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“Dispõe sobre a revisão do plano Plurianual para o
 período de 2019/2021 e dá outras providências.”

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em 
cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2° do art. 165 
da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar n°. 101/2000 
de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara 
Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei:

 Art. 1° - Os anexos da Lei 533/2017, de 19 de dezembro 2017, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2019/2021, alterada pela lei 
544/2018 de 17 de dezembro de 2018 passa a vigorar com as alterações constantes 
dos Anexos desta lei. 

 Art. 2° - Esta Lei entra em vigor em 1° janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia, Estado do Tocantins, 
aos 18dias do mês de dezembro de 2019.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

 LEI Nº 557/2019
 Tocantínia-TO,18 de dezembro de 2019.

“Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2020 e dá outras providências. “

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em 
cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 
da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 
de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara 
Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º - Observar-se-ão, quando da feitura da Lei, de meios a 
viger a partir de 1º de janeiro de 2020 e para todo o exercício financeiro, as 
Diretrizes orçamentárias estatuídas na presente Lei, por mandamento do §2º 
do Art. 165 da Constituição da República, bem assim da Lei Orgânica do 
Município, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
compreendendo: 

 I - Orientação à elaboração da Lei Orçamentária;

 II - Diretrizes das Receitas; e

 III - Diretrizes das Despesas;

 Parágrafo Único - As estimativas das receitas e das despesas do 
Município, sua Administração Direta, obedecerão aos ditames contidos nas 
Constituições da República, do Estado do Tocantins, na Lei Complementar nº 
101/2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal n.º 4.320/64 e alterações 
posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado e, ainda, aos princípios contábeis geralmente aceitos.

SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

 Art. 2º - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 
2020, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, suas autarquias, fundações, 
fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução 
orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras 
estabelecidas pela legislação federal, aplicável à espécie, com vassalagem às 
disposições contidas no Plano 

Plurianual de Investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente 
lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e 
avaliados segundo suas prioridades.

 Parágrafo Único - É vedada, na Lei Orçamentária, a existência de 
dispositivos estranhos à previsão da Receita e à fixação da Despesa, salvo se 
relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e Contratação 
de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita.

 Art. 3º - A proposta orçamentária para o exercício de 2020, conterá 
as prioridades da Administração Municipal deverá obedecer aos princípios da 
universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o Programa de 
Trabalho a ser desenvolvimento pela Administração.

 Parágrafo Único - O Programa de Trabalho, a que se refere o presente 
artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, 
natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá acorrer na 
realização de sua execução, nos termos da alínea “c”, do inciso II, do art. 52, da 
Lei Complementar nº 101/2000, bem assim do Plano de Classificação Funcional 
Programática, conforme dispõe a Lei nº 4320/64.

 Art. 4º - A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal 
será encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada 
no orçamento geral do município.

 Art. 5º - A proposta orçamentária para o exercício de 2020, 
compreenderá:

 I - Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da presente lei; 
e

 II - Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de 
prioridades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômica 
- financeira do Município.

 Art. 6º - A lei Orçamentária Anual autorizará o poder Executivo, nos 
termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir 
Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de90%do valor total da 
despesa fixada na própria Lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações 
do próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado 
e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.
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 Art. 7º - O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

 Art. 8º - O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), 
das transferências provenientes do FPM, ICMS, IPI/Exp., ITR e o do IPVA, 
para formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 
- FUNDEB, com aplicação, no mínimo, de 60% (sessenta por cento) para 
remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas 
atividades no ensino fundamental e pré-escolar público e, no máximo 40% 
(quarenta por cento) para outras despesas.

 Art. 9º - É vedada a aplicação da Receita de Capital derivada da 
alienação de bens integrantes do patrimônio público, na realização de despesas 
correntes.

 Art. 10 - Os ordenadores de despesas inclusive o Presidente da 
Câmara Municipal poderá abrir créditos adicionais, suplementares e especiais, 
com recursos provenientes de anulação nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 
4.320/64, desde que tanto a dotação suplementada, quanto a anulada integrem a 
sua função de governo.

 Parágrafo Único - O Presidente da Câmara Municipal deverá 
comunicar ao Chefe do Poder Executivo, as eventuais alterações do seu 
orçamento para que se proceda aos necessários ajustes no orçamento geral;

Art. 11- A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas 
sem finslucrativos deverá observar o disposto no artigo 26 da Lei complementar 
federal no 101, de 4 demaio de 2000. 

Art.12 - O Poder Executivo deverá estabelecer parâmetros de preços 
relativos àcontratação de serviços terceirizados de caráter continuado, visando 
aprimorar o controle, oacompanhamento e a permanente avaliação das despesas 
de custeio realizadas por todos os órgãosdo Município.

CAPÍTULO II
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA

Art. 13 - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal projetos 
de leidispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição e regulamentação da Contribuição de Melhoria, 
decorrente de obraspúblicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços 
prestados;

III - revisão das alíquotas do IPTU com o objetivo de gerar recursos 
para programasespecíficos, a exemplo dos habitacionais, voltados à população 
de baixa renda, bem como adequá-las ao conceito de seletividade em função da 
essencialidade das moradias populares;

IV - modificação no Código Tributário Municipal, com o objetivo de 
tornar a tributação mais justa;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e 
arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento 
das obrigações tributárias, além daracionalização de custos e recursos em favor 
do Município e dos contribuintes.

SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

 Art. 14 - São receitas do Município:

 I - os Tributos de sua competência;
anteriores;

 III - o incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e 
Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;

 IV - os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio ao 
desenvolvimento Industrial, Agro-pastoril e Prestacional do Município, incluindo 
os Programas, Públicos e Privados, de formação e qualificação de mão-de-obra;

 V - as isenções concedidas, observadas as normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei 
Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, publicada no Diário Oficial da União 
em 05/05/2000.

 VI - evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange 
o Orçamento da Previdência;

 VII - a inflação estimada para o exercício de 2020,

 VIII - outras.

 Art. 15 - Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões 
de receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art.12 da Lei 
Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

 Parágrafo Único - A Lei orçamentária:

 I - Conterá reserva de contingência, destinada ao:

  a) reforço de dotações orçamentárias que se revelarem 
insuficiente no decorrer do exercício de 2020, nos limites e formas legalmente 
estabelecidas.    b) atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

 II - Autorizara a realização de operações de créditos por antecipação 
da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita prevista, 
subtraindo-se deste montante o valor das operações de créditos classificados 
como receita. 

 Art. 16 - A receita devera estimar a arrecadação de todos os tributos 
de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

 Art. 17 - Na proposta orçamentária a forma de apresentação da receita 
deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320/64.

 Art. 18- O orçamento municipal devera consignar como receitas 
orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município, inclusive 
os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas 
de direito publico ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, 
auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra-
orçamentária, cujo produto não tenha destinação a atendimento de despesas 
públicas municipais.

 Art. 19 - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos 
das modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis 
a serem enviados a Câmara Municipal, no prazo legal e constitucional.

 Parágrafo único - Os projetos de lei que promoverem alterações na 
legislação tributária observarão:

 I - revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos Imóveis 
Urbanos;

 II - revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, 
sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitadas a capacidade 
econômica do contribuinte e a função social da propriedade.

 III - revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza;

 IV - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos 
serviços prestados;

 V - instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre 
obras públicas.

SEÇÃO IV
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

 Art. 20 - Constituem despesas obrigatórias do Município:

 I - as relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de 
seus objetivos;

 II - as destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;

 III - as decorrentes da manutenção e modernização da Máquina 
Administrativa;

 IV - os compromissos de natureza social;

 V - as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, 
inclusive encargos;

 VI - as decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem 
como admissão de pessoal, pelos poderes do Município, que, por força desta 
Lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as empresas Públicas 
e as Sociedades de Economia Mista;

 VII - o serviço da Dívida Pública, fundada e flutuante;
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 VIII - a quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios;

 IX - a contrapartida previdenciária do Município;

 X - as relativas ao cumprimento de convênios;
 
XI - os investimentos e inversões financeiras; e

 XII - outras.

 Art. 21 - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas;

 I - os reflexos da Política Econômica do Governo Federal;

 II - as necessidades relativas à implantação e manutenção dos Projetos 
e Programas de Governo;

 III - as necessidades relativas à manutenção e implantação dos 
Serviços Públicos Municipais, inclusive Máquina Administrativa;

 IV - a evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos; 

 V - os custos relativos ao serviço da Dívida Pública, no exercício 
corrente;

 VI - as projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, 
com observância das metas e objetos constantes desta Lei; e

 VII - outros.
 
 Art. 22 - As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão de 

qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos 
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação 
ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite 
estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

 Art. 23 - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e 
das transferências previstas no § 5º, do Art. 153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior.

 I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil 
habitantes; 

 II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e 
um e trezentos mil habitantes; 

 III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos 
mil e um e quinhentos mil habitantes; 

 IV - cinco por cento para Municípios com população acima de 
quinhentos mil habitantes.

 Art. 24- Os gastos com pessoal do poder legislativo devem obedecer 
ao fixado na Constituição Federal nos artigos 29 e 29-A bem como, a Lei 
complementar 101/00 e a Legislação municipal nãoultrapassar os seguintes 
índices.

 I - O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 
ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município;

 II - A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% (setenta por 
cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de 
seus vereadores;

 III - O subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 20% (vinte 
por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais.

 IV - O Poder Legislativo e suas autarquias não poderão gastar com 
pessoal mais de 6% (seis por cento) da receita corrente liquida em cada período 
de apuração

 Art. 25 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias 
destinadas ao Poder Legislativo serão repassados pelo Poder Executivo na 
conformidade com a Legislação em vigor, nos limites da receita efetivamente 
arrecadada no exercício de 2020, até o dia 20 de cada mês.

 Parágrafo único - O percentual destinado ao Poder Legislativo será 
definitivo em comum acordo entre os Poderes desde que obedeçam ao disposto 
na Legislação em vigor em especial o inciso I a IV do artigo 29-A da Constituição 
Federal (Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000).

 Art. 26 - As despesas com pagamento de precatórios judiciários 
correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações 
especiais e específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis 
pelos débitos, obedecendo a capacidade financeira do tesouro municipal.

 Art. 27 - Os projetos em fase de execução desde que revalidados 
à luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos 
projetos.

 Art. 28 - A Lei Orçamentária, poderá consignar recursos para financiar 
serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito 
privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do 
governo municipal e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento 
dos objetivos determinados. 

 Art. 29 - O Município deverá investir prioritariamente em projetos 
e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes 
buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando 
melhoria da qualidade dos serviços.

 Art. 30 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em 
suas alterações, de quaisquer recursos do Município para clubes, associações 
e quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches, escolas para 
atendimento de atividades de pré-escolas, centro de convivência de idosos, 
centros comunitários, unidades de apoio a gestantes, unidade de recuperação 
de toxicômanos e outras entidades com finalidade de atendimento às ações de 
assistência social por meio de convênios.

 Art. 31 - Os Ordenadores de Despesas, poderá firmar convênios com 
outras esferas  governamentais 

e não governamentais nacionais e internacionais, para desenvolver 
programas nas áreas indígenas, de educação, cultura, saúde, habitação, 
abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico 
e segurança alimentar.

 Art. 32 - A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de 
programas de apoio e incentivo às sem fins lucrativos, tais com ONGS, OSCIP, 
Associações, bem como entidades estudantis, destacadamente no que se refere 
à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, 
bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo 
e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades.

 Art. 33 - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de 
autorização legislativa através de lei especial.

