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ATOS DO PODER EXECUTIVO

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 144, DE 06 DE JUNHO DE 2019.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor comissionado e dá 
outras providências.”

O PREFEITO DE TOCANTINIA –ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal,

  
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ALANNA MONIK ALVES BUCAR inscrita 
no CPF nº 035.107.141-56, para exercer o cargo em comissão de Secretaria 
municipal de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo, lotada na Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo.

Art. 2º - Fica revogado o decreto nº 12 de 02 de janeiro de 2017.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de junho de 2019.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 551/2019, DE 06 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a Alteração À Lei Municipal Nº 007/2010 
(Código Tributário Municipal), e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA – TO, o Sr. 
MANOEL SILVINO GOMES NETO, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e 
ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1. Fica acrescido o Inciso IV, no Parágrafo único do artigo 192, 
da Lei Municipal 007/2010:

Art. 192 - .....
Parágrafo único. ....
(...)
IV - em instância especial, o Prefeito Municipal.

Art. 2. Fica alterado a redação do Art. 213 e acrescenta o parágrafo 
único do mesmo artigo da Lei Municipal nº 007/2010:

Art. 213 - A instrução e o julgamento do processo administrativo 
tributário competem, em primeira instância, ao Secretário de Finanças, em 
segunda instância, ao Conselho de Recursos Fiscais, e em instancia especial o 
Prefeito Municipal, excetuado o disposto no parágrafo único do art. 202 desta Lei.

Parágrafo Único. Não caberá recurso para a instância especial se o 
município instituir o conselho Municipal de Contribuintes.

Art. 3. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 221 da Lei Municipal 
nº 007/2010: 

Art. 221 ......
Parágrafo único. Só será julgado pelo Conselho de Recursos Fiscais, 

caso o município não instituir de fato o Conselho, remetendo-se diretamente os 
autos para o julgamento em instância especial.

Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando 
todas as disposições em contrário, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de junho de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

LEI Nº 552/2019 DE 06 DE JUNHO DE 2019

“Institui o Sistema Municipal de Ensino e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tocantínia 
aprovou e ELE sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 1º: Esta lei dispõe sobre a estrutura do Sistema Municipal 

de Ensino e estabelece normas gerais para sua adequada implantação.
ARTIGO 2º: O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais de ensino, garantindo, na forma da 

lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional 
e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
ARTIGO 3º: São objetivos do Sistema Municipal de Ensino:
I - oferecer educação infantil e ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito,inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 
ensino;

III - garantir atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças 
de zero a cinco anos e onze  meses de idade;

IV - manter escolas na zona rural oferecendo ensino com características 
e modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades dessa população;

V - oferecer ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando;

VI - oferecer educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 
na escola;

VII - atender ao educando, na educação infantil e no ensino 
fundamental público,por meio de programas suplementares de material didático 
e pedagógico,transporte, alimentação;

VII- garantir padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como 
a variedade e  quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;

IX - manter cursos de formação continuada aos docentes da rede 
municipal de ensino;

X - garantir a participação de docentes, pais e demais segmentos 
ligados às questões da educação municipal na formulação de políticas e diretrizes 
para a educação no município;
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XI - manter um sistema de informações educacionais atualizado de 
forma a subsidiar o processo decisório e o acompanhamento e avaliação do 
desempenho do Sistema Municipal de Ensino;

ARTIGO 4°: O acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária,organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e, ainda,o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.

§ 1º: Compete ao Poder Público Municipal, em regime de colaboração 
com o Estado, e com a assistência da União:

I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, 
e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;

II - fazer-lhes a chamada pública;
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
§ 2º: O Poder Público Municipal assegurará em primeiro lugar 

o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em 
seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades 
constitucionais e legais.

§ 3º: - Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo 
tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do não 
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público Municipal, ou de sua 
oferta irregular,cuja ação judicial correspondente, nos termos da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - Lei Federal no 9.394, de 20/12/96 -, é gratuita 
e de rito sumário.

§ 4º: Comprovada a negligência do Chefe do Executivo Municipal 
para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ele ser imputado por 
crime de responsabilidade, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional;

§ 5º: Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, de 
educação indígena e não indígena o Poder Público Municipal criará formas 
alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior.

