
 

LEI Nº 1

 

 

O PREFEITO MUNCIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou a 
seguinte Lei: 

   Art. 1º 
índice do IPCA acumulado aos últimos 12 (doze) meses de 4,08 (quatro inteiros e oito décimos por 
cento), sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prev
Municipal de Previdência Social de Jaciara
1.458/2012, anexo I da Lei 1.471/2012 e anexo I da Lei 1.495/2012 

 

  Art. 2º 
dois décimos por cento), sobre os venci
Jaci – Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara
Municipal nº 1.458/2012, anexo I da Lei 1.471/2012 e anexo I da Lei 1.495/2012 

 

Art. 3º 
Assessor contábil,  para  Assessor Contábil e Previdenciário, fica criado o cargo de Diretor Contábil 
e sua respectiva vaga para o quadro em comissão da Prev
dispositivos dos artigos 77 e Art. 79 da Lei Municipal nº 1.417, de 13 de Março de 2012, aprovado 
pela Resolução nº 003/2017 de 17 de maio de 2017

 

   

EI Nº 1.752 DE 05 DE JUNHO DE 2017 

“Dispõe sobre Reposição Salarial dos Vencimentos 

dos servidores efetivos e comissionados e alteração das 

Leis nº 1.417, de 13 de Março de 2012 e 1.945/2012 de 28 

de dezembro de 2012 da PREV-JACI 

de Previdência de Jaciara/MT, e dá outras p

O PREFEITO MUNCIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou a 

Art. 1º - Fica concedido à reposição (Revisão Geral Anual) com 
índice do IPCA acumulado aos últimos 12 (doze) meses de 4,08 (quatro inteiros e oito décimos por 
cento), sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prev

revidência Social de Jaciara-MT, alterando-se o anexo II da Lei Municipal nº 
1.458/2012, anexo I da Lei 1.471/2012 e anexo I da Lei 1.495/2012  

Art. 2º - Fica concedido reajuste de  1,42% (um inteiro e quarenta e 
dois décimos por cento), sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prev

Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara-MT, alterando-se o anexo II da Lei 
Municipal nº 1.458/2012, anexo I da Lei 1.471/2012 e anexo I da Lei 1.495/2012 

Art. 3º - Inclui-se na Lei 1.495/2012, na nomenclatura do cargo de 
Assessor contábil,  para  Assessor Contábil e Previdenciário, fica criado o cargo de Diretor Contábil 
e sua respectiva vaga para o quadro em comissão da Prev-Jaci incluindo no  anexo I e II. Conforme 

ivos dos artigos 77 e Art. 79 da Lei Municipal nº 1.417, de 13 de Março de 2012, aprovado 
Resolução nº 003/2017 de 17 de maio de 2017 do Conselho Previdenciário da Prev

 

“Dispõe sobre Reposição Salarial dos Vencimentos 

dos servidores efetivos e comissionados e alteração das 

Leis nº 1.417, de 13 de Março de 2012 e 1.945/2012 de 28 

JACI - Fundo Municipal 

e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNCIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO 
, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou a 

Fica concedido à reposição (Revisão Geral Anual) com 
índice do IPCA acumulado aos últimos 12 (doze) meses de 4,08 (quatro inteiros e oito décimos por 
cento), sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prev-Jaci – Fundo 

se o anexo II da Lei Municipal nº 

Fica concedido reajuste de  1,42% (um inteiro e quarenta e 
mentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prev-

se o anexo II da Lei 
Municipal nº 1.458/2012, anexo I da Lei 1.471/2012 e anexo I da Lei 1.495/2012  

na Lei 1.495/2012, na nomenclatura do cargo de 
Assessor contábil,  para  Assessor Contábil e Previdenciário, fica criado o cargo de Diretor Contábil 

Jaci incluindo no  anexo I e II. Conforme 
ivos dos artigos 77 e Art. 79 da Lei Municipal nº 1.417, de 13 de Março de 2012, aprovado 

do Conselho Previdenciário da Prev-Jaci. 



             
 Art. 4º 

retroativos a 01 de maio de 2017, revogando
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 
estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroativos a 01 de maio de 2017, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM, 05 DE JUNHO DE 2.017.

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

 

CLAUDIO XIMENES LOPES 

Secretario de Administração e Finanças 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 
estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
                               

DE JUNHO DE 2.017. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 



 QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREV

 

Vagas Denominação

01 Diretor Executivo/Gestor

01 Dirigente Administrativo

01 Coordenador de Setor 

01 
Assessor Contábil e 

Previdenciário

01 Diretor  Contábil

 

 

ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREV-JACI

Denominação Padrão Remuneração

Diretor Executivo/Gestor PREV 3 

Dirigente Administrativo PREV 2 

Coordenador de Setor  PREV 1 

Assessor Contábil e 

Previdenciário 
CPREV  

Diretor  Contábil  CPREV1 3.272,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACI 

Remuneração 

 

 

 

 

3.272,66 



ATRIBUIÇÕES E DEVERES DOS CARGOS EM COMISSÃO

 

