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MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI N° 567, DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera o Anexo I da Lei 536/2018 que “Dispõe sobre o 
Quadro Geral dos servidores de provimento efetivo do 
Município de Tocantínia, redimensiona os postos efetivos 
e dá outras providências”.

Faço saber que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA 
adotou a Medida Provisória n° 01/2020, que a Câmara Municipal aprovou, e 
eu, IVAN SUZAWRE XERENTE, Presidente da Câmara Municipal, promulgo 
a seguinte lei:

Art. 1º O Anexo I - ESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Enfermeiro 40 h/s 03 Superior Ensino Superior completo R$ 3.500,00

Odontólogo 40 h/s 02 Superior Ensino Superior completo R$ 3.500,00

Médico 40 h/s 03 Superior Ensino Superior completo R$ 10.000,00

Técnico em 
Enfermagem 40 h/s 14 Médio/ 

Técnico
Ensino Médio completo, 
com curso técnico na área R$ 1.150,00

Art. 2º – As atribuições e demais disposições permanecem inalteradas.

Art. 3º – As despesas decorrentes dessa lei encontrarão cobertura nas 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOCANTÍNIA, aos 24 dias do mês de Julho de 2020.

IVAN SUZAWRE XERENTE
Presidente

LEI N° 568, DE 24 DE JULHO DE 2020.

“Atualiza o anexo único da Lei 561/2019 que “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”.

Faço saber que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA 
adotou a Medida Provisória n° 02/2020, que a Câmara Municipal aprovou, e 
eu, IVAN SUZAWRE XERENTE, Presidente da Câmara Municipal, promulgo 
a seguinte lei:

Art. 1º. ATUALIZAR o anexo único da Lei 561/2019 que “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”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOCANTÍNIA, aos 24 dias do mês de Julho de 2020.

IVAN SUZAWRE XERENTE
Presidente

LEI N° 569, DE 24 DE JULHO DE 2020.

“Autoriza a realização de contratação temporária para 
enfrentamento da emergência de saúde pública, de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências”.

Faço saber que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA 
adotou a Medida Provisória n° 03/2020, que a Câmara Municipal aprovou, e 
eu, IVAN SUZAWRE XERENTE, Presidente da Câmara Municipal, promulgo 
a seguinte lei:

Art.1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar, pelo 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, em razão de excepcional interesse 
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público na área de saúde pública os profissionais para os cargos que seguem 
abaixo:

QTD CARGO
CARGA 
HORÁRIA 
(SEMANAL)

VALOR DA 
REMUNERAÇÃO BÁSICA 
(R$)

11 Técnico em Enfermagem 40 HORAS R$ 1.150,00

16 Auxiliar de Vigilância em 
Saúde 40 HORAS 01 SALÁRIO MÍNIMO

08 Técnico em Segurança no 
Trabalho 40 HORAS 01 SALÁRIO MÍNIMO

03 Assistente em Saúde 40 horas 01 SALÁRIO MÍNIMO

§1º - As contratações temporárias previstas no caput servirão para 
o enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus, COVID-19, nos termos 
declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Portaria nº 188/GM/
MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV) e o Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

§2º - Independentemente de nova autorização legislativa, os contratos 
administrativos previstos no caput poderão ser prorrogados, por igual período.

Art.2º Ao Município fica resguardado o direito de rescindir os 
contratos autorizados por esta Lei, a qualquer tempo e sem indenização.

Art.3º As despesas decorrentes do presente ato administrativo serão 
atendidas por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º A presente Lei encontra respaldo jurídico no §5º do art. 8º da 
Lei Complementar 173/2020.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOCANTÍNIA, aos 24 dias do mês de Julho de 2020.

IVAN SUZAWRE XERENTE
Presidente

LEI N° 571, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

“Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade 
aos profissionais da saúde”

Faço saber que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA 
adotou a Medida Provisória n° 04/2020, que a Câmara Municipal aprovou, e 
eu, IVAN SUZAWRE XERENTE, Presidente da Câmara Municipal, promulgo 
a seguinte lei:

Art. 1º - Concede, de forma exclusiva aos profissionais da saúde com 
carreira regulamentada, adicional de insalubridade de percentual 20% (vinte) por 
cento sobre o valor do salário mínimo, enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública em razão da COVID-19.

Art. 2º - Em razão da inexistência de legislação específica, bem como 
de laudo pericial de atividades e ambientes insalubres, será concedida o adicional 
em percentual único de 20% (vinte) por cento sobre o valor do salário mínimo.

Art. 3º - Os servidores contratados de forma temporária também 
farão jus ao recebimento do adicional de insalubridade previsto do art. 1º, e, 
por conseqüência, fica determinada a realização dos ajustes necessários nos 
instrumentos de contratação.

Art. 4º - A presente Lei encontra respaldo jurídico no §5º do art. 8º 
da Lei Complementar 173/2020.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOCANTÍNIA, aos 28 dias do mês de Setembro de 2020.

IVAN SUZAWRE XERENTE
Presidente

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº   570, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

“Dispõe sobre alteração do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do 
Município de TOCANTÍNIA – TO, (PCCR), e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA-TO faz saber que 
a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos Profissionais do Município de TOCANTÍNIA - TO (PCCR).

§ 1º As disposições comuns a todos os Profissionais municipais 
não constantes nesta Lei serão regidas, subsidiariamente, pelo Estatuto dos 
Profissionais Públicos do Município de TOCANTÍNIA – TO.

§ 2º Profissionais da Educação Básica do Município de TOCANTÍNIA 
–TO, doravante serão denominados de Profissionais da Educação.

Art. 2° As Carreiras dos Profissionais da Educação tem como 
princípios básicos:

I - ingresso no Cargo exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos com formação mínima exigida pela LDB n° 9394/96;

II - aperfeiçoamento profissional através do Programa de Formação 
Continuada idealizada pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com 
as direções e coordenações pedagógicas das Unidades Escolares;

III - Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica (PSPN);

IV - existência de condições ambientais de trabalho, pessoal de apoio 
qualificado, instalações e materiais didáticos adequados;

V - profissionalização, que pressupõe vocação, dedicação e 
qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas 
de trabalho;

VI - valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
VII - progressões vertical e horizontal baseada na titulação, tempo de 

serviço e na avaliação de desempenho;
Parágrafo único. Somente poderá usufruir dos benefícios do presente 

plano os Profissionais da Educação em cargo efetivo após período probatório.

Art. 3º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I – Rede Publica Municipal de Ensino – o conjunto de instituições 

públicas que realizam atividades de educação e ensino sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Educação;

II – Unidade Escolar (U.E) – as instituições dedicadas à educação e ao 
ensino ligadas ao Sistema Municipal de Educação (creches, pré-escolas, escolas);

III - Profissionais da Educação – aqueles que desempenham as 
atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação pedagógica, 
exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica e na secretaria 
municipal de educação, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação 
mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 
nacional.