 Art. 34 - Os recursos somente poderão ser programados para atender 
despesas de capital, exceto amortizações de dívidas por operações de crédito, 
após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos 
sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio administrativos 
e operacionais.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 35 - A Secretaria de Administração e Finanças fará publicar junto 
a Lei Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa por projeto, 
atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores

 Parágrafo único - Caso o projeto da Lei Orçamentária - LOA e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO não sejam votados até 31 de dezembro de 
2019, serão considerados como aprovados sem ressalvas, podendo o Chefe do 
Poder Executivo sanciona-los com fundamento no presente artigo.

 Art. 36 - O projeto de lei orçamentária do município, para o exercício 
de 2020, será encaminhado à Câmara Municipal antes de encerramento do 
corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de 
sessão legislativa.

 Art. 37 - Fica autorizado os ordenadores de despesas inclusive os 
chefes do Executivo e Legislativo com base na Lei 10.028 no seu Art. 359-F, 
proceder no final de cada exercício financeiro o cancelamento dos Restos à Pagar 
que não tenham disponibilidades financeiras suficientes para suas quitações.  

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 38 - Não poderão ter aumento real em relação aos créditos 
correspondentes ao orçamento de 2020, ressalvados os casos autorizados em 
Lei própria, os seguintes gastos:

 I - de pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o 
limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes liquida, no 
âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea “b”, do inciso III, do art. 20, 
da Lei Complementar nº 101/2000;
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 II - de pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar 
o limite de 6% (seis por cento) das receitas correntes liquida, no âmbito do 
Poder Legislativo, nos termos da alínea “a”, do inciso III, do art. 20, da Lei 
Complementar nº 101/2000;

 III - pagamento do serviço da dívida; e

 IV - transferências diversas.

 Art. 39 - Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos 
órgãos municipais, com exclusão da   amortização   de   empréstimos,   serão 
respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutenção 
e funcionamento dos serviços já implantados.

 Art. 40- Com vistas ao atendimento, em sua plenitude, das diretrizes, 
objetivas e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica 
autorizado o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e 
necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive 
articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, inclusive 
contrair empréstimos observadas a capacidade de endividamento do Município, 
subscrever quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas 
rodoviários, bem como promover a atualização monetária do Orçamento de 
2020, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o 
mês de agosto de 2019 à agosto de 2020, se por ventura se fizer necessários, 
observados os Princípios Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser 
a Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal n.º 4.320/64, 
a lei que estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, 
bem como a promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos 
suplementares, até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender 
os elementos de despesas com dotações insuficientes.

 Art. 41 - Sãopartes integrantes desta Lei os seguintes anexos:
 
 I - Estrutura Orçamentária
 Anexo I - Metas e Prioridades
 
 II  - Metas Fiscais, compostas pelos seguintes demonstrativos:
 Demonstrativo I - Metas Anuais;
 Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 

exercício anterior;
 Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas 

Fixadas nos três exercícios anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação de Recursos Obtidos de 

Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Avaliação da situação financeira atuarial do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e compensação da Renúncia de 

Receita;
Demonstrativo VIII - Margem de expansão das despesas obrigatórias 

de caráter continuado.

 III - Riscos Fiscais
 Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providencias

 Art. 42 -  Caso os valores previstos no Anexo de Metas Fiscais 
apresentam-se defasados na ocasião da execução orçamentária, estes serão 
reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa 
autorizada.

 Art. 43 - Esta lei entrará em vigor a partir do dia 01 (primeiro) de 
janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos 
os seus Jurídicos e Legais efeitos e para que produza os resultados de mister 
para os fins de Direito.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 18 de dezembro de2019.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

LEI Nº 558/2019
Tocantínia-TO, 18 de dezembro de 2019.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do 
Município de TOCANTÍNIA, para o exercício financeiro 
de 2020.”

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

 Art. 1o. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual 
do Município de TOCANTÍNIA, para o exercício financeiro de 2020, nos termos 
das disposições constitucionais, compreendendo:

 I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, 
seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta. 

 II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder 
Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
 Art. 2o. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social é no valor de R$ 25.295.640,05 (vinte e cinco milhões duzentos 
e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta reais e cinco centavos).

 Art. 3o. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições 
e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas 
com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS TOTAL

RECEITA TRIBUTÁRIA 507.269,20

RECEITA PATRIMONIAL 618.420,58

RECEITA SERVIÇOS 28.009,59

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.692.820,31

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 164,76

SUB-TOTAL 21.846.684,44

ALIENAÇÃO DE BENS 18.288,55

TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.684.929,03

SUB-TOTAL 5.703.217,58

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA -2.254.261,97

SUB-TOTAL -2.254.261,97

TOTAL GERAL 25.295.640,05

Art. 4o. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das 
transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas 
na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações 
e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de 
Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA
 Art. 5o. A Despesa total fixada é no valor R$ 25.295.640,05 (vinte 

e cinco milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta reais e 
cinco centavos).Observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte 
desdobramento:

I Por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO VALOR

CAMARA MUNICIPAL 1.200.000,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 47.500,00

FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 4.720.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2.119.104,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.345.303,52

GABINETE DO PREFEITO 854.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 406.733,10

SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEENTO URBANO 3.141.119,38

SECRETARIA DE AGRICULTURA PECURARIA IND E COMERCIO 992.180,98

SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS 870.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E 
TURISMO 649.042,72

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 230.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 2.896.698,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.487.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.336.957,28

TOTAL GERAL 25.295.640,05

II Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO VALOR

ADMINISTRAÇÃO 4.213.797,97

AGRICULTURA 2.426.419,97

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.487.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 300,00

COMUNICAÇÕES 4.119,06

COMÉRCIO E SERVIÇOS 399.161,77

CULTURA 177.423,92

DESPORTO E LAZER 300.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 975.000,00

EDUCAÇÃO 92.266,90

EDUCAÇÃO 6.661.680,86

ENCARGOS ESPECIAIS 15.000,00

ENERGIA 15.543,61

GESTÃO AMBIENTAL 983.957,28

INDÚSTRIA 4.119,05

LEGISLATIVA 1.200.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 193.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 406.733,10

SAÚDE 4.345.303,52

SEANEAMENTO 202.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 14.764,04

TRANSPORTE 474.120,04

URBANISMO 703.928,96

TOTAL GERAL 25.295.640,05

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES 
 Art. 6o. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
      I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos 

abaixo indicados:
decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 %(por cento)

do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 
4.320/64;

decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por 
cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º 
da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na 
forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, até o limite de 90 % 
(por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da 
Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de 
elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda 
a categoria econômica a ser reduzida. 

      II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos 
limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei 
Complementar nº 101/2000.

 Art. 7o.O Poder Executivo Municipal poderá no exercício de 2020, 
abrir Créditos Adicionais Especiais para dar Cumprimento a quaisquer convênios 
e/ou contratos de repasses firmados com a União, os Estados ou Municípios, ou 
ainda Instituições Privadas, acrescentando o valor conveniado tanto na Receita 
Orçada, quanto na Despesa Fixada.

Art. 8o. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 18 de dezembro de 2019.

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal

LEI Nº  559/2019

Dispõe sobre a organização, estrutura, funcionamento 
e a composição do Conselho Municipal de Educação, 
de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e a Lei que Institui o Sistema Municipal de 
Ensino. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA –TO, MANOEL 
SILVINO GOMES NETO, faz saber que a CÂMARAMUNICIPAL, aprovou 
e eu sanciono a seguinteLei:

Art. 1ºFica instituído o Conselho Municipal de Educação de 
TOCANTÍNIA- TO como órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, 
deliberativo e de assessoramento superior do Sistema Municipal de Ensino 
de Tocantínia, como seu integrante, sendo-lhe assegurados os princípios da 
representatividade, pluralidade, autonomia e democracia no exercício de suas 
atribuições.

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação de Tocantínia tem como 
finalidade assegurar aos grupos representativos da sociedade civil e Poder Público 
Municipal o diálogo e o direito de participar da definição e acompanhamento 
da execução das políticas públicas para a educação do município de Tocantínia, 
concorrendo para elevar a qualidade dos serviços educacionais. 

Parágrafo único. O Regimento Interno será elaborado ou revisado pelo 
Conselho, sendo aprovado através de parecer por dois terços dos conselheiros 
titulares.

Art. 3º Compete ao Conselho:
promover a participação da sociedade civil no planejamento, no 

acompanhamento e na avaliação da educaçãomunicipal;
zelar pela qualidade pedagógica e social da educação noSME;
participar da definição das políticas municipais de Educação e na 

elaboração do Plano Municipal de Educaçãoassessorar os demais órgãos e 
instituições do Sistema Municipal de Educação no diagnóstico dosproblemas e 
deliberar a respeito de medidas para aperfeiçoá-lo;

emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações 
sobre assuntos do Sistema Municipal de Educação de Tocantínia -TO, 
em especial, sobre autorização de funcionamento, credenciamento e 
supervisãodeestabelecimentos de ensino públicos e privados de seu sistema, 
bem como a respeito da política educacional nacional;

credenciar Instituições de Ensino e autorizar o funcionamento de 
cursos das Instituições Públicas Municipais e das Instituições Privadas de 
Educação Infantil;

manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos 
municípios e do Estado doTocantins;

analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo 
subsídios aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação;

emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações 
sobre convênio, assistência e subvenção a entidades públicas e privadas 
filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como seucancelamento;

acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em 
idade escolar para a educação infantil e ensino fundamental, em todas as 
suasmodalidades;

mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas 
com necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no sistema regular 
de ensino;

dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipalde Educação;
MobilizarasociedadecivileoEstadopara a garantiadagestãodemocrática 

nos órgãos e instituições públicas doSME;
articular junto aos demais Sistemas Educacionais, ações de cooperação 

através do regime de colaboração que visem a melhoria da qualidade de ensino;
zelar pelo cumprimento das normas educacionais;
exercer outras atribuições correlatas que lhe forem designados frente 

às novas legislações;
elaborar e alterar, quando necessário, o seu regimento.
Art. 4º O Conselho Municipal de Educação será composto por 10 

(dez) membros titulares e seus respectivos suplentes representantes da sociedade 
civil e do Poder Público, eleitos por seus pares e indicados pelas suas respectivas 
entidades e nomeados, por ato do Prefeito Municipal.

§ 1º Os membros do Conselho serão distribuídos da seguinte forma:
1 (um) representante da Secretaria Municipal daEducação;
1 (um) representante do magistério PúblicoMunicipal;
1 (um) representante dos Diretores de Unidades de Educaçãoe Ensino 

da Rede PúblicaMunicipal;
1  ( u m )  r e p r e s e n t a n t e  d o s  C o n s e l h o s  E s c o l a r e s 

Municipaisouequivalentes;
 01 (um representante do Conselho da Criança e do Adolescente;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos de 

Unidades de Educação e Ensino da Rede Pública Municipal;
01 representante do Conselho Tutelar
01 representante do sistema Estadual de Ensino
01 representante das comunidades indígenas
01 representante da associação comercial de Tocantínia
§2º Cada conselheiro titular terá seu respectivo suplente que o 

substituirá na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos edeveres.
§3º O Presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado 

pelo plenário, por eleição aberta, com maioria absoluta, para um mandato de 1 
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(um) ano, sendo permitida umarecondução.
§4º Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo 

de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, mobilizar 
as instituições para convocação das assembléias que escolherão os novos 
representantes para a composição das Câmaras.

§5º - No caso do presidente não cumprir o disposto no parágrafo acima 
competirá ao Secretário Municipal de Educação executar a ação.

§6º  Os representantes  da Secretar ia  Municipal  serão 
indicadospeloSecretário.

Art. 5º São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação:
cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até segundograu do 

prefeito.
tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

consultoria que prestem serviços relacionados à administração em como 
cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até segundo grau, dessesprofissionais;

§1º pais de alunosque:
exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação eexoneração 

no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos;ou
p r e s t e m  s e r v i ç o s  t e r c e i r i z a d o s ,  n o  â m b i t o  d o 

PoderesExecutivoMunicipal.
Art. 6º Quando os conselheiros forem representantes de professores e 

diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato, fica vedada:
sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou 

transferência involuntária do estabelecimento de ensino em queatuam;
a atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades 

do conselho;e
o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 

antes do término do mandato para o qual tenha sidodesignado.
Art. 7º O mandato de cada membro do Conselho Municipal de 

Educação terá duração de 03(tres ) anos, permitida uma recondução por igual 
período.