CARGO: DIRETOR CONTÁBIL

PADRÃO: CPREV1 

SÍNTESE DOS DEVERES

acompanhando os trabalhos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos,  

a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial do Prev

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES

pelos cargos a eles atribuídos; auxiliar na elaboração e revisão do plano de contas da Prev

escriturar contas correntes diversas, examinar empenhos de despesas e a existência de saldos nas 

dotações; auxiliar na feitura global da contabilidade dos diversos impos

componentes da receita; executar todas as tarefas relacionadas com a escrituração mercantil e 

tributária; conferir a emissão de guias de pagamento, conferir diariamente documentos de 

receitas despesas e outros; fazer a conciliação de ext

créditos, pesquisando quando for detectado erro e providenciando a correção; fazer levantamento 

de contas para fins de elaboração de balancetes, boletins, balanços e outros demonstrativos 

contábil-financeiros; auxiliar na análise economica

elaborar a demonstração financeiro consolidada da Prev

elaboração do Balanço Geral; auxiliar na elaboração do Balanço Geral; redigir correspondências 

e parecer em processos sobre assuntos de sua competência; realizar nos prazos legais os 

 

 ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES E DEVERES DOS CARGOS EM COMISSÃO

 

CONTÁBIL 

SÍNTESE DOS DEVERES: organizar e controlar as atividades do setor que dirige, 

acompanhando os trabalhos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos,  

a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial do Prev-Jaci. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Controlar os trabalhos  que lhe são afetos, respondendo 

s a eles atribuídos; auxiliar na elaboração e revisão do plano de contas da Prev

escriturar contas correntes diversas, examinar empenhos de despesas e a existência de saldos nas 

dotações; auxiliar na feitura global da contabilidade dos diversos impos

componentes da receita; executar todas as tarefas relacionadas com a escrituração mercantil e 

tributária; conferir a emissão de guias de pagamento, conferir diariamente documentos de 

receitas despesas e outros; fazer a conciliação de extratos bancários, confrontando débitos e 

créditos, pesquisando quando for detectado erro e providenciando a correção; fazer levantamento 

de contas para fins de elaboração de balancetes, boletins, balanços e outros demonstrativos 

ar na análise economica- financeira e patrimonial da Prev

elaborar a demonstração financeiro consolidada da Prev-Jaci; coletar e ordenar os dados para a 

elaboração do Balanço Geral; auxiliar na elaboração do Balanço Geral; redigir correspondências 

parecer em processos sobre assuntos de sua competência; realizar nos prazos legais os 

 

ATRIBUIÇÕES E DEVERES DOS CARGOS EM COMISSÃO 

: organizar e controlar as atividades do setor que dirige, 

acompanhando os trabalhos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos,  

: Controlar os trabalhos  que lhe são afetos, respondendo 

s a eles atribuídos; auxiliar na elaboração e revisão do plano de contas da Prev-Jaci; 

escriturar contas correntes diversas, examinar empenhos de despesas e a existência de saldos nas 

dotações; auxiliar na feitura global da contabilidade dos diversos impostos, taxa e demais 

componentes da receita; executar todas as tarefas relacionadas com a escrituração mercantil e 

tributária; conferir a emissão de guias de pagamento, conferir diariamente documentos de 

ratos bancários, confrontando débitos e 

créditos, pesquisando quando for detectado erro e providenciando a correção; fazer levantamento 

de contas para fins de elaboração de balancetes, boletins, balanços e outros demonstrativos 

financeira e patrimonial da Prev-Jaci; 

Jaci; coletar e ordenar os dados para a 

elaboração do Balanço Geral; auxiliar na elaboração do Balanço Geral; redigir correspondências 

parecer em processos sobre assuntos de sua competência; realizar nos prazos legais os 



recolhimentos devidos, emitindo guias e cheques bancários, articular

fim de manter atualizadas as informações sobre o movimento das contas;  exec

correlatas, conforme a necessidade da Prev

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Horário: Período normal de trabalho  à disposição do Diretor Executivo da Prev
b) Outras: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de 

trabalhos a noite, sábados, domingos e feriados.
  

REQUISITOS PARA O CARGO:

a) Habilitação Profissional para o cargo;
 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Diretor Executivo da Prev

recolhimentos devidos, emitindo guias e cheques bancários, articular-se com a rede bancária a 

fim de manter atualizadas as informações sobre o movimento das contas;  exec

correlatas, conforme a necessidade da Prev-Jaci. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: Período normal de trabalho  à disposição do Diretor Executivo da Prev
Outras: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de 
trabalhos a noite, sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA O CARGO: 

Habilitação Profissional para o cargo; 

Indicação pelo Diretor Executivo da Prev-Jaci. 

 

 

 

 

 

se com a rede bancária a 

fim de manter atualizadas as informações sobre o movimento das contas;  executar outras tarefas 

Horário: Período normal de trabalho  à disposição do Diretor Executivo da Prev-Jaci. 
Outras: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e 