IV – Quadro Permanente do Magistério (QPM) _ o conjunto dos 
profissionais da educação básica cujo concurso exige habilitação do magistério; 

V - Quadro Transitório do Magistério (QTM) – o conjunto dos 
profissionais da educação básica cujo concurso não exigia habilitação do 
magistério, integrado pelos cargos de Professor Fora de Área(PA);

VI - Quadro de Auxiliar de Atividades Pedagógicas (AAP) – 
profissionais que auxiliam a docência na educação básica,cujo concurso exigiu 
ensino fundamental completo. Essa expressão “Transitória” resguarda o direito 
dos (AAP) e impede o ingresso, via concurso de profissionais que possuam apenas 
a formação no ensino fundamental completo. Ademais, essa restrição atende o 
que precede a Lei 9394/96, art. 61 que define que são profissionais da educação: 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar 
básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo 
sido formados em cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para 
a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental 
e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma 
de pedagogia, com habilitação em administração, 
planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou 
doutorado nas mesmas áreas;  
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III - trabalhadores em educação, portadores de diploma 
de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos 
respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos 
de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, 
atestados por titulação específica ou prática de ensino 
em unidades educacionais da rede pública ou privada 
ou das corporações privadas em que tenham atuado, 
exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;
V - profissionais graduados que tenham feito 
complementação pedagógica, conforme disposto pelo 
Conselho Nacional de Educação.

VII – Professor - o Profissional da educação que desempenha as 
funções típicas do magistério;

VIII - Função Típica do Magistério – as atividades de docência 
(regência de classe em UE) e suporte pedagógico direto ou indireto à docência, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

IX – Suporte Pedagógico – as atividades de direção, supervisão, 
coordenação pedagógica, orientação educacional, psicopedagogia, inspeção 
e planejamento como apoio direto ou indireto à regência de classe, lotados no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

X – Vencimento Básico – é a retribuição devida pelo empregador ao 
profissional pelo exercício das atribuições de seu cargo;

XII – Remuneração – corresponde ao vencimento básico acrescido 
das vantagens a que o profissional fizer jus;

XIII – Efetivo Exercício – é a atuação do Profissional da Educação em 
funções específicas de seu cargo no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, 
ressalvados os casos assegurados nesta lei;

XIV – Cargo – o especificado no termo de posse do Profissional, com 
ingresso e atribuições específicas e remuneração correspondente.

XVI - Nível - é a posição vencimento dentro do cargo, designado 
por algarismos arábicos, observado uma escala vertical crescente, tendo como 
referência a escolaridade e demais exigências desta lei;

XVII – Classe - é a posição distinta horizontalmente identificada 
por letras maiúsculas, tendo como referência o tempo de serviço e demais 
exigências desta lei;

XVIII - Hora-Atividade - àquelas destinadas ao(à) professor (a) em 
regência de classe para:

a) preparação e avaliação do trabalho didático;
b) reuniões pedagógicas e de atendimento ao (s) aluno (s);
c) articulação com os pais e a comunidade;
d) formação continuada, de acordo com o projeto político- pedagógico 

da U.E e programação da Secretaria;
e) colaboração com a administração da unidade escolar.
XIX - Avaliação de Desempenho - é o instrumento utilizado 

periodicamente para a aferição dos resultados alcançados pela atuação do 
profissional da educação, no exercício de suas funções, segundo parâmetros de 
qualidade do exercício funcional, de acordo com lei específica;

XX – Cargo de provimento Efetivo – é aquele cujo ingresso exige 
concurso público;

XXI – Profissional Estável – é estável após três anos de efetivo 
exercício o profissional empossado e nomeado para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 4° As Carreiras dos Profissionais da Educação estruturada em 

cargos, níveis e classes, nos quadros permanentes, transitórios do magistério e 
do quadro de Auxiliar  de Atividades Pedagógicas assim organizados:

I – Quadro Permanente do Magistério – QPM: composto pelos cargos 
descritos abaixo:

a) Cargo de Professor Magistério–(PM):Professores efetivos, cujo 
concurso exigiu habilitação específica em magistério;

b) Cargo de Professor (PS)- Professores efetivos, cujo concurso exigiu 
habilitação em Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior;

c) Cargo de Professor Intercultural Indígena - (PSII): Professores 
efetivo, cujo concurso exigiu habilitação em Magistério/ Licenciatura 
Intercultural Indígena;

II - Quadro Transitório do Magistério - QTM: composto pelos cargos 
descritos abaixo:

a) Cargo de Professor Rural-(PR): Professores efetivos, cujo concurso 
exigiu ensino fundamental;

b) Cargo de Educador de Creche-(EC): Professores efetivos, cujo 
concurso não exigiu habilitação específica em magistério;

c) Cargo de Professor Fora de Área I - (PA-I):Professores efetivos, 
cujo concurso exigiu ensino fundamental;

d) Cargo de Professor Fora de Área II - (PA-II):Professores efetivos, 
cujo concurso exigiu ensino médio completo;

III – Quadro de Auxiliar de Atividades Pedagógicas – (AAP) – 
Auxiliares Pedagógicos efetivos, cujo concurso exigiu ensino fundamental 
completo;

Parágrafo único. O quadro transitório e Quadro de Auxiliar de 
Atividades Pedagógicas extinguir-se-á com as respectivas vacâncias.

Art. 5º O Profissional da Educação Efetivo poderá assumir mais de 
uma função, com a extensão quando houver a necessidade da administração 
pública, não ultrapassando a carga horária 60h semanais.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO QUADRO TRANSITÓRIO

Art. 6 º. Os Profissionais da educação do quadro transitório terão as 
atribuições dos cargos compatíveis a seu cargo, desde que:

I – Os profissionais do quadro transitório do magistério (QTM):
§1º Os cargos de Professor Rural-(PR), Educador de Creche-(EC), 

Professor Fora de Área I - (PA-I) e Professor Fora de Área II - (PA-II) exercerão 
atividades de docência, desde que já tenha concluído a formação mínima do 
magistério, conforme descrito no art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
e apresentado titulação, na progressão da carreira.

§2º O cargo de Auxiliar de Atividades Pedagógicas – (AAP) –terão 
atribuições de apoio pedagógico, quando adquirida a formação mínima do 
magistério. As atribuições correlatas ao ingresso de concurso, serão mantidas 
aos AAPs até a vacância do cargo. 

SECÃO IV
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 7º. A progressão funcional é a movimentação do Profissional 
da Educação, dentro de seu cargo, realizada pela progressão vertical e pela 
progressão horizontal.

Art. 8º. Os níveis de progressão vertical são designados por algarismos 
romanos (I, II, III, IV), e as classes constituem a linha de progressão horizontal 
e são designadas por letras maiúsculas: A, B, C, D, E, F,G H, I, J , K.

Art. 9º. Para efeito do interstício, intervalo entre uma progressão 
funcional e outra, não se conta o tempo em que o Profissional da Educação estiver:

I - em licença:
Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro (a);
Para o serviço militar;
Para atividade política;
Por interesse particular;
II - afastamento para:
Servir em outro órgão ou entidade;
Exercício de mandato eletivo;
III - estiver lotado fora do âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação;
IV - estiver em estágio probatório;
V - estiver em desvio de função.

Art. 10º. Para efeito do interstício, intervalo entre uma progressão 
funcional e outra, não se conta o ano em que o Profissional da Educação estiver:

I - faltado mais de cinco dias sem justificativa;
II - sofrido pena administrativa de suspensão.

Art. 11º. É vedada a Progressão Funcional ao Profissional da Educação 
que estiver:

I - em estágio probatório;
II - cumprindo pena decorrente de processo disciplinar.
III - lotado fora do âmbito da Secretaria Municipal de Educação;
IV - em desvio de função.
a) O Profissional da Educação em desvio de função, quando retornar à 

educação, deverá cumprir ou terminar de cumprir o interstício, intervalo mínimo 
para a progressão funcional em efetivo exercício.

Art. 12º. A Progressão Funcional dependerá dos limites da 
disponibilidade orçamentária-financeira para esse fim. 