Art. 8º Os membros do Conselho Municipal de Educação, após sua 
nomeação apenas perderão seus mandatos:

pela Renúncia;
 em caso de ausência injustificada a mais de 03 (três) reuniões 

consecutivas;
em caso de improbidade administrativa;
morte. 
Parágrafo único. Em caso de vacância, por um dos motivos citados 

assume o respectivo suplente.
Art. 9º O Conselho Municipal de Educação de Tocantínia  é composto 

da seguinte forma:
I - Estrutura Organizacional: 
a) Presidência; 
b) Vice-Presidência; 
c) Presidência de Câmaras; 
d) Secretaria Executiva
II - Composição Funcional: 
a) Plenária; 
b) Câmara de Educação Infantil;
c)Câmara de Ensino Fundamental e de Legislação e Normas;
d) Comissões Permanentes ou Temporárias.
Parágrafo único. As Câmaras poderão solicitar organização e 

Comissões específicas designadas pelo Presidente do Conselho, a serem definidas 
em Regimento do Conselho.

Art. 10º A Presidência do Conselho Municipal de Educação será 
composta por um Presidente e Vice-Presidente eleitos pelo Conselho Pleno, 
por maioria absoluta.

 § 1º Caberá ao Presidente convocar e presidir as sessões plenárias 
com o direito de voto, em caso de empate;

 § 2º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus 
impedimentos ou no caso de vacância do cargo;

Art. 11º A atuação dos membros do Conselho Municipal de Educação 
será considerada atividade de relevante interesse social, tendo prioridade sobre 
quaisquer outras atividades públicas.

Art. 12º O Conselho Pleno, integrado por todos os Conselheiros 
Municipais de Educação de Tocantínia, é o órgão superior do Conselho Municipal 
de Educação, funcionando também como instância recursal e deliberativa máxima 
das suas competências. 

Art. 13º A Secretaria Executiva como órgão de assessoramento, 
prestará apoio técnico e administrativo do CME e será composta por:

 I - Secretário (a) Executivo (a);
 II - Assessores Técnicos; 
III - Assistentes Administrativos.
 § 1º O cargo de Secretário (a) Executivo (a) será preenchido 

obrigatoriamente por servidores do quadro do pessoal do CME/SME, ou cedidos 
ao Órgão.

 § 2º A (o) Secretária (o) Executiva (o) será indicada (o) pelo Presidente 
ad referendum do Conselho Pleno.

 Art. 14º O Conselho Pleno reunir-se-á quinzenalmente, bem como 
as Câmaras, podendo ser de forma alternada entre Pleno e Câmaras em sessão 
ordinária e, extraordinariamente, sempre que convocado pelos seus respectivos 
Presidentes, ou por um terço dos seus membros. 

Art. 15º Os atos normativos emanados do Conselho Municipal de 
Educação adquirem eficácia, após assinatura do Presidente, homologação do 

Secretário Municipal de Educação e sua devida publicação. 
Parágrafo único. Os atos administrativos e de gestão são de 

competência da Presidência do Conselho Municipal de Educação.
Art. 16º O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da 

Educação garantirá infra-estrutura e condições logísticas adequadas à execução 
plena das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação 
os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho.

Art. 17º Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão 
residir no Município de Tocantínia.

Art. 18º  fica criaado o Conselho Municipal de Educação, conforme 
a lei nº 552/2019 de 06 de junho de 2019, em seu art. 8º paragrafo II.

Art. 19º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando 
a Lei Municipal Nº 378 de 10 de março de 2010.

Art. 20º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete o Prefeito Municipal de Tocantínia, TO, aos 18 dias do mês 

dezembro de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

LEI Nº 560/2019

“Dispõe sobre adequação do Quadro Geral dos servidores 
de provimento efetivo do Município de Tocantínia, 
redimensiona os postos efetivos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais faz saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º- As disposições comuns a todos os servidores municipais serão 
regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tocantínia, Estado 
do Tocantins, Lei Municipal nº 238/2005, de 06 de outubro de 2005.

Art. 2º - Para fins da presente Lei adotam-se os seguintes conceitos:
Grupo Ocupacional: conjunto de cargos agrupados de acordo com 

a natureza da atividade, com carreiras específicas e representam as funções 
relacionadas com o atendimento dos objetivos da Administração Pública, 
correspondente às atividades meio e atividades fins;

Cargo: posição instituída na estrutura funcional da Administração 
Pública, composto por um conjunto de atribuições específicas de responsabilidades 
definidas, representado por um lugar instituído no quadro de pessoal, criado por 
Lei com nomenclatura própria;

Nível: divisão básica em função da escolaridade do cargo, 
indispensável ao desempenho das atividades;

Escolaridade: formação escolar mínima para ingresso no cargo;
Requisito: exigência adicional para ingresso no cargo;
Padrão: posição numérica na escala de vencimentos;
Vencimento Base: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga 

mensalmente ao servidor público pelo exercício das atribuições inerentes ao 
cargo.

Art. 3º - O Quadro de Pessoal, dos cargos de provimento efetivo, 
passa a vigorar com seus quantitativos e nomenclaturas especificadas no Anexo 
I da presente Lei.

Art. 4º - Os cargos de provimento efetivo, abrangidos por esta Lei, 
têm suas atribuições, especificações e especializações descritas nos anexos II.

Art. 5º - A carga horária dos servidores públicos enquadrados na 
presente Lei está especificada no Anexo I, que integra esta Lei, com jornada 
de trabalho em dois turnos, vedada a utilização de jornada superior a 06 (seis) 
horas contínuas.

Art. 6º -Fica assegurado o piso correspondente a um salário mínimo 
vigente na remuneração dos cargos de que trata o Anexo I, da presente Lei.

Parágrafo Único - O Anexo I, desta Lei, contempla e demonstra os 
valores das remunerações de cada cargo de provimento efetivo, com piso na 
forma do caput, deste artigo.

Art. 7º - A contratação temporária, por tempo determinado, para 
atender às necessidades de excepcional interesse público, será regulamentada 
por Lei Especifica conforme disciplinado pelo art. 37, IX, da CF/88;

Art. 8º - Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
a majoração de carga horária, com a finalidade de atender aos programas 
governamentais, podendo ser, assim, atribuída até o limite de 100% (cem por 
cento) da atribuída para o cargo efetivo.

§ 1º - A majoração de carga horária de que trata o caput deste artigo 
poderá ser concedida exclusivamente aos cargos de nível superior com carga 
horária semanal de 20 (vinte) horas semanais, por ato do Prefeito Municipal, 
podendo a mesma ser retirada a qualquer momento por conveniência da 
Administração.

§ 2º - O benefício referido neste artigo somente será concedido quando 
houver comprovada possibilidade jurídica e financeira para tal benefício.

§ 3º- Para determinação das horas adicionais deve ser observada a 
carga horária semanal máxima estabelecida por lei federal específica, para o 
profissional beneficiado, quando houver.

Art. 9º - O Município, em suas unidades administrativas, diretas 
e indiretas, poderá fazer uso de serviços de profissionais liberais de notória 
competência para desenvolver atividades técnicas específicas.

Art. 10 - Os anexos que fazem parte desta Lei, são:
Anexo I - Estruturação dos cargos de provimento efetivo;
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Anexo II - Manuais de especialização de cargos;
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020, 

revogando-se as disposições contrárias, especialmente a lei municipal nº. 
536/2018.

GABINETE DO PREFEITO DE TOCANTÍNIA, Estado do 
Tocantins, aos 18 dias do mês de dezembro de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

ANEXO I

ESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO
C A R G A 
HORÁRIA

QUANT NÍVEL ESCOLARIDADE MÍNIMA VENCIMENTO

A g e n t e 
Comunitário de 
Saúde

40 h/s 18 Fundamental Ensino Fundamental completo R$ 1.014,00

A g e n t e  d e 
C o m b a t e  a 
Endemias

40 h/s 09 Fundamental Ensino Fundamental completo R$ 1.014,00

A g e n t e  d e 
V i g i l â n c i a 
Sanitária

40 h/s 03 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

Agrônomo 20 h/s 01 Superior Ensino Superior completo R$ 1.100,00

A s s i s t e n t e 
Administrativo

40 h/s 20 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

Assistente Social 30 h/s 03 Superior Ensino Superior completo R$ 2.200,00

A u x i l i a r 
Administrativo

40 h/s 01 Fundamental Ensino Fundamental completo R$ 1.000,00

A u x i l i a r  d e 
Biblioteca

40 h/s 02 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

A u x i l i a r  d e 
Serviços Gerais

40 h/s 65 Elementar Ensino Fundamental incompleto R$ 998,00

Enfermeiro 40 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 2.600,00

Farmacêut ico/
Bioquímico

30 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 2.200,00

F i s c a l  d e 
S e r v i ç o s  d e 
Postura

40 h/s 01 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

Fiscal de Tributos 
Municipais

40 h/s 02 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

Fisioterapeuta 30 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 2.200,00

Médico 40 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 10.000,00

Merendeira 40 h/s 15 Elementar Ensino Fundamental incompleto R$ 998,00

M o n i t o r  d e 
T r a n s p o r t e 
Escolar

40 h/s 06 Médio Ensino Médio completo R$ 998,00

Monitor Escolar 40 h/s 20 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

Motorista, CNH 
“B”

40 h/s 02 Elementar
Ensino Fundamental incompleto, 
com CNH categoria “B”

R$ 998,00

Motorista, CNH 
“D”

40 h/s 20 Elementar
Ensino Fundamental incompleto, 
com CNH categoria “D”

R$ 1.330,00

Nutricionista 20 h/s 01 Superior Ensino Superior completo R$ 1.100,00

Odontólogo 40 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 2.800,00

O p e r a d o r  d e 
Máquinas Leves

40 h/s 04 Elementar Ensino Fundamental incompleto R$ 1.330,00

O p e r a d o r  d e 
M á q u i n a s 
Pesadas

40 h/s 07 Elementar Ensino Fundamental incompleto R$ 1.550,00

Orientador Social 40 h/s 03 Médio Ensino Médio completo R$ 1.100,00

P r o f e s s o r 
(Pedagogia ou 
Normal Superior)

20 h/s 20 Superior
Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior

L e i  M u n i c i p a l  n º 
374/2010

P r o f e s s o r 
(Pedagogia ou 
Normal Superior)

40 h/s 05 Superior
Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior

L e i  M u n i c i p a l  n º 
374/2010

Professor Fora 
de Área

40 h/s 20 Médio Ensino Médio completo R$ 998,00

P r o f e s s o r 
I n t e r c u l t u r a l 
Indígena

20 h/s 10
M é d i o  / 
Superior

Curso completo de Magistério 
Indígena; ou possuir diploma 
de  Mag is té r io  ind ígena  e /
ou Magistério Convencional; 
ou possuir diploma de Curso 
S u p e r i o r  e m  L i c e n c i a t u r a 
I n t e r c u l t u r a l  I n d í g e n a  d e 
instituição reconhecida pelo MEC 
e devidamente identificada

L e i  M u n i c i p a l  n º 
374/2010

P r o f e s s o r 
Magistério

20 h/s 10 Médio
Curso completo de Magistério em 
Nível Médio

L e i  M u n i c i p a l  n º 
374/2010

P r o f e s s o r 
Magistério

40 h/s 40 Médio
Curso completo de Magistério em 
Nível Médio

L e i  M u n i c i p a l  n º 
374/2010

Psicólogo 40 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 2.200,00

Técnico Agrícola 40 h/s 01 Médio/ Técnico
Ensino Médio completo, com curso 
técnico na área

