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“Um governo de todos, para fazer mais” – ADM 2017 - 2020 

LEI COMPLEMENTAR N. 1.021, DE 13 DE JUNHO DE 2019. 

 

Altera a Lei Municipal nº 826, de 14 de maio de 2014, a Lei 

Municipal nº 691, de 30 de dezembro de 2.010 e a Lei Municipal nº 

684, de 30 de dezembro de 2.010 e dá outras providencias. 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MUTUM. Faço saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar: 

  

 Art. 1º. O caput do art. 5º da Lei Municipal nº 826, de 14 de maio de 2.014 passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º. Fica modificado o código de vencimento do cargo de operador de 

máquina leve e do cargo de operador de máquina pesada, passando ambas 

as classes para código NFI-21, com jornada semanal de 40 horas, símbolo 

P.1 e vencimento base de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).” (NR). 

 

Art. 2º. O quadro do cargo de operador de máquina pesada, código de classe 

NFI-21, do Anexo I, Grupo IV da Lei Municipal nº 691, de 30 de dezembro de 2.010 

passa a vigorar acrescido de mais 04 (quatro) vagas.    

 

Art. 3º. Os códigos de classes NSH-01 da carreira de advogado, NSH-06 da 

carreira de contador, NSH-08 da carreira de engenheiro civil do Anexo I Grupo I da Lei 

Municipal nº 691, de 30 de dezembro de 2.010, passa vigorar com o salário equivalente 

aos Secretários Municipais Adjuntos de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta 

reais), sem prejuízo dos direitos adquiridos. 

Parágrafo único. Em decorrência da modificação prevista no caput deste artigo, 

o Poder Executivo Municipal alterará, por Decreto, no que couber, o Anexo II – Cargos 

de Provimento Efetivo – Vencimento / Progressão / Promoção, da Lei Complementar n. 

691/2010, unicamente para ajustar a nova situação dos cargos de advogado, contador e 

engenheiro civil. 

 

Art. 4º. O quadro do cargo de engenheiro civil, código de classe NSH-08, do 

Anexo I, Grupo I da Lei Municipal nº 691, de 30 de dezembro de 2.010 passa a vigorar 

acrescido de mais 01 (uma) vaga. 

 

Art. 5º. O código de classe NFI-14 da carreira de pedreiro do Anexo I Grupo IV 

da Lei Municipal nº 691, de 30 de dezembro de 2.010, passa a vigorar com o salário de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Parágrafo único. Em decorrência da modificação prevista no caput deste artigo, 

o Poder Executivo Municipal alterará, por Decreto, no que couber, o Anexo II – Cargos 

de Provimento Efetivo – Vencimento / Progressão / Promoção, da Lei Complementar n. 

691/2010, unicamente para ajustar a nova situação do cargo de pedreiro. 
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Art. 6º. O código do cargo DS-01, símbolo de vencimento CPC-1 da classe de 

Procurador, o código de cargo AS-01, símbolo de vencimento CPC-1 de Assessor 

Jurídico e o código do cargo AS-02, símbolo de vencimento CPC-2 de Assessor Jurídico 

Adjunto do Anexo II da Lei Municipal nº 684, de 30 de dezembro de 2.010 passa a 

vigorar com o subsídio equivalente aos Secretários Municipais de R$ 5.500,00 (cinco mil 

e quinhentos reais). 

 

Art. 7º. O código de cargo DS-02, símbolo de vencimento CPC-2 da classe de 

Controlador Geral do Anexo II da Lei Municipal nº 684, de 30 de dezembro de 2.010 

passa a vigorar com o subsídio equivalente aos Secretários Municipais Adjuntos de R$ 

3.850,00 (três mil oitocentos e cinqüenta reais). 

 

Art. 8º. Fica criado o cargo de Gestor de Transporte Escolar, Grupo de Chefia – 

CH, Código CH – 04, Símbolo de Vencimento CPC-6, Recrutamento Amplo/Limitado 

com o subsídio equivalente aos Secretários Municipais Adjuntos no valor de R$ 

3.850,00 (três mil oitocentos e cinqüenta reais) passando a integrar o Anexo I da Lei 

Municipal 684, de 30 de dezembro de 2.010 que terá as seguintes atribuições: 

I – Distribuir tarefas, supervisionando as equipes de trabalho promovendo a 

eficácia e a eficiência do serviço prestado referente ao transporte escolar; 

II - Realizar periodicamente serviços de fiscalização nos veículos do 

transporte escolar, quanto às normas de segurança, de conduta e de atendimento; 

III - Elaborar relatórios mensais referentes ao serviço prestado por servidores 

do município e terceirizados; 

IV – Realizar o controle e avaliação dos serviços prestados e dos contratos 

firmados entre o Município e os prestadores de serviços do transporte escolar; 

V - Atender pais, alunos, professores das escolas sobre problemas 

relacionados ao transporte escolar;  

VI - Manter atualizado o cadastro dos veículos, condutores e acompanhantes 

de viajem; 

VII - Acompanhar a manutenção dos veículos de transporte escolar; 

VIII – Coordenar e otimizar todas as rotas fazendo as alterações necessárias 

visando a melhoria do transporte escolar no município; 

IX - Realizar periodicamente reuniões com condutores dos veículos e alunos 

que utilizam o transporte escolar; 

X - Informar imediatamente a Secretaria Municipal de Educação, qualquer 

anormalidade no transporte escolar. 

 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Prefeitura Municipal de Mutum, aos 13 de junho de 2019. 

 

 

JOÃO BATISTA MARÇAL TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 