Art. 13º. Em caso da disponibilidade orçamentária-financeira não 
ser suficiente para atender a todos os Profissionais da educação que cumprir os 
requisitos exigidos para a progressão funcional, será selecionado o grupo dos 
Profissionais para a progressão, considerando os Profissionais que obtiver as 
maiores médias em pontos.

 
Subseção I
Da Progressão Vertical

Art. 14º. Progressão Vertical é a passagem do Profissional da Educação 
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do nível em que se encontra para o nível imediatamente superior, dentro de 
cada cargo, desde que comprovada titulação exigida, mantida a classe em que 
se encontra, conforme especifica esta lei.

§ 1º O Profissional apresentará requerimento solicitando mudança de 
nível para abertura de processo.

§ 2º A mudança de nível não tem relação com a mudança de classe.
§ 3º A mudança de nível acarretará acréscimo sobre o vencimento 

base, conforme tabela do Anexo II desta Lei.
§ 4º A mudança de nível dar-se-á, depois de atendidas as exigências 

legais e habilitação ao nível pretendido, por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, atendendo os limites da disponibilidade orçamentário-financeira 
para esse fim. 

§ 5º O primeiro nível da carreira do Profissional da educação será 
compatível com a habilitação e/ou escolaridade exigida no edital do concurso 
de cada Profissional.

§ 6º A mudança de Nível não altera a área de atuação do Profissional 
da educação, especificada no edital de cada concurso.

Art. 15º. Os níveis são estruturados segundo os graus de formação 
exigidos para o provimento de cada cargo, classificados da seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:
Nível I: Ensino Médio na Modalidade Normal (magistério);
Nível II: Licenciatura Plena em Educação;
Nível III: Licenciatura Plena mais Pós-Graduação Lato Sensu 

(especialização) na área da habilitação do Profissional do Magistério;
Nível IV: Licenciatura Plena(NII) mais Pós-Graduação Strictu 

Sensu (mestrado) ou Licenciatura Plena(NII) mais Pós-Graduação Lato Sensu 
(NIII) mais Pós-Graduação Strictu Sensu (mestrado) na área da habilitação do 
Profissional do Magistério;

§1º Para a mudança de Nível será exigida a apresentação de Diploma/
Certificado, os quais deverão ser registrados ou revalidados por Sistema 
Educacional Brasileiro, mais histórico escolar.

§2º Os níveis dos quadros Transitórios estão disciplinados no Art.50º 
das Disposições Finais desta Lei.

Art. 16º. A progressão vertical do Profissional da Educação dar-se-á 
mediante o acúmulo dos seguintes requisitos:

I – estar em efetivo exercício;
II – obter no mínimo 70% (setenta por cento) dos pontos na média 

das avaliações permanente de desempenho realizadas no período do interstício;
III - não ter sofrido pena administrativa de suspensão nos 12 (doze) 

meses que antecedem a progressão vertical;
IV - não ter sido exonerado de cargo comissionado por motivo 

disciplinar, nos 12 (doze) meses que antecedem a progressão vertical;
V - apresentar Diploma/Certificado de curso, vinculado à área de 

atuação para qual fez o concurso no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 
correspondente ao nível almejado do cargo.

§3º Poderão ser substituídos os documentos do parágrafo §1º, em caso 
de atraso da certificação por parte da instituição de ensino que oferece o curso, a 
emissão de declaração que comprove a conclusão de curso em prazo de 06 meses.

Subseção II
Da Progressão Horizontal

Art. 17º. Progressão Horizontal é a passagem do Profissional da 
educação, da classe em que se encontra para a classe imediatamente seguinte, 
dentro de cada cargo, baseada no tempo de serviço, na qualificação do profissional 
e na avaliação permanente de desempenho.

§ 1º A mudança de classe dar-se-á de três em três anos, após o término 
do estágio probatório.

§ 2º A mudança de classe será sempre para a classe seguinte.
§ 3º A mudança de classe não tem relação com o nível do Profissional.
§ 4º A mudança de classe acarretará acréscimo sobre o vencimento 

base, conforme a tabela do anexo II desta Lei.

Art. 18º. A progressão horizontal do Profissional da Educação dar-se-á, 
mediante o acúmulo dos seguintes requisitos:

I - cumprir no mínimo três anos de efetivo exercício na classe em que 
se encontra, após o estágio probatório;

II - obter no mínimo 70% (setenta por cento) na média das avaliações 
permanente de desempenho realizadas no interstício;

III - não computar o ano em que o Profissional sofrer punição 
disciplinar de suspensão;

IV - não computar o ano em que o Profissional for exonerado de cargo 
comissionado por motivo disciplinar;

V – para o Profissional do magistério, comprovar através de 
certificados, a carga horária mínima de 80 (oitenta) horas de participação em 
cursos de formação relacionado a  área de atuação, no período avaliado;

VI – Para o Profissional do cargo de Auxiliar de Atividades 
Pedagógicas comprovar através de certificados, a carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas de participação em cursos de formação relacionado a  área de 

atuação, no período avaliado;
VII - Os títulos serão cumulativos na mudança de classe.
Parágrafo Único. O ano em que o Profissional faltar mais de 5 (cinco) 

dias sem justificativa não será computado para efeito do inciso I.

SEÇÃO V
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Subseção I
Da Qualificação técnica

Art. 19º. A qualificação Técnica poderá ser adquirida através de cursos 
de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas 
no sistema de ensino brasileiro ou através de Secretaria da Educação.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Educação promoverá Programas de 
Formação Continuada, em conjunto com as direções e coordenações pedagógicas 
das Unidades Escolares.

Parágrafo único. A qualificação Técnica objetivará o aprimoramento 
permanente do ensino fundamental e da educação infantil, observando os 
programas prioritários definidos pela Secretaria Municipal de Educação, em 
especial os cursos de formação continuada.

Art. 20º. No interesse do aprimoramento da Educação Municipal, 
poderá ser concedida ao Profissional da Educação a licença remunerada para 
cursos de qualificação profissional.

§ 1º A licença remunerada para qualificação Profissional consiste 
no afastamento, parcial ou total, do Profissional da Educação de suas funções, 
e será concedida para freqüência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou 
especialização, em instituições credenciadas em sistema brasileiro.

§ 2º A licença para qualificação Profissional somente poderá ser 
autorizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante requerimento 
do interessado e instrução da Secretaria Municipal de Educação sobre a efetiva 
necessidade à Educação Municipal, desde que a qualificação seja impossibilitada 
sem o afastamento.

§ 3º O tempo de afastamento para qualificação Profissional será 
computado para todos os fins de direito.

CAPÍTULO III

DO REGIME FUNCIONAL

SEÇÃO I
DO INGRESSO

Art. 21º. O ingresso nas Carreiras do Profissional da Educação 
dar-se-á mediante concurso público de provas e apresentação de títulos para o 
cargo, por área de atuação, correspondente a habilitação e escolaridade exigida 
para o desempenho do cargo e função, observando para cada cargo no mínimo:

I – Para atuação no Magistério Público Municipal:
Para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental - nível 

superior em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, em Educação Física,ou 
nível médio na modalidade normal - magistério;

Para os anos finais do Ensino Fundamental – formação mínima em 
pedagogia ou normal superior;

Para o Suporte Pedagógico Licenciatura Plena em Pedagogia com 
habilitação correspondente ou licenciatura mais especialização correspondente;

§ 1º O ingresso na Carreira dar-se-á no nível correspondente à 
escolaridade exigida no edital do concurso e na classe inicial.

