
Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT
Gabinete da Prefeita

LEI N9 1.442, DE 07 DE FEVEREIRO DE2023.

Altera o vencimento e as atribuições do cargo de

Chefe do Departamento de Recursos Humanos, cria

o cargo comissionado de Chefe do Departamento

de Compras, e dá outras providências.

IRACI FERREIRA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso,

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A

SEGUINTE LEI:

Art. 1e Fica alterado o vencimento do cargo de Chefe do Departamento de Recursos

Humanos da Câmara Municipal de Pedra Preta, que passa a ser de RS 3.900,00 (três mil e novecentos

reais).

Parágrafo único. Altera o anexo ll da Lei ns L3M, de 23 de março de 2022, para constar o

vencimento do cargo de Chefe do Departamento de Recursos Humanos como disposto no caput.

Art. 2e Altera as atribuições do cargo de Chefe do Departamento de Recursos Humanos da

Câmara Municipal, de modo que o item lX do anexo lll da Lei ne 1.344, de 2022 passará a vigorar com a

seguinte redação:

IX - CHEFE DE OEPARTAMENÍO DE RECURSOS HUMANOS

Ao Chefe de Deportomento de Recursos Humonos compete:

a) Promover o opuroção do tempo de serviço do pessool poro todo e quolquer efeito;

b) Solícitor o documentoção necessário dos servidores, poro odmissdo e outros Íins legois;

c) Promover o verificoção dos dodos relotivos oo controle do solário-fomílio, do odicionol por

tempo de serviço dos servidores e outros vontogens, previstos no legisloçõo em vigor;

d) Promover o ossentomento do vido funcionol e de outros dodos do pessool do Cômoro,

supervisionondo a organizoção e otuolizoção dos registros, controles e ocorrêncios de

se rvi d o res e po rlo me ntd res ;

e) Comunicor oo Secretório de Administroção sobre irreguloridodes que se relocionem com o

odministração de pessool do Cômoro, se houver;

f) Aplicor o legisldção vigente relocionodo oos servidores;

g) Receber os decloroções de bens dos servidores;
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h) Fornecer, onuolmente, oos servidores e oos Vereodores, inÍormações necessários à

decloroção de rendimentos de codo um deles.

i) Providencior o fechamento do folho de pogomento oté o dio 25 de cada mês;

j) Gerencior o sistemo de Ponto Eletrônico;

K) Providencior todos os otos necessários poro fechomento e encaminhomento da folho de

pessoal junto oo sistemo Aplic (Auditorio Público lnformatizodo de Contos) do Tribunol de

Contos Estoduol;

l) Observor e otender todos os obrigoções correlocionodos ao depoftamento iunto oo eSocial

(Escrituroçõo digitol dos obrigoções fiscois, previdenciários e trobolhistos);

m) Exercer outros dtividodes correlotos;

n) Atender com prestezo e dedicoção os determinoções de seus superiores,

Art.3s Cria na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Pedra Preta-MT o cargo

comissionado de Chefe do Departamento de Compras, com 1vaga, vencimento de RS 3.900,00 (três mil

e novecentos reais), escolaridade de nível médio e carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

§1e Acrescenta no quadro disposto no coput do art. 29 da Lei ne 1.344, de 2022 o caÍgo

criado no coput deste artigo, com a respectiva quantidade de vaga e escolaridade.

§2s Acrescenta ao anexo ll da Lei ns 1.344, de 2022, o carlo de Chefe do Departamento de

Compras e o seu respectivo vencimento como disposto no coput.

§3e Acrescenta o item Xl no anexo lll da Lei ne !344, de 2022, que estabelecerá as

atribuições do cargo de Chefe do Departamento de Compras, sendo:

XI - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Ao Chefe do Deportamento de Compros compete:

o) Dirigir, plonejor e supervisionor os serviços oÍetos oo Deportomento de Compros;

b) Supervisão dos otividodes das áreos de compras, licitoções e gestão de controtos;

c) Assessorar o Presidente sobre procedimentos de compros e serviços conforme legisloçdo