ARTIGO 5º: A educação, ministrada com base nos princípios 
estabelecidos no Art. 2o desta lei, e inspirada nos princípios de liberdade e 
solidariedade humanas, tem por finalidade:

I - a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, 
do Estado,da família e dos demais grupos que compõem a comunidade;

II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa 
humana;

III - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 
internacional;

IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua 
participação naobra do bem comum;

V - o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as 
possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando-o;

VI - a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural;
VII - a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos 
de classe, raça ou sexo;

VIII - o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão 
crítica da realidade.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
ARTIGO 6º: A organização do Sistema Municipal de Ensino dar-

se-á em colaboração com o Sistema de Ensino do Estado, incumbindo-se o 
Município de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados;

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - dispor sobre normas complementares para o aperfeiçoamento 

permanente de seu sistema de ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de 

ensino do seu sistema de ensino;
V - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área 
de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

PARÁGRAFO ÚNICO: As incumbências do Município serão 
desempenhadas sem prejuízo daquelas destinadas pelos Artigos 12 e 13 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal no 9.394/96 – aos 
estabelecimentos de ensino e aos docentes, respectivamente.

ARTIGO 7°: O Sistema Municipal de Ensino assegurará às unidades 
escolares públicas de educação básica de sua rede progressivos graus de 
autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro público e a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

ARTIGO 8°: Os órgãos que compõem o Sistema Municipal de 
Ensino são:

I - Departamento de Educação Municipal;
II - O Conselho Municipal de Educação;
III - as instituições do ensino fundamental,infantil mantidas pelo 

Poder Público Municipal;
IV - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada.
ARTIGO 9°: São competências do Departamento Municipal de 

Educação:
I - a execução da política do Governo Municipal no setor de Educação;
II - o assessoramento ao Conselho Municipal de Educação;
III- a execução de atividades de ensino infantil, fundamental e de 

educação especial;
IV - a prestação de assistência ao escolar;
V - a prestação de assistência técnica, supervisão e fiscalização 

de estabelecimentos de ensino municipais e estabelecimentos particulares de 
ensino infantil;

VI - a promoção do desenvolvimento do processo educacional e 
incentivo ao processo de integração escola e comunidade;

VIII - a promoção do desenvolvimento de estudos para melhoria do 
desempenho do sistema municipal de educação;

IX - a promoção de intercâmbio de informações de assistência 
técnica bilateral com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras 
ou internacionais;

X - a execução de atividades destinadas a cumprir e fazer cumprir 
as leis federais,estaduais e municipais de ensino, bem como as decisões dos 
Conselhos Federal Estadual e Municipal de Educação;

XI - execução de atividades relacionadas com o suprimento de 
recursos físicos para o sistema municipal de educação.

ARTIGO 10: - São competências do Conselho Municipal de Educação:
I - formular a política educacional do município;
II - fiscalizar e acompanhar a execução dos planos educacionais no 

município;
III- encaminhar representações aos órgãos governamentais e não 

governamentais do Município, Estado e União das questões concernentes à 
educação e ao ensino;

IV - manter intercâmbio no município, com outros municípios, com 
os governos estaduais, com o governo federal, entidades estrangeiras visando 
ao aprimoramento do ensino;

V - propor ao Chefe do Executivo o estabelecimento de convênios;
VI - trabalhar em cooperação com outros órgãos de administração 

pública e da sociedade civil visando ao equacionamento dos problemas gerais 
ou específicos da educação e do ensino;

VII - acolher, dar seguimento e acompanhamento das representações 
que venha a receber referentes à sua área de atuação;

VIII - propor modificações na estrutura do Departamento de Educação 
e órgãos ligados à educação em âmbitos federal, estadual e municipal;

IX - sugerir medidas para a realização do censo escolar do município, 
bem como para a chamada escolar do público referência em relação à educação 
infantil e do ensino fundamental.

ARTIGO 11: São competências das instituições de ensino municipais:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 

de integração da sociedade com a escola.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
ARTIGO 12: O ensino público municipal obedecerá às seguintes 

diretrizes:
I - gestão democrática através da participação efetiva do Conselho 

Municipal de
Educação, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres;
II - ensino fundamental em ciclos, obrigatório a partir dos 6  anos 

de idade;
III - admissão de estagiários do curso do magistério , pedagogia e/ 

ou outras licenciaturas;
IV - projetos educativos extracurriculares obrigatórios e opcionais, 

obedecendo a jornada de trabalho docente.
V - informatização da parte administrativa da escola;
VI - projetos de enriquecimento curricular específicos para as escolas 

indígenas e  rurais;
VII - avaliação constante do processo ensino - aprendizagem por 

agentes internos e externos;
IX - avaliação constante das instituições auxiliares da escola;
X - avaliação constante da escola.
ARTIGO 13: A Educação infantil e fundamental será ministrada 

em estabelecimentos de ensino que serão organizados de acordo com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Art.25 no Parágrafo Único. E assim fica 
estabelecido:

I - o número máximo de alunos por classe, será assim definido:
–Na Educação Infantil
Nas classes com alunos em idade 0 a 1 e 11 meses ano -8 alunos 

por adulto
Nas classes com alunos em idade 2 a 3 e 11 meses anos – 12 alunos 

por adulto
Nas classes com alunos em idade de 4 anos – 20 alunos por adulto
Nas classes com alunos em idade de 5 anos – 25 alunos por adulto
- Nas primeiras séries do 1° ciclo do ensino fundamental deverá ter 
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no máximo 25 alunos por sala.Quando exceder essa quantidade o professor terá 
direito a um Auxiliar/Assistente de sala sendo o máximo de 30 alunos por turma. 

– Nas terceiras últimas series do 1° ciclo do ensino fundamental 
máximo de 30 alunos por turma quando exceder essa quantidade o professor 
terá direito a um Auxiliar/Assistente de sala.

– Nas turmas de 6º ao 9º ano mínimo de 25 alunos e máximo de 35 
alunos por turma.

Parágrafo único: Cabe ao Conselho Municipal de Educação, à vista 
das condições financeiras, regionais e locais estabelecer parâmetros para o 
atendimento disposto deste artigo assegurando o número de alunos por turma 
em caso de enturmamento (multiseriado). 

I - as escolas municipais de ensino infantil e fundamental contarão 
com o Quadro de

Apoio Escolar, composto de funcionários encarregados das atividades 
meio, que será constituído a saber:

a)Assistente administrativo,manipuladores de alimentos , Auxiliar 
de Serviços gerais , vigias noturnos, porteiros serventes, assistente de sala 
, monitores,  nutricionista, orientador educacional, psicólogo, coordenador 
pedagógico. 

b) a manutenção preventiva e pequenos reparos nas escolas municipais 
ficará sob responsabilidade da secretaria municipal de educação que contratará 
o profissional específico para as eventuais necessidades quando se fizerem 
necessárias.

c) a supervisão será feita por 1 engenheiro da Prefeitura Municipal.
ARTIGO 14°: São instituições de caráter obrigatório nas escolas 

municipais de educação infantil e fundamental:
I – Conselho Escolar
II - Associação de Pais e Mestres - APM
ARTIGO 15: O Conselho escolar, órgão de natureza deliberativa,eleito 

anualmente no primeiro mês do ano letivo, presidido pelo Diretor de Escola,terá 
um total mínimo de 9 (nove) e máximo de 21 membros, de acordo com o número 
de classes, sendo 50% dos membros representantes da escola e 50%representantes 
de pais e alunos.

§ 1º: A composição a que se refere o caput obedecerá à seguinte 
proporcionalidade:

o presidente do Conselho escolar, que será sempre um profissional 
de carreira da educação municipal;

II) 40% de professores e especialistas
III) 10% de funcionários
IV) 40% de pais.
V) 10% de alunos
a) A proporcionalidade prevista nos incisos IV e V poderá ser alterada, 

a critério do Conselho.
§ 2º: Os componentes do Conselho escolar serão escolhidos entre os 

pares, mediante processo eletivo.
§ 3º: Cada segmento representado no Conselho escolar elegerá 

também 2 (dois) suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas 
ausências e impedimentos.

§ 4º: Os representantes dos alunos terão direito a voz e voto, salvo 
nos assuntos que, por força legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da 
capacidade civil.

§ 5º: São atribuições do Conselho escolar:
I - deliberar sobre:
a) diretrizes e metas da escola;
b) a proposta pedagógica da escola;
c) alternativas de solução para os problemas administrativos e 

pedagógicos;
d) prioridade para aplicação de recursos da escola e das instituições 

auxiliares;
e) projetos especiais;
f) penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, 

servidores e alunos da unidade escolar.
II - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho 

diante das diretrizes e metas estabelecidas.
III - acumular as funções do Conselho Deliberativo da APM.
§ 6º: As reuniões do Conselho serão secretariadas por um dos seus 

membros, indicado pelo presidente.
§ 7º: O exercício da função de Conselheiro é gratuita e se constituem 

serviço público relevante.
§ 8º: O Conselho escolar deverá reunir-se, ordinariamente,01(uma) 

vez por bimestre e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente 
ou por no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros.