§ 2º Se restarem vagas ociosas, depois de convocados todos os 
aprovados em concurso público, poderão ser admitidos, por contrato temporário, 
Profissional da Educação não concursado, preferencialmente com habilitação 
específica, para receber o mesmo vencimento do efetivo em estágio probatório, 
considerando a titulação mínima exigida para aquela função.

§ 3º Comprovada a existência de 30% (trinta por cento) de vagas 
nas unidades de educação e ensino e a indisponibilidade de chamar candidatos 
aprovados em concurso anterior, o Município realizará concurso público para 
preenchimento das vagas existentes.

Art. 22º. O Profissional da Educação em estágio probatório, deverá 
cumprir o interstício de três anos em regência de classe na U.E. O cumprimento, 
entre outros, o acúmulo dos seguintes requisitos, indispensáveis à sua 
confirmação, estabilização:

I – idoneidade moral;
II - assiduidade e pontualidade;
III - disciplina;
IV – aptidão;
V – eficácia em sua função.
§ 1º A verificação do cumprimento dos requisitos será acompanhada 

pela Comissão Permanente de Gestão do Plano e realizada pelos Recursos 
Humanos do Município.

§ 2º O não cumprimento de qualquer dos requisitos poderá importar 
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na instauração de processo administrativo.
§ 3º O processo será concluído após a defesa do Profissional da 

educação, a ser realizada no prazo de acordo com o estatuto dos Profissionais 
municipais.

§ 4º Para a aferição dos incisos acima o Profissional da Educação 
participará de uma avaliação anual de desempenho e uma avaliação final.

§ 5º O Profissional da Educação no final de seu estágio probatório 
terá que atingir média mínima de 7,0 para ser efetivado.

§ 6º O Profissional da Educação não aprovado na avaliação especial 
de desempenho com média mínima, durante o estágio probatório ( 3 anos), será 
exonerado do quadro.

SEÇÃO II
DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO E LOTAÇÃO

Art. 23º. O regime de trabalho do Profissional da Educação será de 
20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais para o magistério.

§ 1º O Profissional do Magistério poderá ter sua carga horária de 
trabalho flexibilizada de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais, conforme 
necessidade da UE e interesse do professor, por decisão da Secretaria Municipal 
de Educação.

§ 2° O Profissional da Educação será remunerado de acordo com seu 
cargo, nível, classe e carga horária, independente da etapa de ensino em que atua.

Parágrafo Único. Os profissionais do quadro transitório, conforme 
descrito no artigo 4º terá jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 24º. Na lotação dos Profissionais da educação será dada prioridade 
aos Profissionais concursados.

§ 1º O Profissional da educação será lotado na Unidade Escolar em 
que houver vaga, dando preferência àquela que esteja nas proximidades de sua 
residência.

§ 2º Na impossibilidade de lotação na proximidade de sua residência 
o Profissional será lotado em outro local no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação, a critério da necessidade educacional, em conformidade com o 
concurso do Profissional.

§ 3º O poder público oferecerá ajuda de custo aos profissionais lotados 
na zona rural proporcional às despesas decorrentes de deslocamento, hospedagem 
e alimentação, conforme disponibilidade financeira.

Art. 25º. Fica assegurado a todos os professores em docência, regência 
de classe, o correspondente a 1/3 (um terço) de sua jornada semanal para horas-
atividade relacionadas ao processo Didático-Pedagógico.

I – A carga horária de 40h será assim distribuída:
a) 27 horas em sala de aula e 13 horas de hora atividade.
II – A carga horária de 20h será assim distribuída:
a) 13 horas em sala de aula e7  horas de hora atividade.
III - A organização da hora-atividade é de responsabilidade da U.E 

ou da Secretaria Municipal de Educação e deve estar articulada ao Projeto 
Político Pedagógico.

§ 1º Entende-se por hora-atividade, além do mencionado no Artigo 
3º, inciso XVIII, aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, 
à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, a 
articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo 
com o projeto político pedagógico U.E.

§ 2º A carga horária dos profissionais deste artigo, será distribuída 
conforme necessidade de vacância, proporcionalmente entre a jornada de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 26º. Considera-se como efetivo exercício do Profissional da 
educação, além dos dias trabalhados, os feriados e o afastamento motivado por: 

I -  férias;
II - exercício de cargo de Secretário Municipal da Educação deste 

município;
III - função comissionada no âmbito da Secretaria Municipal da 

Educação deste município;
IV -  licença maternidade;
V -  licença paternidade;
VI -  e outros assegurados em legislação pertinente.

SEÇÃO III
DA REMOÇÃO

Art. 27º A Remoção do Profissional da Educação será regulamentada 
por portaria da Secretaria Municipal da Educação. 

Parágrafo único. A remoção poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
I – por necessidade da demanda educacional em acordo com o 

Profissional da Educação; 
II – por solicitação do Profissional da Educação, quando houver 

disponibilidade de vaga;
III – por falta de demanda na U.E em que está tendo como base a 

avaliação de desempenho em caso de preferência;

IV – por motivo disciplinar, através de processo administrativo, 
quando a pena imposta for à de suspensão.

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS

SEÇÃO I
DOS DIREITOS 

Art. 28º. São direitos dos Profissionais da Educação Básica:
I - receber remuneração de acordo com o cargo, o nível, a classe e 

a carga horária;
II - ter oportunidade de aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento remunerado, quando de interesse da educação;
III - participar de estudos e deliberações referentes ao processo 

educacional;
IV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação 

das atividades escolares;
V - ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, material 

didático-pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como contar com assistência 
técnica pedagógica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho 
profissional e ampliação de seus conhecimentos;

VI - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e 
materiais técnicos e pedagógicos suficientes e adequado para que possam exercer 
com eficiência as suas funções;

VII - ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos 
didáticos e de instrumento de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem, 
dentro dos princípios estabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico da unidade 
de educação e ensino, objetivando alcançar o respeito à pessoa humana e a 
construção do bem comum;

VIII - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse 
da categoria e da educação geral, sem prejuízo aos direitos dos alunos o mínimo 
de 200 dias letivos.

SEÇÃO II
DAS VANTAGENS

Art. 29º. Consideram-se vantagens acrescidas ao vencimento dos 
Profissionais da Educação Básica:

I - os incentivos relativos à progressão vertical e horizontal;
II - as gratificações.
§ 1º Os incentivos relativos à progressão vertical e/ou horizontal 

incorporam-se aos vencimentos para qualquer efeito desta lei.
§ 2º As gratificações não se incorporam aos vencimentos.

Art. 30º. O Profissional da Educação fará jus às gratificações de 
Diretor da U.E, Coordenador Pedagógico, Supervisor Escolar, Coordenador de 
Apoio Pedagógico  e Orientador Educacional de acordo com anexo V desta Lei.

§ 1º O percentual aplicado nas gratificações, terá como base o Piso 
do Magistério Municipal – Nível I/Classe A (anexo VI).

SEÇÃO III
DA AVALIAÇÃO PERMANENTE DE DESEMPENHO

Art. 31º. Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, com 
o intuito de aprimoramento dos métodos de gestão, melhoria de qualidade no 
ensino e valorização do Profissional da Educação por mérito.

Art. 32º. Entende-se por avaliação de desempenho o processo anual e 
sistemático de aferição de desempenho do Profissional da educação.

