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LEI MUNICIPAL Nº 1416/2022

SÚMULA: ALTERA LEI MUNICIPAL Nº. 993/2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO E
AMPLIAÇÃO DE VAGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA
BANDEIRANTES/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÉSAR AUGUSTO PERIGO, Prefeito do Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica criado uma segunda vaga dentro da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Nova Bandeirantes/MT, incluindo no anexo I da Lei 993/2017 mais um Cargo de Provimento Efetivo
de Educador Físico que tem sua descrição sintética e Descrição Analítica elencada no anexo I desta Lei.

Art. 2º - O segundo cargo criado por esta Lei integrará o quadro de cargo de provimento efetivo de que trata a Lei
Municipal 993/2017, alterando a tabela I quanto ao Cargo de Provimento Efetivo de Educador Físico, da seguinte
forma:

DESCRIÇÃO DO CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO

EDUCADOR FÍSICO 02 40 HORAS 3.714,93 (Lei 993/2017)

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º - A estimativa do impacto orçamentário e financeiro segue anexo.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes-MT, 27 de setembro de 2022.

CESAR AUGUSTO PÉRIGO

Prefeito Municipal

ANEXO I - DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades necessárias no Programa do Governo Federal
destinado à implementação de ações de Atividade Física (IAF) na Atenção Primária à Saúde, que visa fomentar a
oferta de ações de atividade física e a adesão pela população, por meio da contratação de profissionais de educação
física na saúde na APS.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade;
Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a
produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento
de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as
Equipes Estratégia Saúde da Família - ESF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado,
discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação
Permanente; Articular ações de forma integrada às Equipes da ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde
que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços
públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto
com as Equipes da ESF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como
facilitadores monitores no desenvolvimento de atividades físico-práticas corporais; Supervisionar, de forma
compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes da ESF na comunidade; Articular parcerias
com outros setores da área junto com as Equipes da ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações
que valorizem a atividade físico-práticas corporais e sua importância para a saúde da população; executar outras
atividades correlatas ao cargo/função.

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: Bacharel em Educação Física

ANEXO II
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RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Inciso I, artigo 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Cargo de Provimento Efetivo de Educador Físico para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

IMPACTO FINANCEIRO:

Discriminação (previsão exercício 2022) Valores Percentual

Receita Corrente Líquida últimos 12 meses 56.992.771,45

Gasto Pessoal e Encargos 09/2021 a 08/2022 23.468.148,43

Gasto Pessoal e Encargos 09/2021 a 08/2022 5.023.308,73

Serviços médicos terceirizados 1.490.968,48

Despesas com pessoal (dedutíveis) (322.899,32)

Soma dos gastos com pessoal e encargos 29.659.526,32 52,04%

Discriminação Valores Percentual

Receita Corrente Líquida 2023 80.775.000,00

Gasto Pessoal e Encargos 2023 34.086.000,00 42,20%

Discriminação Valores Percentual

Receita Corrente Líquida 2024 86.540.000,00

Soma das Despesas com Pessoal 36.414.000,00 42,08%

Nova Bandeirantes MT, 27 de setembro de 2022

CÉSAR AUGUSTO PÉRIGO

Prefeito Municipal

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO

(Inciso II, artigo 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Cargo de Provimento Efetivo de Educador Físico para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

FONTE DE CUSTEIO:
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Dotações orçamentárias anuais, consignadas na própria secretaria.

Na qualidade de ordenador de "despesas" da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes - MT, declaro, para os
efeitos do inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa
especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, não afetando ao equilíbrio
das contas públicas. Todavia, estamos atentos em resguardar o equilibrio financeiro através do Relatório de Gestão
Fiscal RGF avaliados quadrimestralmente.

Ratifica-se que a avaliação da RCL para os exercicios de 2023 e 2024, estão em conformidade ao disposto contido
no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária LDO/2023, visando um cenário de desenvolvimento regional,
conforme se observa o crescimento econômico regional. Todavia, as despesas com pessoal estão seguindo a média
dos valores efetivamente gastos e previstos com incremento aproximado de 9 a 10% acima da inflação para o
exercício de 2023, ano que prevemos implantar novo PCCS e Nova estrutura administrativa.

Pelo exposto, entendemos que o valor ora aplicado não compromete o orçamento do município de Nova
Bandeirantes no citado período.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes-MT, 27 de setembro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PÉRIGO

PREFEITO MUNICIPAL


