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LEI COMPLEMENTAR Nº. 15, DE  16 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dispõe sobre aumento salarial, e da 

outras providencias” 

 

 

 

Nilson Francisco Aléssio, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz 

saber que a Câmara Municipal de Vereadores em sessão de 15/04/2013, aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica concedido aumento salarial de 20% ( vinte por cento) sobre 

o vencimento básico dos cargos de provimento em comissão, do Município de Gaúcha do Norte 

–MT, pertencentes a esfera do poder executivo. 

Paragrafo Único - O percentual de que trata o caput será aplicado 

sobre a remuneração básica dos servidores públicos ocupantes dos cargos de provimento em 

comissão, constantes no item I, do anexo II da Lei Complementar n˚ 04 de 30 de Novembro de 

2010. 

Art. 2º - Os vencimentos base dos cargos de motorista de que trata a Lei 

Complementar 04/2010, passam a vigorar com o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). 
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 Art. 3º - Os vencimentos base dos cargos de operador de máquinas, de 

que trata a Lei Complementar 04/2010, passam a vigorar com o valor de 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais).  

Art. 4º - Os vencimentos base dos cargos de contador e de auditor de 

controle interno, de que trata a Lei Complementar 04/2010, passaram a vigorar com aumento 

salarial acrescidos de 20%. 

 Art. 5º - O vencimento base do cargo de  arquiteto de que trata a Lei 

Complementar 04/2010, passa  a vigorar com o valor base de 4.000,00 (quatro mil reais). 

Paragrafo único – Fica criado a possibilidade de carga horaria de 20 

horas semanais para o cargo de arquiteto, respeitado o percentual ao pagamento integral. 

Art. 6º - O vencimento base do cargo de  fiscal de tributos de que trata a 

Lei Complementar 04/2010, passa  a vigorar com o valor base de 1.356,00 (um mil trezentos e 

cinquenta e seis reais). 

Art. 7º - O vencimento base do cargo de fonoaudiólogo de que trata a 

Lei Complementar 04/2010, passa  a vigorar com o valor base de 3.000,00 ( três mil reais). 

Art. 8˚ - Fica criado o cargo de Fiscal de Execução de Contratos, no 

quadro de provimento efetivo do anexo I, Grupo operacional técnico de nível superior. 

 

Denominação do Cargo       Nível de Escolaridade     Faixa/Classe          faixa Nível             N˚ de Cargos              Vencimento Inicial 

Fiscal de execução de 

contratos  

Ensino Superior 

Completo em; 

Direito, Engenharia, 

arquitetura, 

administração e/ou 

contabilidade 

A/E 1/12 2 3.000,00 

 

§ 1˚ – Das Atribuições do cargo; 

 

I - Descrição Sintética: 

Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos públicos municipais 
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II - Descrição Analítica: 

 

▪ Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à sua execução; 

▪ Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 

encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

▪ Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em 

caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a 

atestação/medição; 

▪ Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de 

prazo);  

▪ Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, 

sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo).  

▪ Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário 

de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias 

competentes aquelas que fugirem de sua alçada; 

▪ Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas ao 

departamento contábil e finanças. 

▪ Verificar se a fatura e a nota fiscal apresentada confere com o executado e contratado. 

▪ Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a 

▪ Solicitação dos documentos necessários à avaliação;  

▪ Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado.  

▪ Em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente o objeto do 

Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes 

▪ Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 

jurídicas. 

 

§ 2˚ - A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. 
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Art. 9˚ Inclui a gratificação ao Anexo II,  item 2, Funções Gratificadas,: 

 

Denominação                 Símbolo                          Quantidade                   Valor em R$ 

Chefe de Departamento FG-1 05 1.100,00 

 

 

Art. 10˚ As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias fixadas para o ano  de 2013.  

 

 

Art. 11˚ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito. 

 

Gaúcha do Norte, 16 de Abril de 2013. 

 

 

 

Nilson Francisco Aléssio. 

Prefeito Municipal. 

 

 