Federal e Municipal;

d) Assessorar o Administroçõo ocerco dos procedimentos essenciois paro o reolizoçõo de

licitoções e controtos odministrotivos;

e) Acomponhor os licitoções e todos os processos de compros no ômbito do Cômoro

Municipal, em todos os suos foses;

f) Receber e dor ondomento os demondos de compros de bens e serviços encominhodos

pelo Administroção;
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g) Promover os cotoções necessórios o definiçdo do instrumento jurídico odequodo o

oquisição dos bens ou serviços solicitodos;

h) Constotar o existêncio de dotoções orçomentários poro os oquisições;

i) Promover o oquisiçõo, diretamente, nos hipóteses de dispenso ou inexigibilidode de

licitoçdo, elaborondo controtos quondo necessários, encerrondo e orquivondo os

respectivos processos odministrotivos opós liquidoção do despeso;

j) Manter cadostro atuolizodo de fornecedores otivos e de fornecedores potenciais da

Cômoro Municipol;

k) Manter registro otuolizodo das normos e orientoções inerentes oo Setor e tombém dos

servidores e ogentes públicos competentes poro outorizar oquisições de bens ou serviços;

l) Disciplinar o político de compros da Câmoro Municipol com vistos o supremocio do

interesse público, do legolidode, do morolidode e do transporêncio otivo e possivo.

Art.4s lnclui o §5e ao art. 29 da Lei ne 1.344, de 2022, com a se8uinte redação:

§5e Atem do escoloridode exigido, o servidor o ser nomeodo no corgo de Chefe do

Deportomento de Compros deveró comprovor no oto de suo nomeoção, que possui

copocitaçdo ou especiolizoçdo relocionodo com o áreo de otuoçõo do cargo.

Art. 5s Altera o Anexo lV da Lei ns 1.344, de 2022, que passará a vigorar com a seguinte

QTDE CAR6O ESCOTARIDADE ,ORiIADA DE TRABALHO

03 Analista Legislativo Ensino Superior 30h semanâis

o2 Vigia Ensino Médio 30h semanâis

01 Técnico em Contâbilidade Ensino Superior 30h semanais

01 Motorista Parlamentar 30h semanais

o1 Ensino Superior 30h semanais

01 Sêcretário Legislativo de Administração Ensino Superior 30h semânais

01 Secretário Legislativo de Finânças Ensino Superior 30h semanais

02 Assessor Administrativo da Presidência Ensino Médio 30h semanais

Chefe do Depânâmento de Recursos Humanos Ensino Médio 30h semanais
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Chefe de Gabinete Parlamentar Ensino Médio 30h semanais

01 Chefê do Departamento dê Compras Ensino Médio 30h semanâis

Art.6e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.MT.

AOS SETE OIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.

IRA|IFERRKOE SOUZA

Prefeita Municipal
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Art. 40 Este decreto ênlra em vigor na data de suâ publicêÉo

Publique.sê. Registre6e. CumPra'§ê.

GABINETE DA PREFEITA DE PEDRA PRETA - HATO GROSSO.

AOS SETE DIAS DO MÊS OE FEVÉREIRO DO ANO DE 2023.

IRACI FERREIRÂ DE SOUZA Prefeitá lrunicipal

Rêgistrada nesta Secretaria e

Publicadâ no Diário Oficial.

LEI N't.il42, DE O? DE FEVEREIRO DE 2023'

LEI NO 1.442. DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023.

Aherâ o vencimento e as atribuiçôes do cargô de chefe do oepârtamento de Recursos Humanos, criâ o câlI,o comissionado de chefe do Departamento

de Compras, e dá outras proüdências.

lRÂct FÉRREIRA DE SOUZA, Prefêitâ Municipal de Pedrâ Preta, Estado de Mato GÍosso, usândo das atribuições que lhe úo conferidas por lei'

FAZ SABER OUE A CÂMARA MUNICIPAL DECREÍA E ELA SANCIONA E PROMULGÀA SEGUINÍE LEI:

Art. 1" Fica aherado o venomênlo do cârgo de chêfe do Departamênto de RecuÍsos Humanos da câmaÍa Municipal de Pêdta Prela, que passâ a ser

de RS 3.9OO,OO (três mil ê novecênlos rcais).

Parágrafo único. Ahera o anêxo ll da Lei nô '1344, de 23 de março de 2022, FÉra @nstar o vencimento do cargo de chefe do Depârlamênto de Recursos

Humanos como disposto no caPart.