Parágrafo único. A avaliação de desempenho deverá ser realizada 
mediante critérios e fatores objetivos, e supervisionada pela Comissão de 
Acompanhamento do Plano, precedida da divulgação dos indicadores, objetos 
e parâmetros.

Art. 33º. O Sistema de Avaliação de Desempenho dos Profissionais da 
Educação será Instituída pelo Secretário Municipal de Educação em consonância 
com o que prevê esta lei.

Art. 34º. A avaliação permanente de desempenho, como instrumento 
de aferição dos resultados alcançados pelo Profissional no exercício de suas 
funções, para os fins previstos nesta lei, basear-se-á nos seguintes parâmetros:

I – resultado das ações a ele atribuídas;
II - conduta de comprometimento com o trabalho educativo;
III - assiduidade e pontualidade;
IV - domínio específico do cargo, habilidades próprias da atividade 

que exerce;
V - relacionamento interpessoal e visão do coletivo (cidadania);
VI - esforço demonstrado em capacitar-se e atualizar-se;
VII - coerência entre os planos e sua execução;
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à função desenvolvida e à vida profissional;
V - promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e 

culturais, escolares e extra-escolares em benefício dos educando e da coletividade 
a que serve a escola;

VI - esforçar-se em prol da educação integral do educando, utilizando 
processo que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo também 
medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais;

VII - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade;
VIII - fornecer elementos para permanente atualização de dados junto 

aos órgãos da Administração;
IX - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência 

política do educando;
X - preservar os princípios democráticos da participação, da 

cooperação, do diálogo, do respeito à liberdade e da justiça social;
XI - conhecer e respeitar a legislação educacional pertinente à 

educação municipal;
XII - desenvolver estudos e oferecer sugestões para melhoria do 

sistema de ensino;
XIII - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
XIV - zelar pela defesa dos direitos dos Profissionais e pela reputação 

da classe;
XV - cumprir as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente;
XVI -  empenhar-se pelo desenvolvimento do educando, em 

parceria com a família;
XVII -  estimular nos alunos o espírito de solidariedade humana, 

o ideal de justiça e cooperação, o respeito às autoridades e o amor à Pátria;

SEÇÃO II
DAS PROIBIÇÕES

Art. 39º. É vedado ao Profissional da educação, além do disposto sobre 
o assunto em normativa pertinente e em legislação específica:

I - ministrar aulas particulares remuneradas a alunos da rede pública;
II - impedir que os educando participem de atividades escolares em 

razão de qualquer carência material;
III - ausentar-se do local de trabalho sem prévia autorização da 

autoridade competente;
IV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiros;
V - utilizar pessoal ou recursos materiais do local de trabalho em 

serviços ou atividades particulares;
VI - exercer atividade incompatível com o exercício do cargo e com 

o horário de trabalho;

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40º. Fica estabelecido o mês de fevereiro como data base da 
categoria, devendo o poder executivo apresentar à Comissão Permanente de 
Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da 
Educação do Município de TOCANTÍNIA – TO, estudos de impactos financeiros 
e possibilidades do reajuste nunca ser menor que a variação do custo aluno ano 
no FUNDEB. Ficando assim determinado:

I – Uma reunião com a Comissão para debate e análise dos dados;
II –Discussão com toda a categoria para deliberarem de forma 

transparente e democrática sobre o tema;
III – Fica determinado que estas reuniões tem caráter deliberativas, 

ou seja, em forma de assembléia geral, com todos os poderes de decisões, desde 
que a pauta seja aprovada por maioria simples dos presentes. 

SEÇÃO I
DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Art. 41º. À Secretaria Municipal de Educação, compete orientar, 
coordenar e supervisionar as atividades e serviços educacionais da Rede Pública 
Municipal.

Art. 42º. O exercício da função de direção de Unidade Escolar é 
reservado à indicação do Chefe do Poder Executivo em consonância com a 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 43º. O Diretor de Unidade de Ensino, selecionado dentre os 
Profissionais do Magistério do Município, será nomeado por ato do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, desde que atenda cumulativamente aos seguintes 
requisitos:

I - ser portador de diploma de licenciatura;
II – ter exercido, nos dois últimos anos, a função de regência de 

classe ou apoio pedagógico na educação básica dessa Rede Pública Municipal;
III - ter recebido conceito igual ou superior a 70% (setenta por cento) 

na última avaliação do desempenho;
III – não estar condenado administrativamente ou criminalmente, 

VIII - compromisso com as normas que regem a educação;
IX - integração aos objetivos educacionais do Município.
§ 1° Para efeito de aprovação na Avaliação Permanente de 

Desempenho, o Profissional deverá obter a pontuação mínima de 70% (setenta 
por cento) em uma pontuação de zero a cem.

§ 2° A avaliação permanente de desempenho será realizada 
anualmente.

§ 3° É facultado ao Profissional avaliado que discordar da sua 
avaliação apresentar recurso junto a Secretaria de Educação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da ciência pelo Profissional na Ficha de 
Avaliação de Desempenho.

Art. 35º. A Avaliação Permanente de Desempenho e a Avaliação 
Especial de Desempenho (estagio probatório) serão elaboradas por uma Comissão 
Setorial de Avaliação, constituída por técnicos da Secretaria Municipal de 
Educação, representantes do Conselho Municipal de Educação e representantes 
do Conselho Escolar.

§ 1° O representante do Conselho Escolar deverá ser pai de aluno, 
não Profissional da educação.

§ 2º Para a execução da avaliação de desempenho observará:
I - o (a) professor em docência será avaliado por:
a) o diretor da U.E;
b) o apoio pedagógico lotado na U.E, depois de ouvido os alunos;
c) um professor;
d) Auto avaliação
II – o professor diretor será avaliado por:
a) um representante da Semed;
b) todos do apoio pedagógico lotado na U.E;
c) Auto avaliação;
d) um servidor.
III – o professor coordenador e apoio pedagógico lotado na U.E será 

avaliado por:
a) o diretor da U.E;
b) um professor da U.E;
c) Auto avaliação;
d) um representante da Semed.
 IV- O Auxiliar de Atividades Pedagógicas deverá ser avaliado por:
 a) diretor da U.E;
 b) um professor da U.E;
c) Auto avaliação
d) um auxiliar de atividades pedagógicas.
§ 3º O processo de avaliação será coordenado pela a Comissão 

Setorial de Avaliação em consonância com a Secretaria Municipal de Educação 
e o Conselho Escolar.

SEÇÃO IV
DAS FÉRIAS

Art. 36º O Profissional da Educação em efetivo exercício gozará de 
férias anuais.

§ 1º Aos docentes em exercício de regência de classe nas U.E serão 
assegurados 30 trinta dias consecutivos de férias em julho, e 15 (quinze) dias 
de recesso distribuídos de acordo com o calendário escolar. 

§ 2º Aos Profissionais da Educação que não estejam em regência de 
classe serão assegurados, 30 (trinta) dias consecutivos de acordo com a escala 
de férias a ser definida junto a Secretaria Municipal de Educação.

§ 3º Para o gozo do 1º período de férias o Profissional da Educação 
deverá contar, no mínimo, com doze meses de exercício.

Art. 37º. Será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião 
das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente aos 
trinta dias consecutivos de férias.