R$ 1.150,00

T é c n i c o  d e 
Saúde Bucal

40 h/s 02 Médio/ Técnico
Ensino Médio completo, com curso 
técnico na área

R$ 1.100,00

T é c n i c o  e m 
Enfermagem

40 h/s 13 Médio/ Técnico
Ensino Médio completo, com curso 
técnico na área

R$ 1.150,00

T é c n i c o  e m 
Laboratório

40 h/s 01 Médio/ Técnico
Ensino Médio completo, com curso 
técnico na área

R$ 1.150,00

Veterinário 20 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 1.100,00
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ANEXO II

MANUAL DE ESPECIALIZAÇÃO DE CARGO

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo
REQUISITO: Residir à Micro Área de Atuação
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Realizar o cadastramento das famílias, as devidas atualizações e o 

acompanhamento das áreas de risco;
Realizar a programação das visitas domiciliares, elevando a sua 

frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção 
especial;

Executar a vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas 
em situação de risco e a acompanhar o crescimento e desenvolvimento das 
crianças de 0 a 5 anos;

Promover a imunização de rotina às crianças e gestantes;
Monitorar as dermatoses e parasitoses em crianças, as diarreias e 

promoção da reidratação oral, as infecções respiratórias agudas, com identificação 
de sinais de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço 
de saúde de referência;

Orientar os adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, 
gravidez precoce e uso de drogas;

Identificar e encaminhar as gestantes para o serviço de pré-natal;
Incentivar e preparar para o aleitamento materno exclusivo;
Monitorar os recém-nascidos e as puérperas;
Realizar ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-uterino e 

de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames 
periódicos nas unidades de saúde de referência;

Realizar ações educativas sobre métodos de planejamento familiar, 
sobre o climatério, educação nutricional, saúde bucal com ênfase no grupo 
infantil; apoiar inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou 
ocorrência e doenças de notificação compulsória;

Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento 
domiciliar e os pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e 
outras doenças crônicas;

Realizar atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso;
Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Executar as tarefas de análise e acompanhamento do comportamento 

epidemiológico de doenças e agravos de interesse municipal e dos âmbitos federal 
e estadual, respeitada a hierarquia entre as instâncias;

Participar na formulação de políticas, planos, programas de saúde e 
na organização dos serviços;

Executar as tarefas de implantação, gerenciamento e operacionalização 
dos sistemas de informações de base epidemiológica para a análise da situação 
de saúde e a realização das investigações epidemiológicas com a solicitação 
de apoio a outras instâncias do SUS, nos casos de necessidades técnicas e/ou 
administrativas;

Participar, junto às instâncias responsáveis pela gestão da rede 
assistencial, na definição de padrões de qualidade de assistência;

Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças;

Atuar na promoção de educação continuada dos recursos humanos e 
o intercâmbio técnico-científico com instituições de ensino, pesquisa e outras;

Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam 
ser potencializados pela equipe de vigilância;

Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Orientar o serviço de cadastro e realizar perícias;
Exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, 

industriais e comércio ambulante;
Prolatar pareceres e informações sobre lançamentos e processos 

fiscais;
Lavrar autos de infração, assinar intimações e embargo;
Organizar e manter o cadastro;
Orientar o levantamento estatístico específico da área vigilância;
Apresentar relatórios periódicos sobre a evolução dos serviços de 

vigilância;
Integrar grupos operacionais planejando a execução e o controle 

dos procedimentos de inspeção e fiscalização e autuação na área de vigilância 
sanitária;

Atuar em programas de educação para orientar a população alvo 
quanto aos corretos procedimentos de cumprimento das normas legais vigentes;

Zelar pela guarda e conservação do material ou equipamento utilizados 
na execução de suas tarefas;

Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: AGRÔNOMO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Engenharia Agronômica

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Desenvolver projetos agropecuários e agroindustriais de interesse 

do executivo municipal;
Promover e executar obras na área agronômica, no estrito 

acompanhamento dos projetos executivos elaborados, primando pela 
economicidade e qualidade do empreendimento;

Atuar com responsável técnico na fiscalização de obras empreitadas 
com a iniciativa privada;

Responsabilizar-se pelas medições em obras de empreitadas, 
cumprindo o cronograma físico-financeiro dos planos de trabalho correspondentes;

Realizar visitas técnicas em obras públicas ou particulares de sua área, 
com vistas ao cumprimento de normas específicas;

Emitir pareceres em matérias técnicas de sua responsabilidade;
Participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual, fornecendo os elementos 
indispensáveis à alocação de recursos para os investimentos na área da 
Agricultura;

Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Desenvolver atividades simples e rotineiras, tais como, efetuação de 

registros em instrumentos próprios, atendimento a servidores e ao público em 
geral, coleta de dados para análise, organização e atualização de arquivos e fichas 
e, ainda, execução de serviços de datilografia e de digitação;

Prestar informações pessoalmente ou por telefone, ao público em 
geral e aos servidores, orientando-os em suas solicitações;

Escriturar e efetuar registros de informações em livros, carteiras, fichas 
e outros documentos, procedendo às conferências e submetendo a apreciação 
superior;

Organizar, preparar e controlar os arquivos e/ou pastas, referentes às 
resoluções, circulares, ofícios, fluxo de processos e outros documentos;

Redigir e digitar ofícios, processos, correspondências, minutas de 
trabalhos e outros documentos previamente redigidos, observando estética e 
padrões estabelecidos;

Receber, conferir e organizar o material de expediente, providenciando 
o controle de estoque adequado às necessidades;

Expedir e receber correspondências e documentos diversos, fazendo 
o devido registro e controle;

Atender e efetuar ligações telefônicas;
Zelar pela guarda e conservação do material ou equipamento utilizados 

na execução de suas tarefas;
Executar trabalhos de reprografia;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Serviço Social

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 

órgãos da administração pública, direta ou indireta;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 

que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 
civil;

Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população;

Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos;

Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
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Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;

Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta;

Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade, planejamento, organização e administração 
de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social e, privativamente: coordenar, 
elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas 
e projetos na área de Serviço Social;

Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade 
de Serviço Social, assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, em matéria de Serviço Social;

Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações 
e pareceres sobre a matéria de Serviço Social, planejamento, execução, 
acompanhamento e controle de atividades da Administração ligadas à assistência 
social, respeitadas a formação e legislação profissional e os regulamentos do 
Serviço;

Executar outras atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Auxiliar no desenvolvimento de atividades simples e rotineiras, tais 

como, efetuação de registros em instrumentos próprios, atendimento a servidores 
e ao público em geral, coleta de dados para análise, organização e atualização de 
arquivos e fichas e, ainda, execução de serviços de datilografia e de digitação;

Auxiliar na prestação de informações pessoalmente ou por telefone, 
ao público em geral e aos servidores, orientando-os em suas solicitações;

Auxiliar na escrituração e efetuar registros de informações em livros, 
carteiras, fichas e outros documentos, procedendo às conferências e submetendo 
a apreciação superior;

Auxiliar na organização, preparação e controle dos arquivos e/ou 
pastas, referentes às resoluções, circulares, ofícios, fluxo de processos e outros 
documentos;

Auxiliar na redação e ou digitação ofícios, processos, correspondências, 
minutas de trabalhos e outros documentos previamente redigidos, observando 
estética e padrões estabelecidos;

Auxiliar na recepção, conferência e organização do material de 
expediente, providenciando o controle de estoque adequado às necessidades;

Auxiliar na expedição e recepção de correspondências e documentos 
diversos, fazendo o devido registro e controle;

Auxiliar no atendimento e efetuação de ligações telefônicas;
Auxiliar no zelo da guarda e conservação do material ou equipamento 

utilizados na execução de suas tarefas;
Executar trabalhos de reprografia;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Auxiliar na difusão da importância da leitura e os benefícios do uso 

da informação;
Auxiliar na preservação e disseminação do conhecimento;
Auxiliar na análise dos recursos e das necessidades de informação da 

comunidade em que está inserido;
Auxiliar na formulação e implementação de políticas para o 

desenvolvimento de serviços da biblioteca;
Auxiliar na promoção de programas de leitura e eventos culturais;
Auxiliar no planejamento de políticas para os serviços da biblioteca, 

definindo objetivos, prioridades e serviços, de acordo com o Projeto Político 
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Auxiliar e participar do Planejamento do Projeto Político-Pedagógico 
e do Planejamento Estratégico Situacional das Unidades Educativas;

Auxiliar na orientação ao usuário para leitura e pesquisa;
Oferecer orientação sobre o funcionamento da biblioteca e prestar 

atendimento aos usuários;
Auxiliar na restauração do acervo e zelar por sua conservação;
Auxiliar no processamento do acervo, através de técnicas 

biblioteconômicas e realizar estatísticas dos serviços da biblioteca;
Zelar pela guarda e conservação do material ou equipamento utilizados 

na execução de suas tarefas;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
Executar tarefas simples relacionadas com a limpeza pública, 

manutenção de obras e outros serviços públicos;
Proceder a abertura de valas, serviços de capina em geral, varrer, 

escovar, lavar e remover lixo e detritos de áreas e logradouros públicos;
Executar serviços de desobstrução e limpeza de rede de água pluvial;
Executar serviços de manutenção de ferramentas e instrumentos 

utilizados no trabalho;
Executar atividades auxiliares relacionadas com a construção civil, 

eletricidade e comunicação;
Executar tarefas de abastecimento e limpeza de veículos;
Executar trabalhos de carregamento e descarregamento e auxiliar no 

transporte de materiais e equipamentos utilizados no expediente;
Limpar ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-

os e coletando os detritos;
Coletar o lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais, 

despejando-os em veículos, carrinhos e depósitos apropriados;
Efetuar serviços de capina; requisitar material para realização de 

seu trabalho;
Controlar a entrada e saída de pessoas aos recintos sob sua guarda;
Revistar volumes e impedir a saída de material sem a devida 

autorização;
Fazer ronda no órgão que esteja sob sua guarda, fiscalizando 

dependências internas, desligando luzes, fechando torneiras e outras 
eventualidades;

Acompanhar funcionários quando estes, em função de cargo, 
conduzirem dinheiro ou valores;

Zelar pela ordem e segurança das áreas sob sua responsabilidade;
Manter sob sua guarda as chaves das dependências do órgão;
Zelar pelo controle do abastecimento de água, abrindo e fechando 

registros em redes de distribuição.
Impedir à noite a entrada de elementos estranhos, no prédio sob sua 

guarda.
Zelar pela conservação de veículos, máquinas ou equipamentos em 

áreas sob sua responsabilidade;
Zelar pelo patrimônio da entidade sob sua guarda;
Atender a telefonemas urgentes e anotar recados;
Comunicar a autoridade competente as irregularidades verificadas, 

relacionadas com o seu serviço;
Zelar pela aparência pessoal mantendo-se sempre limpo e com 

uniforme completo;
Auxiliar nos trabalhos de almoxarifado, carga e descarga de materiais;
Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, 

observando as normas e instruções, para prevenir acidentes;
Executar outras tarefas correlatas e usuais.