AÍt. 2o Attera as atÍibuições do cârgo de cheíê do Departamento de Recursos Humanos da câmaÍa Múnicipal, dê modo quê o itêm lx do anexo lll da

Lei t\' '|.344, de 2022 oassará a ügorar com a sêguinte redâÉo:

IX. CHEFE DE DÊPÀRTAHENÍO DE RECIJRSOS 
'íUT'ÁA'OS

Ao Chefe de Depadamento de Recutsos Humanos cofipetê:

a) Prcmover a apuÉçáo do tefipo de seviço do pessoal paÉ todo e q)alqter êfeito;

b) Soticitàr a documentaçáo necessánã dos se .yidoF-s, paÊ admissáo ê odros ,'ns 
'egal:s;

c) Promover a veíjtcaçáo dos dados retativos ao contÍote do salálio-íafiília, do adicionat por tempo de seviço dos seívtdoíes e outas vantagens, pío-

vistds nê legislaçáo em vigor

cl) promovet o assentafiento da vida functonat e de oÜtros dados do Pessoat da cáfiaÍa, supevisionando a oíganização e atuatízaçáo dos Egistíos'

cohlÍoles e ocofiéncias de sêNidorca e padamêntarcs:

e) coml)nicar ao secretálio de Adrninistràção sobr- inegulalídades qLrv se relacionem com à administaçáo de Pessoàl da cáfiaÊ, sê hower;

D Aplícar a legislaçáo vigente relac:oiada aos sevdores;

g) Recebet as declaraçÃes de bens dos s€ildo'ês;

h)Fomecel,anualmehlê,aosselyldo,eseaosvereadores'infonnações,ecessá,asâdec,araçãodeÉndimehtosdecadaÚfideles.

i) Providenciar o fechamenlo da folhâ de pagamento até o dia 25 de cada més:

j) Gercnciat o sistefia dê Ponto Eletrônico:

K) Providenciat todos osaros necêssáriics pára ê chamênto e encaminhamênto da folha de pessoal iunto ao sistema Aplic (Auditoda Pública lnfomat'

zada de Contas) do Tibunal de Contas Estadual:

l) obsewat e atender todas as obigações coÍelacionadês ao depaftamento iunto ao esociat (Esctituâção digital das obigaçÃes frscais' p@videhciáias

e trabalhistas);

m) Exercer oufiâs ativídades coríelatas;

n) Atendet co.n prcsteza ê dedicaçào as detem'haçôês de sêu§ supenbrê§'

Art. 30 cíia na estrulura administrâtivâ da câmara Municipal dê pedÍa pÍêta-MT o cargo comissionado de chêfe do Depârtâmenlo de comprãs' com 1

vãga, vênclmento de R$ 3'9oo,oo (tÍé5 mil e novecêntos reais), escÔlaridâde dê nível médio ê carga horária de 30 (t1nta) horãs semanais.

§1o Acrescentâ no quadro dasposto no capd do art. 29 da Lêi nô 1.344, de 2022 O cárgo criado nO CApl'/ deste artigo' com â respectiva quantidade de

vaga e escoladdade-

§2o Acrescênta ao ânexo ll da Lei no 1.344, de 2022, o caÍgo de chefê do Departrâmento de compras e o seu rêspectivo vêncimento êomo disposto no

caput.

§3o Acrêscênta o item xl no ânexo lll dá Lei no 1 .344, de 2022, quê estâbêlecerá AS atribuiçóes do caÍgo de chefe do Dêpâílamento de compras' sêndo:

N . CHEFE OO DEPARTAUENTO DE CONPRAS

Ao Chefe do Departamento de CompÉs @fipete:

Ditit|i, planej a superyisionar os sgrviços aíetos ao Deparlamento de CoÍnprcs;

diariomunicipâl.org/muamm' www.âmm.oÍg-br
Assinado Digitalmente
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Supervisão das atividades das árcas de coúptdq ,biifáÇóes ê gêsláo de contaÍos;

ÁssessoÊr o Píêsiderte sobre Wocedímêntos dê comp,"ás e 6ê/viços confome lagislaqÁo Fedeíal e Municipal;

Ássessorá, â ÁdminisÍraçáo aceíxa dos p@cedimertos essencrãis pára a reêlizaçÁo de licítações e contÊtos administtativos;

Acompanhar as licitações ê lodos os procgssos de compràs no âmbito da Câma@ Muhicipal, om Íodás as sra§ êses;

Receber e dar andamento as defiandas de compras de bens e serviços encaminhados pêlâ AdministÊçào;