CAPÍTULO V

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES

SEÇÃO I
DO DEVERES

Art. 38º. Aos Profissionais da Educação no desempenho de suas 
atividades, além dos deveres comuns aos funcionários públicos civis do 
município, cumpre:

I - desempenhar suas atividades profissionais, observando os 
princípios e fins da educação brasileira;

II - respeitar o educando como sujeito do processo educativo e 
comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado;

III - comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional 
através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da 
observância aos princípios morais e éticos;

IV - manter em dia registros, escriturações e documentações inerentes 
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com trânsito julgado;
IV – não ter em seu dossiê profissional ocorrência incompatível com 

a função de diretor;
§ 1º O ocupante da função de Diretor de Unidade de Educação e 

Ensino submete-se ao regime integral e dedicação exclusiva ao serviço, podendo 
ser convocado sempre que houver interesse da Administração Pública Municipal.

§ 2° Para o cumprimento da exigência do inciso I, dar-se-á o interstício 
de dois anos a partir da data que vigorar este plano.

SEÇÃO II
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS

Art. 44º. O quantitativo de Profissionais por cargo está disposto no 
anexo I, nas tabelas de 1 a 5desta Lei.

Art. 45º. Fica instituída uma comissão denominada Comissão 
Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais da Educação do Município de TOCANTÍNIA - TO com finalidade 
de acompanhar sua implementação e operacionalização. 

§ 1º A Comissão de Gestão do Plano será integrada por:
02 representantes da Secretaria Municipal de Educação;
01 representante da Secretaria Municipal de Finanças;
03 representantes dos Profissionais da Educação Básica;
01 representante do Conselho Municipal de Educação;
01 representante do Conselho do (FUNDEB);
01representante do Poder Legislativo;
01 representante do Sindicato da Categoria.
§ 2º Os representantes das secretarias serão indicados pelos respectivos 

secretários, os Profissionais da Educação serão indicados por seus pares em 
Assembléia, os representantes do legislativo e dos respectivos conselhos serão 
indicado pelos presidentes das pastas.

§ 3º Os membros da Comissão serão nomeado por Ato do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, para um pleito de dois anos, permitida a recondução 
de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) de seus membros, por igual processo.

§ 4º Compete à Comissão Permanente de Gestão do PCCR:
I - acompanhar e fiscalizar a implantação e implementação do Plano 

de Cargo, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município 
de TOCANTÍNIA - TO;

II - acompanhar e supervisionar, junto ao setor de Recursos Humanos, 
a avaliação com fins de progressão funcional;

II- acompanhar e supervisionar, a modulação e carga horária de 
todas as U.E, fundamentado no orçamento financeiro, Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

III – elaborar normas complementares à implementação do plano, 
necessitando ser homologadas pelo Secretário Municipal de Educação;

IV - dar parecer quanto:
Ao texto da avaliação com fins de progressão, sendo este homologado 

pelo Secretário Municipal da Educação;
Aos resultados das avaliações, sendo homologado;
Demais matérias mencionadas nesta Lei, dependendo de homologação;
§ 5º A participação na Comissão é considerada de relevante interesse 

público, e não será remunerada.
§ 6º A comissão PCCR terá pleno acesso a folha analítica dos 

profissionais de educação, mensalmente, como também o acesso todas as 
informações pertinente a carreira dos profissionais de educação.

Art. 46º. A Comissão de Gestão do Plano deverá ser nomeada no 
prazo de 60 dias da aprovação desta Lei.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  Art. 47º Fica criada equipe Pedagógica e Administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação, cuja nomeação será por ato do Poder Executivo 
Municipal.

I – O Profissional da educação que atua na secretaria Municipal da 
Educação, fará jus à gratificação de Coordenações Técnicas e coordenador de 
Apoio Pedagógico, de acordo com Anexo VI desta Lei.

Art. 48º. A mudança de nível (progressão vertical) somente pode 
ser requerida pelo profissional da educação, após o cumprimento do estágio 
probatório, e vigorará a contar no semestre seguinte em que o mesmo a requerer 
e apresentar o comprovante da nova titulação, tendo os meses de janeiro e julho 
como datas base para mudança de nível.

Art. 49º.  É vedado o enquadramento que caracterize mudança de 
cargo.

Art. 50º. Os níveis do quadro transitório do magistério são estruturados 
por cargo na progressão vertical, observando a estrutura disposta no anexo II, 
desta Lei. 

 Parágrafo Único – os profissionais que contemplam este quadro 
transitório do magistério poderão usufruir dos mesmos benefícios dos 
profissionais do quadro permanente do magistério, desde que apresente os 
requisitos de titulação necessária para o exercício do magistério, para a progressão 
na carreira vertical. 

Art. 51º. Os efeitos financeiros desta Lei ficam condicionados à 
existência de previsão orçamentária.

Art. 52º. O Secretário Municipal da Educação deverá anualmente 
prever no orçamento da educação o montante destinado à progressão vertical e 
horizontal para o quadro do magistério.

Art. 53º. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias após a 
publicação desta Lei, procederá à regulamentação necessária à sua eficácia.

Art. 54º. Revoga-se a Lei Municipal, 374/2010.

Art. 55º. Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com seus 
efeitos retroagidos a 01 de fevereiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tocantínia, aos 26 dias do mês 
de agosto de 2020.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

ANEXO I-CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TABELA 01 – QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO (QPM)
CARGO CONCURSO PADRÃO E REFERÊNCIA 

INICIAL
QUANTITATIVO

Professor I Lei nº236/2005 N I – Magistério 13
Professor Magistério Lei nº536/2018 N I – Magistério 07
Professor Magistério Portador de 
Necessidades Especial

Lei nº536/2018 N I – Magistério 01

TABELA 02 – QUADRO PROFESSOR(QP)
CARGO CONCURSO PADRÃO E 

REFERÊNCIA INICIAL
QUANTITATIVO

Professor Lei nº536/2018 N II – Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou Normal 
Superior

23

Professor Portador de 
Necessidades Especial

Lei nº536/2018 N II – Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou Normal 
Superior

2

TABELA  03 – QUADRO PROFESSOR INTERCULTURAL 
INDÍGENA (PII)

CARGO CONCURSO PADRÃO E 
REFERÊNCIA INICIAL

QUANTITATIVO

Professor Intercultural Indígena Lei 
nº536/2018

N II- Licenciatura 
Intercultural Indígena

04

Professor Intercultural Indígena 
Portador de Necessidade 
Especial 

Lei 
nº536/2018

N II- Licenciatura 
Intercultural Indígena

01

TABELA  04 - QUADRO TRANSITÓRIO DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO (QTM)
CARGO CONCURSO PADRÃO E 

REFERÊNCIA INICIAL
QUANTITATIVO

Educador de creche Lei 
nº02/1997/1998

N I – Magistério 03

Professor Rural Lei 
nº02/1997/1998

Ensino Fundamental 01

Professor fora de Área- I Lei nº236/2005 PA- I(Ensino 
Fundamental)

03

Professor fora de Área- II Lei nº236/2005 PA- II(Ensino Médio ) 04

TABELA  05 - QUADRO DE AUXILIAR DE ATIVIDADES 
PEDAGOGICAS (AAP)

CARGO CONCURSO PADRÃO E 
REFERÊNCIA INICIAL

QUANTITATIVO

Auxiliar de Atividades 
Pedagógicas 

Lei nº236/2005 AAP(Ensino 
Fundamental)

04
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ANEXO II- COEFICIENTES TABELA DE VENCIMENTOS

 QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
NÍVEIS CLASSES

CLASSE
 A

CLASSE 
B

CLASSE
 C

CLASSE
 D

CLASSE
 E

CLASSE
 F

CLASSE 
G

CLASSE 
H

CLASSE 
I

CLASSE 
J

CLASSE 
K

NÍVEL I 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30

NÍVEL II 1,05 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34

NÍVEL III 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40

NIVEL IV 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45

BEM 1,00          

QUADRO  DE AUXILIAR DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
NÍVEIS CLASSES

