de Máquinas Leves 05 

NE – TAB V Motorista Categoria “B/C” 07 

NE – TAB V Motorista Categoria “D” 11 

NE – TAB V Operador de Máquinas Pesadas 05 

TOTAL  90 

 
NIVEL AUXILIAR 

 

Referência Denominação Qtdes. 

NA – TAB I Auxiliar de Saúde Bucal 04 

NA – TAB I Auxiliar Administrativo 01 

NA – TAB I Monitor em Educação Infantil 10 

NA – TAB I Telefonista 01 

TOTAL  16 

 
NIVEL MÉDIO 

 

Referência Denominação Qtdes 

NM – TAB I Desenhista 01 

NM – TAB I Agente de Fiscalização/Arrecadação 01 

NM – TAB II Agente Administrativo 22 

NM – TAB II Fiscal Sanitário 03 

NM – TAB II Fiscal de Tributos 05 
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NM – TAB II Recepcionista 12 

TOTAL  44 

 
NÍVEL TÉCNICO 

 

Referência Denominação Qtdes 

NT – TAB I Técnico Agrícola 02 

NT – TAB I Topógrafo 01 

NT – TAB II Técnico de Enfermagem 14 

NT – TAB II Técnico de Laboratório e Analises Clinicas 02 

NT – TAB II Técnico de Radiologia 02 

TOTAL  21 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Referência Denominação Quantidades 

NS – TAB I Assistente Social 02 

NS – TAB I Fisioterapeuta 01 

NS – TAB I Bioquímico/Farmacêutico 03 

NS – TAB I Veterinário 01 

NS – TAB I Engenheiro Agrônomo 01 

NS – TAB I Engenheiro Civil 01 

NS – TAB I Engenheiro Florestal 01 

NS – TAB I Engenheiro Sanitarista 01 

NS – TAB I Fonoaudiólogo 01 

NS – TAB II Nutricionista 02 

NS – TAB II Psicólogo 02 

NS – TAB II Biólogo 01 

NS – TAB II Geólogo 01 

NS – TAB II Zootecnista 01 

NS – TAB II Turismólogo 01 

NS – TAB III Controlador Interno 02 

NS – TAB III Contador 02 

NS – TAB III Advogado 01 

NS – TAB IV Enfermeiro 06 

NS – TAB IV Cirurgião Dentista 03 

NS – TAB V Químico 01 

NS – TAB V Médico Clínico Geral 06 

TOTAL  41 
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ANEXO III 
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE NOVO MUNDO 
 

Vagas Cargos de Confiança Referência  
Remuneração Cargo 
Comissionado R$ 

GABINETE DO PREFEITO 

1 Assessor de Planejamento DAS I 3.338,65 

1 Chefe de Gabinete DAS I 2.800,00 

1 Assessor de Desenvolvimento DAS I 2.670,91 

1 Coordenador de Controle Interno DAS I 2.670,91 

1 Coord. Mun. de Proteção e Defesa Civil DAS I 2.403,82 

2 Coordenador de Serviços Cooperados DAS II 2.003,18 

1 Ouvidor DAS II 2.003,18 

2 
Agente Municipal de Proteção e Defesa 
Civil 

DAS III 1.335,45 

1 Secretaria Executiva  DAS III 1.335,45 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD 

1 Diretor Executivo da Previdência DAS I 3.200,00 

1 Gestor de Contratos e Convênios DAS I 3.200,00 

2 
Coordenador de Tecnologia da 
Informação (TI) 

DAS I 2.800,00 

1 Coordenador de Recursos Humanos DAS II 2.003,18 

1 Coordenador de Patrimônio e Frota DAS II 2.003,18 

1 Coord. de Planejamento Urbanístico DAS II 2.003,18 

1 Coordenador de Transportes Municipal DAS II 2.003,18 

1 Chefe da Ag. Municipal de Trânsito DAS II 2.003,18 

1 Coordenador Administrativo DAS II 2.003,18 

1 Assessor de Comunicação e Divulgação DAS II 2.003,18 

1 Vistoriador Municipal de Transito DAS III 1.500,00 

2 Fiscal de Contratos DAS IV 1.250,00 

2 Coordenador de Apoio Administrativo DAS IV 965,00 

1 Coordenador de Almoxarifado DAS IV 965,00 

SECRETÁRIA DE FINANÇAS 

1 
Coordenador de Execução Orçamentária 
e Compras 

DAS I 3.338,65 

1 Coordenador de Programação Financeira DAS I 3.338,65 
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2 Pregoeiro DAS I 2.670,91 