§ 9º: As deliberações do Conselho escolar constarão em ata específica, 
sempre tornadas públicas e adotadas por maioria simples, presente a maioria 
absoluta de seus membros.

ARTIGO 16: A Associação de Pais e Mestres terá por finalidade 
colaborar na administração da escola, no aprimoramento pedagógico educacional, 
na gestão financeira, na assistência ao escolar e na integração família escola - 
comunidade.

§ 1º: A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá 
caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

§ 2º: O Departamento de Educação, no prazo de 30 dias a contar da 
vigência desta lei, encaminhará ao Conselho Municipal para aprovação, minuta 
de Estatuto Padrão para as APMs da rede municipal.

ARTIGO 17: - A composição dos níveis escolares e a organização dos 
segmentos do processo educativo, de acordo com cada modalidade de ensino 

adotada no Município, deverão observar com rigor o disposto nos Arts. 22 a 42 
e58 e 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS FINANCEIROS
ARTIGO 18: São considerados recursos públicos destinados à
Educação os originários de:
I - receita de impostos municipais;
II - receita de transferências constitucionais e outras transferências;
III - receita de salário-educação e de outras contribuições sociais;
IV - receita de incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.
ARTIGO 19°: I- O Município aplicará, anualmente, nunca menos 

de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendidas 
as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
público, observado o disposto no Art. 5o da Emenda Constitucional no 14 e 
inciso V do Art. 7º desta lei.

II - O município destinará as APMS, conforme a previsão orçamentária 
líquida mensal , 10% do recurso do FUNDEB 40 para aquisição de material 
pedagógico,manutenção de pequenos reparos, água, energia e internet.

III – O percentual a que se refere o item II deste artigo, obedecerá ao 
censo escolar de cada unidade de ensino da rede municipal.

ARTIGO 20º: Considerar-se-ão como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais municipais, compreendidas as 
que se destinem a:

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da Educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino;

III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando, 

precipuamente, ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V - realização de atividade-meio necessárias ao funcionamento dos 

sistemas de ensino;
VI - aquisição de material didático e pedagógico e manutenção de 

programas de transporte escolar;
ARTIGO 21°: Não constituirão despesas de manutenção e 

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, 

quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial,desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológico,
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta 

ou indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da Educação, quando 

em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

ARTIGO 22°: As receitas e despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas em balanços bimestral 
pelo Poder Público Municipal, assim como nos relatórios a que se refere o 
parágrafo 3o do Art. 165 da Constituição Federal.

ARTIGO 23º: Os órgãos fiscalizadores e controladores 
examinarão,prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o 
cumprimento do disposto no Art. 212 da Constituição Federal, no Art. 60 do Ato 
das Disposições Transitórias e na sua legislação regulamentadora.

ARTIGO 24º: Os recursos públicos serão destinados às escolas 
públicas, podendo ser dirigidos a escolas confessionais ou filantrópicas, nos 
termos do art. 77 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 
no9.394/96.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRTIAS
ARTIGO 25º: O Poder Público Municipal deverá recensear os 

educandos da educação infantil e do ensino fundamental, com especial atenção 
para os grupos de crianças e jovens da etnia indígena Xerente ofertando –lhes 
condições de educação de qualidade respeitando suas especificidades linguísticas, 
visando a preservação e manutenção da cultura do povo Akwẽ.

1§º: O Poder Público deverá:
I - realizar programas de formação continuada para todos os 

professores da rede municipal de ensino em exercício,utilizando também, para 
tanto, os recursos da educação à distância;

II - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 
território no sistema nacional de avaliação do rendimento escolar.

ARTIGO 26º: Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de junho de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA04 Ano III - Nº 175 - SEXTA - FEIRA, 07 DE JUNHO 2019

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

LEI Nº 553/2019 DE 06 JUNHO DE 2019

Acrescenta cargos a Lei nº 548/2019, que ““Dispõe sobre 
a Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal 
de Tocantínia e dá outras providências”.