CARGO: ENFERMEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo com graduação em 
Enfermagem

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Realizar serviços especializados de enfermagem, utilizando técnicas 

específicas da profissão;
Planejar, organizar e supervisionar as atividades de enfermagem, 

coordenando o pessoal no trabalho específico da profissão, desenvolvendo 
técnicas para a melhoria da qualidade do atendimento;

Auxiliar no desenvolvimento de sistemas para a realização de 
pesquisas sobre natureza e causas de enfermidades;

Colaborar com o corpo clínico no cumprimento de agendas do sistema 
de medicação prescrita e outros controles específicos do expediente;

Atuar nos programas especiais promovidos pelos órgãos oficiais de 
saúde pública, fazendo cumprir as metas estabelecidas e contribuindo para a 
eficácia dos trabalhos desenvolvidos sobre saúde pública;

Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos da saúde pública, 
elaborando processos educativos, de pesquisas e de vigilância em saúde;

Zelar pelo pleno êxito do relacionamento paciente e poder público;
Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Farmácia e Bioquímica

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
Analisar as interações medicamentosas prescritas;
Controlar a dispensação e fazer lançamento das entradas e saídas de 

materiais descartáveis e medicamentos bem como a unitarização dos mesmos;
Supervisionar e executar os processos de trabalho dos colaboradores;
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Controlar os psicotrópicos e entorpecentes de acordo com o SNGPC 
e a legislação;

Fazer abertura de processo junto a ANVISA através de peticionamento 
eletrônico;

Fazer cópia de segurança diária e realizar reindexação semanal do 
sistema;

Realizar batimento entre estoque e sistema;
Gerenciar atendimento ao cliente e realizar estatísticas diárias de 

atendimento;
Administrar estrutura do estabelecimento; gerenciar pessoas;
Avaliar prescrição e proceder à dispensação;
Orientar o usuário e dialogar com o prescritor;
Fazer cumprir os procedimentos relativos as “Boas Práticas de 

Dispensação” e notificar fármaco-vigilância;
Escriturar livros e balanços oficiais de produtos controlados;
Fazer vistoria, perícia, avaliação, elaboração de pareceres, laudos 

e atestados;
Estudos, pesquisas e análises laboratoriais nas áreas de Parasitologia, 

Microbiologia, Imunologia e Hematologia, Histologia, Citologia, Patologia, 
Anatomia, Genética, Bioquímica, Biofísica, Embriologia e Fisiologia Humana;

Execução dos exames citopatológicos em todas as suas modalidades, 
com emissão e assinatura de laudos e pareceres técnicos; na área de Biologia 
Molecular, incluindo coleta, análise, interpretação, emissão e assinatura dos 
laudos e pareceres técnicos; na área de análises toxilógicas, incluindo coleta e 
a realização de análises, utilizando metodologia específica para identificação e 
quantificação dos agentes tóxicos, poluentes, fármacos e drogas de abuso com 
finalidade de controles ocupacional, ambiental, alimentar, terapêutico, de doping, 
de farmacodependência, diagnóstico de intoxicação agudas, análises forenses 
e avaliação toxicológica; 

Atuação na área de auditoria do SUS nos processos dos laboratórios 
de análises clínicas conveniados; 

Atuação em bancos de sêmen e bancos de leite; bromatologia e 
tecnologia de alimentos;

Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS DE POSTURA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Executar as tarefas de fiscalização de postura e edificações municipal, 

inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços 
e demais entidades, aplicando as medidas emanadas do Código de Postura do 
Município, emitindo laudos, notificações e autos de infrações, necessários à 
implementação do sistema de postura do Município;

Executar as tarefas de agente mantenedor do Código de Posturas 
do Município, realizando as vistorias e emitindo laudos, notificações e autos 
necessários ao fiel cumprimento do mandato;

Executar as tarefas de fiscalização de obras, visando ao cumprimento 
do Código de Edificações do Município, realizando vistorias e emitindo laudos, 
notificações e autos necessários ao cumprimento dos preceitos do referido código;

Formalizar cobranças de taxas, emitindo guias de arrecadação e 
acompanhar sua liquidação;

Cumprir mandado do Gestor da Fazenda Pública Municipal, na 
interdição de estabelecimentos irregulares, embargos de obras e loteamentos 
irregulares;

Atender queixas e denúncias sobre posturas;
Vistoriar todos os meios de publicidade praticados no Município, 

relativamente ao licenciamento;
Fiscalizar todas as obras de engenharia, na forma do Código de 

Postura do Município;
Zelar pela guarda e conservação do material ou equipamento utilizados 

na execução de suas tarefas;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Executar as tarefas de fiscalização tributária municipal, inspecionando 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços e demais 
entidades, aplicando as medidas emanadas do Código Tributário do Município, 
emitindo laudos, notificações e autos de infrações, necessários à implementação 
da arrecadação de tributos e taxas;

Executar as tarefas de agente mantenedor do Código Tributário do 
Município, realizando as fiscalizações e emitindo laudos, notificações e autos 
necessários ao fiel cumprimento do mandato;

Efetuar levantamento e coleta de dados, controle de arquivos, registros 
de documentos fiscais, preparação de processos fiscais, bem como realizar os 
serviços de controle e organização cadastral;

Formalizar cobranças de tributos, realizando os lançamentos, emitindo 

guias de arrecadação e acompanhando sua liquidação;
Cumprir mandado do Gestor da Fazenda Pública Municipal, na busca 

e apreensão de documentos fiscais, interdição de estabelecimentos irregulares;
Atender queixas e denúncias sobre fraude tributária;
Fiscalizar todas as obras de engenharia, visando a arrecadação do 

ISS, na forma do Código Tributário do Município;
Zelar pela guarda e conservação do material ou equipamento utilizados 

na execução de suas tarefas;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Fisioterapia

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: 
Promover consultas, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar 

tratamento, primando para a aplicação dos métodos de fisioterapia preventiva;
Promover o tratamento de lesões e doenças do corpo humano;
Desenvolver sistemas para a realização de pesquisas sobre a natureza 

e causa de enfermidades;
Efetuar exames, emitir laudos, prescrever medicamentos, tratamento 

e outros atos específicos;
Atuar nos programas especiais promovidos pelos órgãos oficiais de 

saúde;
Prestar assistência na área da Fisioterapia em suas diversas atividades 

relativas à ortopedia, traumatologia, neurologia, geriatria, reumatologia, 
cardiologia, ginecologia e obstetrícia (ré e pós-parto), pediatria, pneumologia;

Prestar atendimento na recuperação pós-operatória e/ou tratamentos 
com gesso;

Elaborar e emitir laudos; anotar em fichas apropriadas os resultados 
obtidos;

Colaborar nas atividades de planejamento e execução relativo à 
melhoria do atendimento e qualidade de vida da população;

Desenvolver outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

CARGO: MÉDICO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Medicina

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Promover consultas médicas, fazer diagnósticos, prescrever e 

ministrar tratamentos clínicos e cirúrgicos, primando pela aplicação dos métodos 
da medicina preventiva;

Praticar intervenções cirúrgicas em pacientes, no tratamento de lesões 
e doenças do corpo humano;

Desenvolver sistemas para a realização de pesquisas sobre natureza 
e causas de enfermidades;

Efetuar exames médicos, emitir laudos, prescrever medicamentos e 
outros atos específicos da medicina;

Atuar nos programas especiais promovidos pelos órgãos oficiais de 
saúde pública, fazendo cumprir as metas estabelecidas e contribuindo para a 
eficácia dos trabalhos desenvolvidos;

Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos da saúde pública, 
elaborando processos educativos, de pesquisas e de vigilância em saúde;

Zelar pelo pleno êxito do relacionamento paciente e poder público;
Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: MERENDEIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Receber do responsável os gêneros alimentícios destinados ao preparo 

de lanches e refeições;
Realizar a estocagem e o controle de alimentos, verificando prazos 

de validade e tempo de duração e solicitando a reposição quando não estiverem 
de acordo com as especificações das normas vigentes;

Preparar corretamente os alimentos em conformidade com o cardápio, 
observando as normas de higiene e técnicas de cocção;

Servir as refeições em horários predeterminados;
Zelar pelo sabor, aparência, temperatura e consistência adequada de 

cada tipo de alimento;
Manter sistematicamente, a organização, higienização e conservação 

do material da cantina e dos locais destinados à preparação, estocagem e 
distribuição dos alimentos;

Manter, receber e recolher louças e talheres após as refeições, bem 
como os utensílios empregados na preparação das refeições, providenciando a 
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lavagem dos mesmos, visando deixá-los em condições de uso imediato;
Lavar e passar roupas, cuidando do roupeiro e mantendo-o 

devidamente esterilizado;
Zelar pela aparência pessoal mantendo-se sempre limpo e com 

uniforme completo;
Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, 

observando as normas e instruções, para prevenir acidentes;
Executar outras tarefas correlatas e usuais.

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 

desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o 
embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; 

Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro 
do veículo de transporte escolar; 

Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto 
de segurança; 

Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes 
do corpo para fora da janela; 

Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto;
Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los 

dentro do local; 
Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; 
Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do 

desembarque; 
Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; 
Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para 

os lares; 
Ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; 
Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de 

conflito ao responsável pelo transporte de alunos; 
Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas 

confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos. 
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: MONITOR ESCOLAR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: 
Auxiliar o Professor dentro da sala de aula;
Acompanhar os alunos em atividades extracurriculares, envolvendo a 

seleção de conteúdo, de técnicas e de procedimentos de avaliação do desempenho 
dos alunos;

Auxiliar na solução de problema individual de alunos, aconselhando-
os sobre a conduta a ser seguida ou encaminhando-os ao especialista;

Selecionar e confeccionar material didático a ser utilizado;
Zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais 

colocados à sua disposição;
Obedecer às normas administrativas concernentes as atividades do 

órgão de atuação;
Integrar a equipe de educação na Unidade Escolar;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: MOTORISTA, CNH “B”

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto
REQUISITO: Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir automóveis, ônibus, pick-up, e outro correlatos em serviços 

urbanos e rurais, viagens interestaduais e/ou intermunicipais, transportando 
pessoas e/ou materiais;

Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo e testando freios e parte elétrica, para   certificar-se 
de suas condições de funcionamento e comunicar ao chefe imediato;

Controlar o abastecimento e consumo de combustível e períodos de 
lubrificação dos veículos;

Encaminhar veículos à oficina para consertos;
Zelar pela segurança de passageiros e cargas que lhe forem conferidas;
Auxiliar na carga e descarga do veículo;
Zelar pela conservação e limpeza dos veículos observando calendário 

de manutenção;
Recolher à garagem os veículos, quando concluído o serviço e/ou 

terminado o expediente de trabalho;
Respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas, 

responsabilizando-se pelos danos (por dolo ou culpa) causados ao veículo e 

por multas provenientes;
Preencher relatório de utilização do Veículo, lançando dados 

necessários e efetuando prestação de contas de despesas de viagem, para controle 
e avaliação de custo;

Responsabilizar-se pela guarda e conservação de ferramentas e 
acessórios pertencentes ao veículo;

Executar outras tarefas correlatas e usuais.