1 
Coord. de Planejamento Fiscal e 
Programação Tributária 

DAS I 2.003,18 

1 Coordenador de APLIC DAS I 2.000,00 

1 Coordenador de Prestação de Contas DAS I 2.000,00 

1 Coordenador de Licitações DAS I 2.000,00 

1 Coordenador Administrativo DAS II 2.003,18 

2 Coordenador de Fiscalização DAS III 1.500,00 

PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL – PJM 

1 Assessor Jurídico Municipal DAS I 3.338,65 

1 Secretário Executivo da Procuradoria DAS IV 1.500,00 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER – SEDCEL 

4 Coordenador Pedagógico DAS I 3.250,00  

1 Diretor das Escolas Rurais DAS I 3.250,00 

1 Treinador Físico DAS I 2.400,00 

2 Coordenador de Programas Educacionais DAS II 2.000,00 

1 Coordenador de Políticas Educacionais DAS II 2.000,00 

1 Coordenador de Cultura DAS II 1.910,00 

1 Coordenador de Esporte e Lazer DAS II 1.910,00 

1 Coordenador de Alimentação Escolar DAS II 1.810,00 

1 Coordenador de Transporte Escolar DAS II 1.810,00 

1 Orientador de Esportes DAS III 1.400,00 

1 Fiscal de Contratos DAS IV 1.250,00 

1 Secretária Executiva dos Conselhos DAS IV 1.250,00 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 

1 Diretor do DAE DAS I 3.200,00 

1 Educador Físico DAS I 2.400,00 

1 Coordenador Administrativo DAS II 1.910,00 

2 Coordenador de Atenção Básica DAS II 1.910,00 

1 Coordenador de Regulação DAS II 1.910,00 

1 Coordenador de Vigilância em Saúde DAS II 1.910,00 

1 Coordenador de Vigilância Sanitária DAS II 1.910,00 

1 Coordenador de Vigilância Ambiental DAS II 1.910,00 

1 Ouvidor do SUS DAS IV 1.350,00 

1 Agente do DAE DAS IV 1.350,00 

1 Fiscal do DAE DAS IV 1.350,00 
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1 Fiscal de Contratos DAS IV 1.280,00 