CLASSE
 A

CLASSE 
B

CLASSE
 C

CLASSE
 D

CLASSE
 E

CLASSE
 F

CLASSE 
G

CLASSE 
H

CLASSE 
I

CLASSE 
J

CLASSE 
K

NÍVEL INICIAL 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30

NÍVEL I 1,05 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34

NÍVEL II 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40

NIVEL III 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45

NIVEL IV 1,00

ANEXO  III - VALORES

QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

NÍVEIS
CLASSES  

CLASSE 
A

CLASSE
B

CLASSE 
C

CLASSE 
D

CLASSE 
E

CLASSE 
F

CLASSE
G

CLASSE 
H

CLASSE
 I

CLASSE
J

CLASSE
K

N I-20h 1.443,12  1.486,41  1.531,00  1.576,93  1.624,24  1.672,97  1.723,16  1.774,85  1.828,10  1.882,94  1.939,43 

N I-25h 1.803,90 1.858,02 1.913,76 1.971,17 2.030,30 2.091,20 2.153,93 2.218,54 2.285,09 2.353,64 2.424,24

N I-30h 2.164,68 2.229,62 2.296,51 2.365,41 2.436,37 2.509,46 2.584,74 2.662,28 2.742,15 2.824,41 2.909,14

N I-40h 2.886,24 2.972,83 3.062,01 3.153,87 3.248,49 3.345,94 3.446,32 3.549,71 3.656,20 3.765,89 3.878,87

N II-20h 1.731,74 1.783,69 1.837,20 1.892,32 1.949,09 2.007,56 2.067,79 2.129,82 2.193,71 2.259,52 2.327,31

N II-25h 2.164,68 2.229,62 2.296,51 2.365,41 2.436,37 2.509,46 2.584,74 2.662,28 2.742,15 2.824,41 2.909,14

N II-30h 2.597,61 2.675,54 2.755,81 2.838,48 2.923,63 3.011,34 3.101,68 3.194,73 3.290,57 3.389,29 3.490,97

N II-40h 3.463,49 3.567,39 3.674,41 3.784,64 3.898,18 4.015,13 4.135,58 4.259,65 4.387,44 4.519,06 4.654,63

N III-20h 1.904,92 1.962,07 2.020,93 2.081,56 2.144,01 2.208,33 2.274,58 2.342,82 2.413,10 2.485,49 2.560,05

N III-25h 2.381,15 2.452,58 2.526,16 2.601,94 2.680,00 2.760,40 2.843,21 2.928,51 3.016,37 3.106,83 3.201,83

N III-30h 2.857,38 2.943,10 3.031,39 3.122,33 3.216,00 3.409,00 3.511,27 3.616,61 3.725,11 3.836,86 3.951,97

N III-40h 3.809,84 3.924,14 4.041,86 4.163,12 4.288,01 4.416,65 4.549,15 4.685,62 4.826,19 4.970,98 5.120,11

N IV-20h 2.000,16 2.060,16 2.121,96 2.185,62 2.251,19 2.318,73 2.388,29 2.459,94 2.533,74 2.609,75 2.688,04

N IV-25h 2.500,20 2.575,21 2.652,47 2.732,04 2.814,00 2.898,42 2.985,37 3.074,93 3.167,18 3.262,20 3.360,07

N IV-30h 3.000,24 3.090,25 3.182,96 3.278,45 3.376,80 3.478,10 3.582,44 3.689,91 3.800,61 3.914,63 4.032,07

N IV-40h 4.000,33 4.120,34 4.243,95 4.371,27 4.502,41 4.637,48 4.776,60 4.919,90 5.067,50 5.219,53 5.376,12

ANEXO IV - VALORES

QUADRO DE AUXILIAR DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS (AAP)

NÍVEIS
CLASSES  

CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F CLASSE G CLASSE H CLASSE I CLASSE J CLASSE K

NÍVEL INICIAL        
1.480,00   1.524,40  1.570,13  1.662,25  1.712,12  1.763,48  1.816,38  1.870,87  1.927,00  1.984,81  2.044,35 

NÍVEL I        
2.886,24   2.966,83  3.055,83  3.147,50  3.241,93  3.339,19  3.439,37  3.542,55  3.648,83  3.758,29  3.871,04 

NÍVEL II        
3.463,49   3.567,39  3.674,41  3.784,64  3.898,18  4.015,13  4.135,58  4.259,65  4.387,44  4.519,06  4.654,63 
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NIVEL III        
3.809,84   3.924,14  4.041,86  4.163,12  4.288,01  4.416,65  4.549,15  4.685,62  4.826,19  4.970,98  5.120,11 

NÍVEL IV        
4.200,35   4.326,36  4.456,15  4.589,83  4.727,52  4.869,35  5.015,43  5.165,89  5.320,87  5.480,50  5.644,92 

ANEXO V – QUANTITATIVO

TABELA DE GRATIFICAÇÕES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
ESCOLAS COM:

Até 100 alunos 101 a 200 alunos 201 a 350 alunos Acima de 350 alunos

01- Diretor de Unidade Escolar - 40 h

01- Coordenador de Apoio Pedagógico- 40h

01 -Diretor de Unidade Escolar -40 h

01- Coordenador Pedagógico - 40h

01-Diretor de Unidade Escolar – 40 h

02- Coordenadores Pedagógicos - 40h

01 - Diretor de Unidade Escolar - 40 h

02- Coordenadores Pedagógicos - 40h

01- Coordenador de Apoio Pedagógico– 40 h

ANEXO VI – PERCENTUAIS
CARGOS ESCOLAS COM:

Até 100 alunos 101 a 200 alunos 201 a 350 alunos 351 a 600 alunos

Diretor
10% 15% 20% 25%

Coordenações Técnica e Pedagógica (Semed) --- --- --- 25%

Coordenador Pedagógico ---- 10% 15% 20%

Coordenador de Apoio Pedagógico 5% --- --- 10%
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LEI N° 572/2020, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura, 
e dá outras providências. 

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

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Cultura, tem como 
objetivo promover a participação democrática dos vários segmentos da sociedade 
que integram a ação cultural no Município de Tocantínia, visando garantir a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, 
além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais

CAPITULO I

Do Conselho Municipal de Cultura de Tocantínia

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

Art. 3º. O Conselho Municipal de Cultura terá como principais 
atribuições formular e aprovar propostas de políticas culturais para o Município, 
que deve incluir políticas setoriais nas áreas de bibliotecas, museus, fomento às 
artes e promoção do patrimônio cultural. 

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

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

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

Integral Antônio Benvindo da Luz.
§ 1º. Na indicação dos membros as entidades representadas deverão 

indicar titular e suplente, os quais serão nomeados pelo Prefeito Municipal.
§ 2º. O Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho, serão 

escolhidos pelos conselheiros em sua primeira reunião anual. 
§ 3º. O mandato dos membros será de dois anos, admitida sua 

recondução por mais um período.
§ 4º. Quando ocorrer uma vaga, o novo membro designado, completará 

o mandato de substituto.
§ 5º. O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente 

e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.
§ 6º. A presidência e vice-presidência será ocupada alternadamente, 

a cada dois anos, na renovação do Conselho, por um representante do Poder 
Público e da Sociedade Civil organizada. 