O PREFEITO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ELE 
sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º –Ficam acrescidos a Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Tocantínia, os seguintes cargos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUANTIDADE DE CARGOS NOME DOS CARGOS NÍVEL

CARGOS ADMINISTRATIVOS

03 Assessor Técnico de Orientação Social – 
SCFV; PAIF; PCF DAS II

Art. 2º – As atribuições e demais disposições permanecem inalteradas.
Art. 3º – As despesas decorrentes dessa lei encontrarão cobertura nas 

dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de junho de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

LEI N° 554/2019 DE 06 JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo 
– COMTUR, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS, 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 o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, 
com a finalidade de orientar, promover e fomentar o desenvolvimento do turismo 
no Município de Tocantínia – TO.

CAPITULO I

Do Conselho Municipal de Turismo de Tocantínia

Art. 2º. O Conselho Municipal de Turismo compor-se-á de membros 
representantes do poder público, da iniciativa privada e sociedade civil organizada 
com vínculo e/ou interesse no desenvolvimento turístico do Município. 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Turismo terá como principais 
atribuições o gerenciamento do Plano e do Fundo Municipal de Turismo. 

Art. 4º. O Conselho de Turismo será constituído de no mínimo 04 
(quatro) membros do Poder Público e 04 (quatro) membros da Sociedade Civil 
organizada, e que tenham interesse pelo desenvolvimento e fomento do turismo 
sustentado em Tocantínia, abaixo relacionados:

I - Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo;
II – Secretaria de Assistência social;
III – Secretaria de Educação;
IV – Secretaria de Assuntos Indígenas
V - Associação comercial e industrial de Tocantínia – ACITO;
VI - Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Tocantínia;
VII - Associação de Pais e Mestres da Escola Prof. Constantino 

Pedro de Castro;
VIII - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Tempo 

Integral Antônio Benvindo da Luz.

§ 1º. Na indicação dos membros as entidades representadas deverão 
indicar titular e suplente, os quais serão nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ 2º. O Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho, serão 
escolhidos pelos conselheiros em sua primeira reunião anual. 

§ 3º. O mandato dos membros será de dois anos, admitida sua 
recondução por mais um período.

§ 4º. Quando ocorrer uma vaga, o novo membro designado, completará 
o mandato de substituto.

§ 5º. O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente 
e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

§ 6º. A presidência e vice-presidência será ocupada alternadamente, 
a cada dois anos, na renovação do Conselho, por um representante do Poder 
Público e da Sociedade Civil organizada. 

Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal de Turismo: 
I – Formular e desenvolver a política Municipal de Turismo;
II – Apreciar e deliberar os projetos que lhe sejam submetidos relativos 

à Política Municipal de Turismo;
III – Avaliar e fiscalizar periodicamente o desempenho dos trabalhos 

desenvolvidos pelo órgão colegiado;
IV – Suprir, mediante decisão coletiva, homologada por decreto do 

Executivo, os casosomissos; 
V – Apoiar iniciativas que venham incrementar o turismo no Município 

de Tocantínia e promover melhorias na infraestrutura turística receptiva;
VI – Promover junto às autoridades de classe, campanhas no sentido 

de conscientizar a comunidade sobre a importância do turismo como atividade 
econômica; 

VII – Estimular e organizar o turismo sustentável, preservando a 
identidade cultural e ecológica do Município; 

VIII – Fomentar a elaboração e implantação de um Plano Municipal 
de Desenvolvimento do Turismo Sustentável. 

Art. 6º. O órgão coordenador e executor de Política Municipal de 
Turismo é Secretaria de Juventude Esporte Cultura e Turismo.

Art. 7º. Compete ao órgão executor da Política de Turismo oferecer 
infraestrutura e pessoal necessário para o funcionamento do Conselho Municipal 
de Turismo. 

Art. 8º. O Conselho reunir-se-á semestralmente em caráter ordinário 
e, extraordinariamente, com registro em ata, tantas vezes quantas necessárias, 
sempre por convocação do seu Presidente ou, na sua ausência, do seu vice-
presidente, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, com indicação 
da pauta e do local em que as mesmas se realizarão. 

§ 1º. Os membros do COMTUR estarão dispensados de comparecer às 
sessões, por ocasião de férias ou licenças que lhe forem regularmente concedidas 
pelos respectivos Órgãos, repartições ou empresas onde desenvolvem suas 
atividades. 

§ 2º. O Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos 
pelo Vice-presidente do COMTUR.

§ 3º. Os membros do Conselho em suas ausências, serão substituídos 
pelos seus respectivos suplentes. 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º. O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR- deverá 
elaborar seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado por Decreto do 
Executivo. 

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente 
Lei, através de Decreto, caso necessário. 

Art. 11º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 06 dias do mês de junho de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal
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