1 Agente de Regulação DAS IV 1.250,00 

1 Secretaria Executiva dos Conselhos DAS IV 1.250,00 

1 Coordenador de Almoxarifado DAS V 965,00 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS 

1  
Coordenador de Vigilância 
Socioassistêncial 

DAS I 2.400,00 

1 Coordenador do CRAS DAS II 1.910,00 

2 Orientador Social  DAS III 1.500,00  

1 Coordenador do Cadastro Único DAS IV 1.250,00 

1 Secretária Executiva Social DAS IV 1.250,00 

1 Coord. de Apoio Administrativo DAS V 965,00 

SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA – SEACI 

1 Coordenador de Agropecuária  DAS IV 1.280,00 

1 Coordenador de Indústria DAS IV 1.280,00 

1 Coordenador de Comércio DAS IV 1.280,00 

1 Coordenador de Apoio Administrativo  DAS V 965,00 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO – SEMATUR 

1 Coordenador de Turismo DAS IV 1.280,00 

1 Coordenador de Meio Ambiente DAS IV 1.280,00 

1 Coord. de Apoio Administrativo DAS V 965,00 

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – SETOP 

1 
Coordenador de Planejamento e Obras 
Públicas 

DAS I 3.260,00 

1 Coordenador de Mecânica DAS I 2.500,00  

3 Coordenador de Limpeza Urbana DAS IV 1.350,00 

4 Coordenador de Serviços Urbanos DAS IV 1.350,00  

1 Coord. de Apoio Administrativo DAS V 965,00 
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ANEXO IV 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, doravante denominada 
ÓRGÃO, com sede na cidade de Novo Mundo, Estado do Mato Grosso, a 
[NOME DA ENTIDADE DE ENSINO], doravante denominada 
INTERVENIENTE e o Aluno (a) ....................................................... Identidade 
Nº. .......................Órgão Expedidor.......................residente à 
Rua............................................... Nº...............Bairro ..................................... 
regularmente matriculado(a) no ............... semestre do Curso 
de.............................Matrícula N° .......................... da Instituição de Ensino 
[Nível] acima, celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO, de acordo com o estabelecido na Lei N° 6.494/77, tendo em vista as 
disposições do Decreto N° 87.497/82 bem como os termos do Convênio 
firmado entre as duas partes, obedecendo às seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO e a [NOME DA ENTIDADE DE ENSINO] tem como objetivo interagir 
esforços e proporcionar a complementação de ensino e aprendizagem em 
treinamento prático e de relacionamento humano, e não gera vínculo 
empregatício. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente estágio objeto do TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO é caracterizado por não ser obrigatório, não 
sendo aproveitado como disciplina do curso da Instituição de Ensino, salvo 
autorização expressa da Universidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O Estágio terá a duração mínima de 06(seis) meses 
e máxima de 02(dois) anos não podendo em qualquer hipótese ultrapassar o 
último dia do semestre do ano fixado para a conclusão do Curso do (a) 
Estagiário (a). 
 
CLÁUSULA QUARTA: A vigência do presente Termo de Compromisso de 
Estágio é de .................... à ......................, podendo, porém, ser renunciado por 
ambas as partes, a qualquer tempo, unilateralmente. 
 
CLÁUSULA QUINTA: A carga horária de Estágio será de..................................  
horas semanais estabelecidas pelo Órgão, as quais o Estagiário se obriga a 
cumprir salvo a impossibilidade decorrente de suas atividades discentes, fato 
que deverá ser comunicado ao Órgão com antecedência. 
  
CLÁUSULA SEXTA: O valor da bolsa auxílio a ser paga pelo Órgão ao 
Estagiário será de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais e 
outros benefícios que o Órgão se dispõe a custear para Nível Superior e R$ 
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380,00 (trezentos e oitenta reais) e outros benefícios que o Órgão se dispõe a 
custear para Nível Médio e Técnico. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: A Órgão se obriga a fazer, na vigência do presente 
Termo, em favor do(a) Estagiário(a), Seguro Contra Acidentes Pessoais, como 
proteção de sua integridade física no local de Estágio, proporcionado pela 
Apólice de Nº. ......................, da Seguradora ...................................., sob 
responsabilidade mensal do Órgão. 
 
CLÁUSULA OITAVA: O (A) Estagiário (a) se obriga a elaborar relatório 
circunstanciado sobre o Estágio realizado, entregando-o ao (à) Supervisor (a) 
de Estágio da Entidade de Ensino. 
 
CLÁUSULA NONA: O(A) Estagiário(a) responderá pela perda e pelos danos 
conseqüentes da inobservância das normas de trabalho estabelecidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Os motivos para a rescisão automática do TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO são os seguintes:  
a) A conclusão ou abandono do Curso ou Faculdade, ou Trancamento de 

matrícula; 
b) Transferência para Curso ou Faculdade que não tenha relação com o 

serviço do Órgão; 
c) Descumprimento com o convencionado no presente TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O (A) Estagiário (a) poderá desistir do 
Estágio a qualquer tempo, quando deverá ser comunicado ao Órgão com 
antecedência mínima de 30(trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Instituição de Ensino freqüentada pelo(a) 
Estagiário(a) assina o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 
como interveniente, nos termos do artigo 5º do Decreto Nº. 87.497/82, e por 
estarem devidamente ajustados com as condições aqui estipuladas, o ÓRGÃO 
e o(a) Estagiário(a) firmam o presente com interveniência da [NOME DA 
ENTIDADE DE ENSINO], para que o mesmo produza seus devidos efeitos 
legais.     
 

Novo Mundo - MT,.........../............/............ 
                                                         

 
 

............................................................. 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo 

Órgão 
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................................................................. 
Estagiário(a) 

 
 

.................................................................. 
Interveniente 

[Nome do Coordenador (a) do Estágio] 
[Nome da Entidade de Ensino] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