CARGO: MOTORISTA, CNH “D”

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto
REQUISITO: Carteira Nacional de Habilitação, Categoria “D” 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir automóveis, ônibus, pick-up, e outro correlatos em serviços 

urbanos e rurais, viagens interestaduais e/ou intermunicipais, transportando 
pessoas e/ou materiais;

Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros;
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 

combustível, água e óleo e testando freios e parte elétrica, para   certificar-se 
de suas condições de funcionamento e comunicar ao chefe imediato;

Controlar o abastecimento e consumo de combustível e períodos de 
lubrificação dos veículos;

Encaminhar veículos à oficina para consertos;
Zelar pela segurança de passageiros e cargas que lhe forem conferidas;
Auxiliar na carga e descarga do veículo;
Zelar pela conservação e limpeza dos veículos observando calendário 

de manutenção;
Recolher à garagem os veículos, quando concluído o serviço e/ou 

terminado o expediente de trabalho;
Respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas, 

responsabilizando-se pelos danos (por dolo ou culpa) causados ao veículo e 
por multas provenientes;

Preencher relatório de utilização do Veículo, lançando dados 
necessários e efetuando prestação de contas de despesas de viagem, para controle 
e avaliação de custo;

Responsabilizar-se pela guarda e conservação de ferramentas e 
acessórios pertencentes ao veículo;

Executar outras tarefas correlatas e usuais.
CARGO: NUTRICIONISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Nutrição

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Promover consultas clínicas, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar 

tratamentos clínicos, primando pela aplicação dos métodos modernos de nutrição;
Praticar intervenções clínicas em pacientes, no tratamento de sintomas 

que possam desenvolver problemas nutricionais;
Desenvolver sistemas para a realização de pesquisas sobre natureza 

e causas dos distúrbios nutricionais;
Efetuar exames clínicos, emitir laudos, prescrever medicamentos e 

outros atos específicos de nutricionista;
Atuar nos programas especiais promovidos pelos órgãos oficiais de 

saúde pública, fazendo cumprir as metas estabelecidas e contribuindo para a 
eficácia dos trabalhos desenvolvidos sobre saúde pública;

Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos da saúde pública, 
elaborando processos educativos, de pesquisas e de vigilância em saúde;

Acompanhar o processo de fornecimento de merenda escolar nas 
escolas públicas;

Zelar pelo bom êxito do relacionamento paciente e poder público;
Zelar pela guarda e conservação do material ou equipamento utilizados 

na execução de suas tarefas;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: ODONTÓLOGO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com Graduação em 
Odontologia

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Promover consultas odontológicas, fazer diagnósticos, prescrever 

e ministrar tratamentos clínicos e cirúrgicos, primando pala a aplicação dos 
métodos de odontologia preventiva;

Praticar intervenções cirúrgicas em pacientes, no tratamento de lesões 
e doenças da boca humana;

Desenvolver sistemas para a realização de pesquisas sobre natureza 
e causas de enfermidades;

Efetuar exames odontológicos, emitir laudos, prescrever medicamentos 
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e outros atos específicos da odontologia;
Atuar nos programas especiais promovidos pelos órgãos oficiais de 

saúde pública, fazendo cumprir as metas estabelecidas e contribuindo para a 
eficácia dos trabalhos desenvolvidos sobre higiene bucal;

Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos da saúde pública, 
elaborando processos educativos, de pesquisas e de vigilância em saúde;

Zelar pelo bom êxito do relacionamento paciente e poder público;
Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto;
REQUISITO: Curso Específico na Área de Operador de Máquinas 

Leves fornecido por Instituição Reconhecida e Carteira Nacional de 
Habilitação,Categoria “D”;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
Vistoriar diariamente a máquina, aquecendo o motor e verificando 

os níveis de óleo, água, bateria e combustível, verificar ainda a calibragem dos 
pneus, os comandos do painel, providenciando o abastecimento do tanque de 
combustível;

Operar as máquinas e equipamentos observando as condições do 
terreno e o planejamento do trabalho a realizar;

Dirigir os veículos obedecendo aos trajetos determinados, de acordo 
com as regras de trânsito e instruções recebidas;

Controlar o abastecimento e consumo de combustível e períodos de 
lubrificação dos veículos;

Examinar as ordens de serviços, verificando previamente o itinerário, 
os horários, o número de viagens e outras providências para programação da 
tarefa;

Zelar pela documentação do veículo e da carga, se for o caso, 
verificando sua legalidade e quantitativo e pesagem, para apresentação às 
autoridades competentes, quando solicitada;

Zelar pela manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos, 
comunicando tempestivamente os defeitos, solicitando os reparos necessários;

Executar pequenos reparos nas máquinas e veículos, regulagens e 
lubrificações para mantê-las em condições de trabalho;

Recolher à garagem os veículos e máquinas em uso, quando concluído 
o serviço e/ou terminado o expediente de trabalho;

Respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas, 
responsabilizando-se pelos danos (por dolo ou culpa) causados ao veículo e 
por multas provenientes;

Executar outras tarefas correlatas e usuais.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto
REQUISITO: Curso Específico na Área de Operador de Máquinas 

Pesadas fornecido por Instituição Reconhecida, Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D”

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES: 
Vistoriar diariamente a máquina, aquecendo o motor e verificando 

os níveis de óleo, água, bateria e combustível, verificar ainda a calibragem dos 
pneus, os comandos do painel, providenciando o abastecimento do tanque de 
combustível;

Operar as máquinas e equipamentos observando as condições do 
terreno e o planejamento do trabalho a realizar;

Controlar o abastecimento e consumo de combustível e períodos de 
lubrificação das maquinas;

Examinar as ordens de serviços, verificando previamente o 
planejamento do trabalho a realizar e outras providência para programação da 
tarefa;

Zelar pela manutenção das máquinas e equipamentos, comunicando 
tempestivamente os defeitos, solicitando os reparos necessários;

Executar pequenos reparos nas máquinas, regulagens e lubrificações 
para mantê-las em condições de trabalho;

Recolher à garagem as máquinas em uso, quando concluído o serviço 
e/ou terminado o expediente de trabalho, se for o caso;

Executar outras tarefas correlatas e usuais.

CARGO:ORIENTADOR SOCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES: 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e 

socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos 
indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, 
que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; 

Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar 
direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social 
dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 

dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e 
ações intergeracionais; 

Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do 
trabalho social; 

Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos 

usuários, assegurando a privacidade das informações; 
Apoiar e participar no planejamento das ações; 
Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e 

coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 
Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das 

atividades; 
Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas 

unidades e, ou, na comunidade; 
Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos 

territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco 
social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades 
socioassistenciais; 

Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das 
ações; 

Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas 
do processo de trabalho; 

Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de 
direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, 
ou, familiar; 

Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a 
serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do 
trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, 
dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 

Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e 

políticas públicas; 
Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 

avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; 
Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de 

rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação 
de situações de fragilidade social vivenciadas; 

Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicioualidades; 

Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as 
possibilidades de acessoe participação em cursos de formação e qualificação 
profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de 
intermediação de mão de obra; 

Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos 
cursos por meio de registros periódicos; 

Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.
Executar outras tarefas correlatas e usuais.

CARGO: PROFESSOR (PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR)

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena 
de Pedagogia ou Normal Superior

REQUISITO: Habilitação para atuação na educação infantil e ensino 
fundamental

CARGA HORÁRIA: 20 /40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Programar e ministrar aulas de uma disciplina, matéria ou área de 

estudo, de acordo com a organização curricular da escola; 
Elaborar, executar, acompanhar e avaliar os planos de ensino, Plano de 

Desenvolvimento da Escola e construção/reconstrução da Proposta Pedagógica 
da Escola; 

Realizar o trabalho pedagógico articulando com os membros do setor 
pedagógico e de apoio técnico-educacional, atendendo aos princípios norteadores 
da unidade escolar; 

Respeitar o educando como sujeito histórico do processo educativo, 
comprometendo-se com seu desenvolvimento e aprendizagem; 

Considerar os princípios psicopedagógicos e as diretrizes da 
unidade escolar na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e 
instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

Participar de todas as atividades educacionais que lhe forem atribuídas 
por força de suas funções; 

Participar dos conselhos de série e classe, conforme seu campo de 
atuação; 

Participar das associações ligadas a escola, que congregam pais e 
docentes, conforme estatuto; 

Comparecer à escola com assiduidade e pontualidade, realizando seu 
trabalho educativo com competências e compromisso; 

Manter devida e normalmente escriturados os diários de classe e 
outros registros exigidos, relativos às suas atividades e fornecer informações 
solicitadas, sempre observando as normas e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas solicitadas, sempre observando as normas 
e prazos estabelecidos; 
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Participar de entrevistas com pais de alunos ou responsáveis para 
discutir sobre currículo, procedimentos metodológicos, avaliação, desempenho 
escolar e questões disciplinares; 

Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, 
educadores e a comunidade escolar em geral; 

Comunicar à direção irregularidades de que tiver conhecimento em 
sua área de atuação; 

Fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos 
junto à direção da unidade escolar; 

Atender os deveres e obrigações estabelecidos no Plano de Carreira e 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; 

Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: PROFESSOR FORA DE ÁREA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
REQUISITO: Habilitação para atuação na educação infantil e ensino 

fundamental indígena
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Programar e ministrar aulas de uma disciplina, matéria ou área de 

estudo, de acordo com a organização curricular da escola; 
Elaborar, executar, acompanhar e avaliar os planos de ensino, Plano de 

Desenvolvimento da Escola e construção/reconstrução da Proposta Pedagógica 
da Escola; 

Realizar o trabalho pedagógico articulando com os membros do setor 
pedagógico e de apoio técnico-educacional, atendendo aos princípios norteadores 
da unidade escolar; 

Respeitar o educando como sujeito histórico do processo educativo, 
comprometendo-se com seu desenvolvimento e aprendizagem; 

Considerar os princípios psicopedagógicos e as diretrizes da 
unidade escolar na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e 
instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

Participar de todas as atividades educacionais que lhe forem atribuídas 
por força de suas funções; 

Participar dos conselhos de série e classe, conforme seu campo de 
atuação; 

Participar das associações ligadas a escola, que congregam pais e 
docentes, conforme estatuto; 

Comparecer à escola com assiduidade e pontualidade, realizando seu 
trabalho educativo com competências e compromisso; 

Manter devida e normalmente escriturados os diários de classe e 
outros registros exigidos, relativos às suas atividades e fornecer informações 
solicitadas, sempre observando as normas e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas solicitadas, sempre observando as normas 
e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas com pais de alunos ou responsáveis para 
discutir sobre currículo, procedimentos metodológicos, avaliação, desempenho 
escolar e questões disciplinares; 

Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, 
educadores e a comunidade escolar em geral; 

Comunicar à direção irregularidades de que tiver conhecimento em 
sua área de atuação; 

Fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos 
junto à direção da unidade escolar; 

Atender os deveres e obrigações estabelecidos no Plano de Carreira e 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; 

Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: PROFESSOR INTERCULTURAL INDÍGENA

ESCOLARIDADE: Curso completo de Magistério Indígena; ou 
possuir diploma de Magistério indígena e/ou Magistério Convencional; ou 
possuir diploma de Curso Superior em Licenciatura Intercultural Indígena de 
instituição reconhecida pelo MEC e devidamente identificada.

REQUISITO: Habilitação para atuação na educação infantil e ensino 
fundamental

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Programar e ministrar aulas de uma disciplina, matéria ou área de 

estudo, de acordo com a organização curricular da escola; 
Elaborar, executar, acompanhar e avaliar os planos de ensino, Plano de 

Desenvolvimento da Escola e construção/reconstrução da Proposta Pedagógica 
da Escola; 

Realizar o trabalho pedagógico articulando com os membros do setor 
pedagógico e de apoio técnico-educacional, atendendo aos princípios norteadores 
da unidade escolar; 

Respeitar o educando como sujeito histórico do processo educativo, 
comprometendo-se com seu desenvolvimento e aprendizagem; 

Considerar os princípios psicopedagógicos e as diretrizes da 
unidade escolar na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e 
instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

Participar de todas as atividades educacionais que lhe forem atribuídas 

por força de suas funções; 
Participar dos conselhos de série e classe, conforme seu campo de 

atuação; 
Participar das associações ligadas a escola, que congregam pais e 

docentes, conforme estatuto; 
Comparecer à escola com assiduidade e pontualidade, realizando seu 

trabalho educativo com competências e compromisso; 
Manter devida e normalmente escriturados os diários de classe e 

outros registros exigidos, relativos às suas atividades e fornecer informações 
solicitadas, sempre observando as normas e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas solicitadas, sempre observando as normas 
e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas com pais de alunos ou responsáveis para 
discutir sobre currículo, procedimentos metodológicos, avaliação, desempenho 
escolar e questões disciplinares; 

Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, 
educadores e a comunidade escolar em geral; 

Comunicar à direção irregularidades de que tiver conhecimento em 
sua área de atuação; 

Fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos 
junto à direção da unidade escolar; 

Atender os deveres e obrigações estabelecidos no Plano de Carreira e 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; 

Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: PROFESSOR MAGISTÉRIO

ESCOLARIDADE: Curso completo de Magistério em Nível Médio
REQUISITO: Habilitação para atuação na educação infantil e ensino 

fundamental
CARGA HORÁRIA: 20 / 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Programar e ministrar aulas de uma disciplina, matéria ou área de 

estudo, de acordo com a organização curricular da escola; 
Elaborar, executar, acompanhar e avaliar os planos de ensino, Plano de 