Pronlovêt âs cotàçÃes neceasáias a defrniçào dô inslrumento jurídbo adêquado a aquisiçáo dos ôens ou seÍvr?os so/idlados;

Constatar a existência de dotações orçÀmentádas para as aquisiÇóês;

Promovet a aquisiçÁo, diretafiente, nas hipótesês de dispensa ou inexigibilidâde de licitaçâo, elabomndo contratos quando necessátios, enceÍrando e

aeuivando os rcspectNos processos adfiinistrativos apôs liquidaçÀo da despesa:

Manter cada§ro atualizàdo de fonecedores ativos e de fomecedorcs potehciêis- da CámaÊ Municipal:

Mantet aegistro atualizado das nofinas e otientaçõas inêrcnÍês áo Sero t e tamÉfi dos sevidorês e agentes públicos competentes para àutoizat aqui-

siÇões de ôens ou serüÇos;

Disciplinar a políticd dê compÍas da Câmara Municipal corn vistas a suprcmacia do ihtercsso público, da tegalidâde, da moÍalidade e da tÍaospa,éncia

ativa ê passiva.

Art.4" lnclúio §5ô ao art. 29 da Lei n" 1.344, de 2022, com a seguinte redaçáo:

§5. Além da escolaidade exigida, o servidor a set nomeado no catgo de Chetê do Depaiamento de Compras devêÉ cofiptovâr no ato de sua nomeâ-

ção, qtE possui capacítaçÁo ou especializaÇÁo relacionada com a árca do atuação do catgo.

Art. 5o Ahêra o Anexo IV da Lei no 1.344, dê 2022, quê passârá a vigorar com a seguintê redação:

QTDE CARGO ESCOLARIDADE JORNAOA DE TRAAALHO

03 Analista Leqislativo Ensino Supeíor 30h sêmânâis

02 Viqia Ensino Médio 30h semanais

OT Técnico êm Ensino Supefior 30h sêmanáis

01 I\rotorista Paíamêntar Ensino Médio 30h semanais

01 Assessor Juridico Ensino SuDerior 30h semanais

01 Secretário de Adminis@Ção Énsino Superior 30h semanais

01 Secretário Leqislâtivo de Finânçês Ensino Súperior 30h semênais

a2 dê Ensinô Médio h semanais
30h semanais01 Chefe do Deoartamento ãê Recursos Humanos Ensino Médio

15 Chêfe de Gabi nete Pâdâmentâr Énsino Médio 30h semanais

01 Chefe do Dêpartamento de Compras Ensino Médio 3Fh semanais

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicáção.

GABINETE OA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-I'T'

AOS SETE OIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.

IRÀCI FERREIRA DE SOUZÁ

Prefêita Municipal

LEI N' í.,&43, DE 07 DE FEVEREIRO OE 2023.

LEI NO 1.443, DE 07 OE FEVEREIRO DE 2023.

Auloriza abeÍtuÉ dê Crédito Adicional Suplementar no Orçamênto Anual do êxercicio dê 2023'

|RACI FERRETRA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Pedra Pretâ, Estado de Mato Grosso, uMndo das alÍibuiçóes que lhe são conferidas por lei'

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LÉI:

An. .lo Fica o Executivo Municipat autodzado a abír crédito Suplemêntar, no vâlor de R$ 215-ooo,oo (duzentos e quinze mil rêâis), no oÍçamento Anual

do exêrcício de 2023. para rêÍorço das segúintes doiâçôes:

Suplementâção

OC.OOO.OO.OOO.OOOO.O.(X)0. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MElo A BIENTE

06.00í.OO.OOO.OOOO.O,I}OO. SECRETARIA t'UNICIPAL DE AGRICULTURÁ E MEIO AIIBIÊNTE

06.00í.í8.54í.OOí 2.2.02,I. MANUTENçÃO OAS ATMDADES DÀ SEC. AGRICULTURA E iIEIO

Ai,BIENTE

480 - 3.3.90.93.00.00 68 INDENIZAÇOES E RESTITUIçOES 5.000,00

o8.ooo.00.ooo.oooo.o.000. SEcRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI,ÀL

o8-oor.o0.0o0.oooo.0.o0o. SECRETARIA MUlllCÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI,ÀL

o8.oor.o8.t22.0ooí.2.0r9. MANUTENçÂO OAS AÍMDAOES OA SEC. DE ASSIST. S(rcÁL
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