Desenvolvimento da Escola e construção/reconstrução da Proposta Pedagógica 
da Escola; 

Realizar o trabalho pedagógico articulando com os membros do setor 
pedagógico e de apoio técnico-educacional, atendendo aos princípios norteadores 
da unidade escolar; 

Respeitar o educando como sujeito histórico do processo educativo, 
comprometendo-se com seu desenvolvimento e aprendizagem; 

Considerar os princípios psicopedagógicos e as diretrizes da 
unidade escolar na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e 
instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

Participar de todas as atividades educacionais que lhe forem atribuídas 
por força de suas funções; 

Participar dos conselhos de série e classe, conforme seu campo de 
atuação; 

Participar das associações ligadas a escola, que congregam pais e 
docentes, conforme estatuto; 

Comparecer à escola com assiduidade e pontualidade, realizando seu 
trabalho educativo com competências e compromisso; 

Manter devida e normalmente escriturados os diários de classe e 
outros registros exigidos, relativos às suas atividades e fornecer informações 
solicitadas, sempre observando as normas e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas solicitadas, sempre observando as normas 
e prazos estabelecidos; 

Participar de entrevistas com pais de alunos ou responsáveis para 
discutir sobre currículo, procedimentos metodológicos, avaliação, desempenho 
escolar e questões disciplinares; 

Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, 
educadores e a comunidade escolar em geral; 

Comunicar à direção irregularidades de que tiver conhecimento em 
sua área de atuação; 

Fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos 
junto à direção da unidade escolar; 

Atender os deveres e obrigações estabelecidos no Plano de Carreira e 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; 

Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: PSICÓLOGO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo, com Graduação em 
Psicologia

REQUISITO:Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: 
Promover estudos sobre características psicossociais de grupos 

étnicos, religiosos, classes e seguimentos sociais nacionais, culturais e intra e 
interculturais;

Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a 
explicitação e superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo 
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das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes;
Atuar junto a organizações comunitárias, em equipe multiprofissional 

no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas comunitários 
no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança;

Desenvolver com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, 
diretores, professores, técnicos e pessoal administrativo) atividades visando a 
prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na 
escola, o desenvolvimento de potencialidades, a autorrealização e o exercício 
da cidadania consciente;

Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor 
aproveitamento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no 
conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do 
mercado de trabalho;

Promover atendimento clínico a pacientes com necessidades de ajuda 
no campo da psicologia;

Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo, com curso Técnico 
em Agropecuária

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, trabalhos 

de conservação do solo com práticas apropriadas para sistema de micro bacias, 
bem como meios de defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas;

Realizar culturas experimentais através do plantio de canteiros, bem 
como efetuar cálculos para adubação e preparo da terra;

Informar aos lavradores sobre a conveniência da introdução de novas 
culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem como a manutenção 
e conservação dos mesmos;

Orientar os criadores, fazendo demonstrações de práticas sobre 
métodos de vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre 
processos de limpeza e desinfecção de estábulos e baias;

Auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento dos 
animais, controlando a temperatura, administrando remédios, aplicando injeções 
e supervisionando a distribuição de alimentos;

Colaborar na experimentação zootécnica;
Realizar a inseminação artificial;
Colaborar na organização de exposições rurais;
Acompanhar o desenvolvimento da produção de leite e verificar o 

respectivo teor de gordura;
Dar orientação sobre industriais rurais de conservas e laticínios;
Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
Executar outras atividades correlatas.

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo com Curso de Técnico 
em Saúde Bucal

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal 

e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 
Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na 

prevenção das doenças bucais; 
Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 

exceto na categoria de examinador; 
Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças 

bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-
dentista; 

Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica 
definida pelo cirurgião-dentista; 

Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos 
auxiliares de saúde bucal; 

Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente 
em consultórios ou clínicas odontológicas; 

Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos 
na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista; 

Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após 
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

Remover suturas; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e 

descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
Realizar isolamento do campo operatório; 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo com Curso de Técnico 
em Enfermagem

REQUISITO: Registro no Conselho de Classe

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Realizar serviços técnicos de enfermagem, utilizando técnicas 

específicas da profissão;
Executar tarefas específicas predeterminadas ou de caráter preventivo, 

na realização de controle de pressão venosa, aplicações intravenosas ou 
musculares de medicações prescritas, lavagens estomacais, imobilizações 
especiais e curativos e outros tratamentos recomendados ou emergenciais, 
valendo-se dos conhecimentos técnicos de enfermagem para a melhoria da 
qualidade do atendimento;

Auxiliar no desenvolvimento de sistemas para a realização de 
pesquisas sobre natureza e causas de enfermidades;

Realizar o controle de entorpecentes e psicotrópicos, formalizando os 
competentes registros nos livros específicos e arquivamento das receitas médicas.

Colaborar com o corpo clínico no cumprimento de agendas do sistema 
de medicação prescrita e outros controles específicos do expediente;

Atuar nos programas especiais promovidos pelos órgãos oficiais de 
saúde pública, fazendo cumprir as metas estabelecidas e contribuindo para a 
eficácia dos trabalhos desenvolvidos sobre saúde pública;

Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos da saúde pública, 
elaborando processos educativos, de pesquisas e de vigilância em saúde;

Zelar pelo pleno êxito do relacionamento paciente e poder público;
Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo com Curso de Técnico 
em Laboratório

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Encaminhar os casos positivos de citopatologia;
Participar da rotina do laboratório nos setores de recepção, 

processamento técnico, arquivo, escrutínio e documentação;
Auxiliar na inoculação sangria e necropsia de animais de laboratório;
Realizar coleta de material para os diversos exames de laboratório;
Colher amostras de água, leite e outros materiais para análise;
Preparar antígenos e vacinas, bem como soluções e reativos;
Fazer exames anatomopatológicos de urina, escarro, secreções, 

exsudação das amídalas e outros materiais;
Controlar o estoque de sais reativos e outras substâncias necessárias 

às rotinas de laboratório;
Preparar meios de cultura, lâminas microscópicas e aparelhos de 

laboratórios para análises e exames;
Realizar coletas de materiais para os diversos exames de laboratório;
Proceder à execução e análise de exames de laboratório, tratando as 

amostras através de aparelhagens e reagentes adequados;
Zelar pela assepsia e conservação de equipamentos e instrumentos 

utilizados nos exames de laboratório;
Enquadrar os resultados, baseando-se em tabelas, e encaminha-los 

para elaboração de laudos;
Preparar dados para a elaboração de relatórios;
Produzir medicamentos, sob supervisão, manipulando insumos 

farmacêuticos, e aviando fórmulas, conforme especificações;
Operar instrumentos e equipamentos destinados à produção, 

acondicionamento de medicamentos comprimidos, pós-cápsulas, líquidos, 
emulsões, gotas, injetáveis, soluções, suspensões e xaropes;

Desenvolver outras atividades correlatas.

CARGO: VETERINÁRIO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo, com Graduação em 
Medicina Veterinária

REQUISITO:Registro no Conselho de Classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência 

relacionadas com a pecuária e a saúde pública, para favorecer a sanidade e a 
produtividade do rebanho;

Elaborar e executar projetos agropecuários, programando e 
coordenando atividades relativas a higiene de alimentos, como inspeção 
em estabelecimentos de maior risco epidemiológico, tais como aqueles que 
industrializam e/ou comercializam alimentos de origem animal como frigoríficos, 
supermercados, açougues e outros;

Orientar, inspecionar e preencher formulários e requisições de 
registros de alimentos junto a órgãos estaduais ou federais;

Realizar a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, 
solicitando exames clínicos e de laboratório para assegurar a sanidade individual 
e coletiva desses animais;

Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e 
balanceando as rações para aumentar a produtividade;

Efetuar o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde 
individual e coletiva da população;
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Atuar no programa multiprofissional de controle de teníases e 
cisticercose, atuando nos focos, inspecionando as condições de saneamento 
básico e orientando sobre a doença;

Realizar coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, 
aleatoriamente e de acordo com a programação anual, orientando a população 
em geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária 
e informações técnicas à comerciantes e consumidores;

Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como 
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares

Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

LEI Nº 561/2019.

“Dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo 
determinado, para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso 
IX do art. 37 da Constituição Federal, e adota outras 
providências”.

O PREFEITO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova 
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo pode contratar 
pessoal, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

Art. 2º É considerada necessidade temporária de excepcional interesse 
público toda contratação que vise: 

Assistência a situações de emergência ou de calamidade pública;
Combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem 

a saúde pública, bem como, sanidade animal e vegetal;
Atendimento de programas de governo decorrente de convênio ou 

acordos bilaterais com outros órgãos públicos;
Atividades voltadas a regularização fundiária do ente municipal;
Carência de pessoal em decorrência de afastamento, cessão ou licença 

de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder 
ser desempenhado a contento com o quadro remanescente;

Carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou 
emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de cargos;

Atuação nas áreas da administração, educação, assistência social e 
saúde, quando esgotada a lista classificatória do concurso público até a realização 
do novo certame.

Art. 3º A contratação de que trata esta Lei depende de autorização do 
Chefe do Poder Executivo e obedece aos seguintes critérios:

I - Existência de dotação orçamentária;
II - Disponibilidade financeira; 
III - Caráter essencialmente temporário de atividade, considerada de 

excepcional interesse público; 
IV - Justificativa devidamente fundamentada pelo titular da Pasta 

solicitante, demonstrando a necessidade da contratação temporária de pessoal, 
bem como o excepcional interesse público. 

§1º O regime jurídico dos contratos temporários se sujeita às normas 
de direito público, aplicando-se, ao pessoal contratado, além das cláusulas 
estabelecidas no respectivo contrato, as disposições do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Tocantínia, que não sejam exclusivas de servidores 
titulares de cargos de provimento efetivo ou que não contrariem o caráter 
temporário e transitório da contratação.

§2º As contratações de que trata esta Lei são realizadas pelo prazo 
máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas por igual período, nos casos 
de extrema relevância e urgência, após serem justificadas e aprovadas pelo 
Chefe do Poder Executivo.

§3º O pessoal contratado com base nesta Lei é vinculado ao Regime 
Geral da Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

§4º O tempo de contribuição do pessoal sob regime de contrato 
temporário é atestado pela Administração Pública, para os fins do disposto no 
art. 201, §9°, da Constituição Federal, e é contado única e exclusivamente para 
fins previdenciários.

Art. 4º É vedado: 
I - contratar temporariamente servidor público federal, estadual ou 

municipal, ressalvados os cargos de acumulação legal;
II - ceder para outra unidade da estrutura básica do Poder Executivo 

ou para outros poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 
pessoa contratada nos termos desta Lei;

III - interromper ou suspender férias de pessoa contratada;
IV - pelo período de seis meses, contratar profissional que solicitar 

extinção de contrato sem cumprir o aviso prévio de 30 dias;
V - por parte dos Órgãos ou Entidades, atribuir aos contratados na 

forma desta Lei funções ou encargos não previstos no contrato. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importa 

na responsabilidade administrativa da autoridade contratante, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis.

Art. 5º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei é 
fixada na conformidade do Anexo Único.

Art. 6º O contrato firmado de acordo com esta Lei será extinto: 

I - pelo término do prazo contratual ou da respectiva prorrogação; 
II - por iniciativa do contratado, com aviso prévio de, no mínimo, 

30 dias; 
III - por iniciativa do órgão contratante ou entidade contratante, nos 

casos de: 
a) prática de infração disciplinar, apurada em sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, em que sejam assegurados ao acusado o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

b) conveniência da Administração Pública; 
c) o contratado assumir cargo ou emprego incompatível com as 

funções do contrato;
d) interesse público;
e) ausência intencional do contratado ao serviço, sem justificativa 

legal, superior a 30 dias consecutivos;
IV - em caso de devolução do profissional contratado à central de 

recursos humanos do Órgão de lotação, por desnecessidade ou não adaptabilidade 
do contratado.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o contrato temporário 
será automaticamente extinto, dispensando-se a publicação de ato específico.

Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos 
termos desta Lei são apuradas mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, conforme o caso, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Tocantins, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 8º As contratações previstas nesta Lei são realizadas pela 
Secretaria da Administração e Finanças, atendendo as necessidades dos diversos 
órgãos do ente municipal.

§1º A carga horária semanal poderá ser de 20, 30, 40 ou 60 horas 
semanais, a ser estabelecida no termo contratual, exceto: 

I - ao Técnico em Radiologia, cuja jornada é de 24 horas semanais;
II - ao Fisioterapeuta e ao Terapeuta Ocupacional, cuja jornada é de 

até 30 horas semanais, com vencimentos pagos proporcionalmente à carga de 
trabalho.

§3º A jornada de trabalho do profissional contratado cujo exercício 
exija regime de turno ou plantão obedecerá ao regulamento e à disciplina do 
órgão contratante.

§4º O profissional contratado cumpre jornada de trabalho fixada 
de acordo com as necessidades do exercício das atribuições pertinentes às 
respectivas funções, respeitada a duração máxima do trabalho semanal da 
correspondente carga horária.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020.
Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, aos 18dias do mês de dezembro de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

ANEXO ÚNICO À LEI Nº 015/2019

Tabela de Funções – Contratação Temporária

CARGO C A R G A 
HORÁRIA NÍVEL ESCOLARIDADE 

MÍNIMA VENCIMENTO

A g e n t e 
Comun i tá r io 
de Saúde

40 h/s Fundamental
E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
completo

R$ 1.014,00

A g e n t e  d e 
C o m b a t e  a 
Endemias

40 h/s Fundamental
E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
completo

R$ 1.014,00

A g e n t e  d e 
V i g i l â n c i a 
Sanitária

40 h/s Médio Ens ino  Méd io 
completo R$ 1.100,00

Agrônomo 20 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 1.100,00

A s s i s t e n t e 
Administrativo 40 h/s Médio Ens ino  Méd io 

completo R$ 1.100,00

A s s i s t e n t e 
Social 30 h/s Superior Ensino Superior 

completo R$ 2.200,00

A u x i l i a r 
Administrativo 40 h/s Fundamental

E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
completo

R$ 1.000,00

A u x i l i a r  d e 
Biblioteca 40 h/s Médio Ens ino  Méd io 

completo R$ 1.100,00

A u x i l i a r  d e 
S e r v i ç o s 
Gerais

40 h/s Elementar
E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
incompleto

R$ 998,00
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Enfermeiro 40 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 2.600,00

Farmacêutico/
Bioquímico 30 h/s Superior Ensino Superior 

completo R$ 2.200,00

F i s c a l  d e 
Serv iços  de 
Postura

40 h/s Médio Ens ino  Méd io 
completo R$ 1.100,00

F i s c a l  d e 
T r i b u t o s 
Municipais

40 h/s Médio Ens ino  Méd io 
completo R$ 1.100,00

Fisioterapeuta 30 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 2.200,00

Médico 40 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 10.000,00

Merendeira 40 h/s Elementar
E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
incompleto

R$ 998,00

M o n i t o r  d e 
T r a n s p o r t e 
Escolar

40 h/s Médio Ens ino  Méd io 
completo R$ 998,00

M o n i t o r 
Escolar 40 h/s Médio Ens ino  Méd io 

completo R$ 1.100,00

Motorista, CNH 
“B” 40 h/s Elementar

E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
incompleto, com 
CNH categoria 
“B”

R$ 998,00

Motorista, CNH 
“D” 40 h/s Elementar

E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
incompleto, com 
CNH categoria 
“D”

R$ 1.330,00

Nutricionista 20 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 1.100,00

Odontólogo 40 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 2.800,00

Operador de 
M á q u i n a s 
Leves

40 h/s Elementar
E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
incompleto

R$ 1.330,00

Operador de 
M á q u i n a s 
Pesadas

40 h/s Elementar
E n s i n o 
F u n d a m e n t a l 
incompleto

R$ 1.550,00

O r i e n t a d o r 
Social 40 h/s Médio Ens ino  Méd io 

completo R$ 1.100,00

P r o f e s s o r 
( P e d a g o g i a 
o u  N o r m a l 
Superior)

20 h/s Superior

L i c e n c i a t u r a 
P l e n a  e m 
Pedagog ia  ou 
Normal Superior

Le i  Mun i c i pa l  n º 
374/2010

P r o f e s s o r 
( P e d a g o g i a 
o u  N o r m a l 
Superior)

40 h/s Superior

L i c e n c i a t u r a 
P l e n a  e m 
Pedagog ia  ou 
Normal Superior

Le i  Mun i c i pa l  n º 
374/2010

Professor Fora 
de Área 40 h/s Médio Ens ino  Méd io 

completo R$ 998,00

P r o f e s s o r 
In tercu l tu ra l 
Indígena

20 h/s Médio / Superior

Curso completo 
de  Mag is té r io 
I n d í g e n a ;  o u 
possuir diploma 
de  Mag is té r io 
i n d í g e n a  e /
ou  Mag is té r io 
Convencional; ou 
possuir diploma 
de Curso Superior 
em Licenciatura 
I n t e r c u l t u r a l 
I n d í g e n a  d e 
i n s t i t u i ç ã o 
r e c o n h e c i d a 
p e l o  M E C  e 
d e v i d a m e n t e 
identificada

Le i  Mun i c i pa l  n º 
374/2010

P r o f e s s o r 
Magistério 20 h/s Médio

Curso completo 
de Magistério em 
Nível Médio

Le i  Mun i c i pa l  n º 
374/2010

P r o f e s s o r 
Magistério 40 h/s Médio

Curso completo 
de Magistério em 
Nível Médio

Le i  Mun i c i pa l  n º 
374/2010

Psicólogo 40 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 2.200,00

T é c n i c o 
Agrícola 40 h/s Médio/ Técnico

Ens ino  Méd io 
completo, com 
curso técnico na 
área

R$ 1.150,00

T é c n i c o  d e 
Saúde Bucal 40 h/s Médio/ Técnico

Ens ino  Méd io 
completo, com 
curso técnico na 
área

R$ 1.100,00

Técn i co  em 
Enfermagem 40 h/s Médio/ Técnico

Ens ino  Méd io 
completo, com 
curso técnico na 
área

R$ 1.150,00

Técn i co  em 
Laboratório 40 h/s Médio/ Técnico

Ens ino  Méd io 
completo, com 
curso técnico na 
área

R$ 1.150,00

Veterinário 20 h/s Superior Ensino Superior 
completo R$ 1.100,00

DECRETO Nº 202
de 20 de dezembro de 2019. 

Dispõe sobre a reestruturação dos membros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA. 

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

DECRETA: 
 

Art. 1° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Tocantinia – To, passa a ter a seguinte composição:  

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como representantes Governamentais e 
não Governamentais

os membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
conforme descriminação abaixo:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS – Mandato de 01 Ano.

01. Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Sandro da Silva Nunes
Suplente: Jaques Fraga de Sousa Filho

02. Secretaria Municipal de Educação
Titular: Antônio Luis Campos
Suplente: Rozilene Martins Louzeira

03. Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Manoel Messias Borges de Carvalho
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DECRETO Nº  203
de 20 de dezembro de 2019.

“Retifica Decreto nº 198-2019 que Concede recesso 
funcional a servidores municipais, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA – ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em 
conformidade com a Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade do Executivo Municipal buscar meios 
para reduzir gastos com a máquina administrativa;

           RESOLVE:

Art.1º - Retificar o Decreto nº 198 de 12 de dezembro de 2019, o qual 
passa a valer da seguinte forma;

Art. 2º - Fica concedido recesso coletivo a todos os servidores públicos 
municipais, com período compreendido de 20/12/19 a 03/01/20, retornando aos 
serviços no dia 06/01/20, segunda feira.

           Parágrafo Único – O Art. 2º não se aplica aos serviços essenciais, 
que por sua natureza, exijam regime de plantão permanente. Manterão da seguinte 
forma: recesso de 15 dias em 02 etapas, iniciando de 20/12/19 a 03/01/20, com 
retorno em 06/01/20 segunda feira, e a segunda etapa de 06/01/20 a 20/01/20, com 
retorno no dia 21/01/2020, terça feira. Durante o recesso os servidores públicos 
pertencentes aos serviços essenciais; SECRETARIA DE SAÚDE, CRAS, 
COLETORIA MUNICIPAL, LIMPEZA PÚBLICA e CONSELHO TUTELAR, 
devem se revezar nos dois períodos, de acordo com a escala determinada pelo 
Secretário da pasta, preservando em especial o atendimento ao público.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de dezembro de 
2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 098
de 16 de dezembro de 2019.

“Concede diária a servidor e dá outras providências.”

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 424/2013,

  
RESOLVE:

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 099/2019  
Tocantínia - TO, 16 de dezembro de 2019.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em 
conformidade com a Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal n° 424/2013, 

 RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a Servidora ANA PAULA RIBEIRO DE 
ANDRADE OLIVEIRA, Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
na função de Secretária Municipal de Assistência Social, a quantia de 1,5 (uma 
diária e meia), somando um total de 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), para 
fazer face às despesas durante sua estádia na cidade de Palmas-TO, no período das 
07h00min do dia 17/12/2019 às 18h00min do dia 18/12/2019, com a finalidade 
de participar da oficina Estadual sobre os Grupos Populacionais Tradicionais 
e Específicos (GPTE) para gestores e técnicos municipais do Cadastro Único 
e Programa Bolsa Família. Conforme ofício circular nº 96/2019/GABSEC da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

            Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Assistência Social de Tocantínia, Estado do 
Tocantins,

aos 16 dias do mês de dezembro de 2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

Suplente: Simone da Conceição Miranda

ESTADO DO TOCANTINS 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA 
Gabinete do Prefeito 

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS – Mandato de 
02 Anos.

01. Pastoral da Família – Paróquia São Sebastião de Tocantínia
Titular: Orcílio Sousa de Amorim
Suplente: Valdeina Barbosa de Aguiar Araújo

02. Fundação Fé e Alegria do Brasil Tocantínia
Titular: Michely Barbosa Guimarães
Suplente: Rosimar Neres de Sousa Oliveira

03. Assembléia de Deus Missão de Tocantínia
Titular: Geldi Rodrigues Soares
Suplente: Kheiliany Almeida Morais

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE  TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de dezembro de 
2019.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

Art. 1º - Conceder ao Servidor DIEGO REIS RAMOS, lotado na 
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, ocupante do cargo de 
Coordenador do Cad. Único e Programa Bolsa Família, a quantia de 1,5 (uma 
diária e meia), somando um total de 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), para 
fazer face às despesas durante sua estádia na cidade de Palmas-TO, no período das 
07h00min do dia 17/12/2019 às 18h00min do dia 18/12/2019, com a finalidade 
de participar da oficina Estadual sobre os Grupos Populacionais Tradicionais 
e Específicos (GPTE) para gestores e técnicos municipais do Cadastro Único 
e Programa Bolsa Família. Conforme ofício circular nº 96/2019/GABSEC da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, Estado 
do Tocantins, 

aos 16 dias do mês de dezembro de 2019.

ANA PAULA RIBEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA Nº 100
de 16 de dezembro de 2019. M m

“Concede diária a servidor e dá outras providências.”

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 424/2013,

  
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Servidor SIDNEY GOMES, lotado na Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS, ocupante do cargo de Motorista 
CNH D, 1,5 ( uma diária e meia)  no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
para custeio de despesas durante minha estádia na cidade de Palmas-TO, com 
a finalidade de transportar servidores desta secretaria participar da oficina 
Estadual sobre os Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) para 
gestores e técnicos municipais do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 
, conforme ofício circular nº 96/2019/GABSEC da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, Estado 
do Tocantins, em 16 de dezembro de 2019.

ANA PAULA RIBEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social
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