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

à Política Municipal de Cultura;
III - Avaliar e fiscalizar periodicamente o desempenho dos trabalhos 

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

Executivo, os casos omissos; 
V - Elaborar normas e diretrizes para o financiamento de projetos 

culturais;
VI - Atuar perante os diversos segmentos da sociedade, procurando 

sensibilizá-los para a importância do investimento em cultura; 
VII - Pronunciar-se, emitir pareceres, elaborar propostas e prestar 

informações sobre assuntos que digam respeito à cultura, quando solicitado pelo 
Poder Público, pela sociedade civil ou por iniciativa própria; 

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

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

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

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

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

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

DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TOCANTINIA, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 16 dias do mês de outubro de 2020.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

DECRETO Nº 121, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020.

“Dispõe sobre a Nomeação dos membros Titulares e 
Suplentes do Conselho Municipal de Cultura - CONCUR, 
e dá outras providências”.

                 
O PREFEITO DE TOCANTÍNIA - ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais que a Constituição, bem como a Lei Orgânica do 
Município, lhe conferem,

CONSIDERANDO a Lei nº 572/2020 que cria o Conselho Municipal 
de Cultura de Tocantínia;

RESOLVE:
   
   Art. 1° - Nomear por meio deste Decreto os membros titulares e 

respectivos suplentes do Conselho Municipal de Cultura de Tocantínia-TO, 
conforme relacionado abaixo:

I – Representante da Secretaria Municipal de Juventude, Turismo, 
Esporte e Cultura:

Titular: Alanna Monik Alves Bucar;
Suplente: Francerley Borges de Souza;

II –Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Ana Paula Ribeiro de Andrade Oliveira;
Suplente: Dayene Oliveira Pires;

III –Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: André Ribeiro de Goveia;
Suplente: Antonio Luiz Campos;

IV – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimentos 
dos Povos Indígenas:

Titular: Edson Sikmowe Xerente;
Suplente: Ricardo Wairokrã da Silva Xerente;

V – Representante da Associação Comercial e Industrial de Tocantínia 
– ACITO:

Titular: Lusimar de Sousa Araújo;
Suplente: Valmir Batista da Silva

VI – Representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Tocantínia:

Titular: Raimundo Martins dos Reis;
Suplente: Justino Pereira dos Santos;

VII - Associação de Pais e Mestres da Escola Prof. Constantino 
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Pedro de Castro:
Titular: Jucilene Martins Louzeiro;
Suplente: Rosilene Martins Louzeiro

VIII - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Tempo 
Integral Antônio Benvindo da Luz:

Titular: Genivaldo Rodrigues Trindade;
Suplente: Joseane Santana Aguiar Barros;

Art. 2° - O mandato dos membros será de dois anos, admitida sua 
recondução por mais um período.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA-TO, 
aos 16 dias do mês de outubro de 2020.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
                 Prefeito Municipal

DECRETO N° 122/2020

Tocantínia/TO, 16 de outubro de 2020

Regulamenta a destinação dos recursos de R$63.103,70, 
provenientes da Lei Federal de Emergência Cultural 
Aldir Blanc, nº 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto 
Presidencial nº 10.464 de 17/08/2020, para o Município e 
dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 – Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 10.464 
de 17/08/2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
a serem adotadas durante o estado de calamidade   pública, reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO que, pela norma, serão destinados aos Estados, 
Distrito Federal e aos Municípios recursos para aplicação em ações específicas 
desse setor;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar, em âmbito 
municipal, a forma da destinação dos recursos, nos termos da norma federal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentada os meios e critérios para a destinação ao 
municipio deTocantínia, e execução dos recursos provenientes da Lei Federal 
nº 14017/2020 Aldir Blanc.

Art. 2º - O recurso destinado ao município de Tocantínia, provenientes 
da Lei supracitada será de R$ 63.103,70(sessenta e três mil cento e tres 
reais e setenta centavos), que terá seu repasse realizado pela Plataforma de 
Transferências de recursos da União, Mais Brasil, e executada em conta específica 
criada para este fim, no Banco do Brasil.

Art. 3º - O Município de Tocantínia, por meio de sua Secretaria de 
Juventude, Turismo, Esporte e Cultura, executará diretamente os recursos de que 
trata a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, mediante 
programas e ações descritas no artigo 2°, da mesma norma legal.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal Juventude, Turismo, Esporte 
e Cultura, com o auxílio do Grupo de Trabalho, criado por este decreto, e das 
demais secretarias municipais e órgãos competentes, será responsável em 
providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto 
do valor integral a ser destinado ao Município de Miranorte, nos termos do artigo 
3°, da Lei Federal n° 14.017, de 2020.

Art. 4° - Fica criado o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e 
Fiscalização da Lei Aldir Blanc, com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e orientar os processos necessários às providências 
indicadas no parágrafo único, do artigo 1°, deste decreto;

II - acompanhar todas as ações dos órgãos federais relativos à 
regulamentação e implantação da lei referida no caput deste artigo;

III - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito 
do Município de Tocantínia para a distribuição dos recursos na forma prevista 
nos artigos 2° e 3º, da norma legal federal referida;

IV - estabelecer e acompanhar os mecanismos de mapeamento e 
cadastramento dos trabalhadores da cultura e espaços culturais e artísticos no 
Município de Tocantínia;

V - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do 
Governo Federal para o Município de Tocantínia;

VI - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;
VII - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos 

recursos no âmbito do Município de Tocantínia.
§ 1° - O Grupo de Trabalho de que trata este artigo será composto 

pelos seguintes integrantes:
I – Representante da Secretaria Municipal de Juventude, Turismo, 

Esporte e Cultura:
Titular: Alanna Monik Alves Bucar;
Suplente: Francerley Borges de Souza;

II –Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Ana Paula Ribeiro de Andrade Oliveira;
Suplente: Dayene Oliveira Pires;

III –Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: André Ribeiro de Goveia;
Suplente: Antonio Luiz Campos;

IV – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimentos 
dos Povos Indígenas:

Titular: Edson Sikmowe Xerente;
Suplente: Ricardo Wairokrã da Silva Xerente;

V – Representante da Associação Comercial e Industrial de Tocantínia 
– ACITO:

Titular: Lusimar de Sousa Araújo;
Suplente: Valmir Batista da Silva

VI – Representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Tocantínia:

Titular: Raimundo Martins dos Reis;
Suplente: Justino Pereira dos Santos;

VII - Associação de Pais e Mestres da Escola Prof. Constantino 
Pedro de Castro:

Titular: Jucilene Martins Louzeiro;
Suplente: Rosilene Martins Louzeiro

VIII - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Tempo 
Integral Antônio Benvindo da Luz:

Titular: Genivaldo Rodrigues Trindade;

Suplente: Joseane Santana Aguiar Barros;

Art. 5º - O grupo de trabalho, constante no artigo anterior, procederá a 
Avaliação dos projetos inscritos no Edital que destinará os recursos provenientes 
dos incisos II e III, Art. 2º da Lei Federal 14017/2020.

Art. 6º - Os recursos revistos no Art.2º deste Decreto serão distribuídos, 
conforme os incisos II e III do Art. 2º da Lei Federal Aldir Blanc 14.017/2020.

§ 1º - Será destinado no município de Tocantínia, para as ações do 
inciso II, um montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

§2º - Será realizado um cadastro específico para este inciso, dos 
espaços culturais, entidades da cultura sem fins lucrativos, organizações 
comunitárias da cultura, inclusive as informais, cooperativas culturais e micro e 
pequenas empresas culturais, e terá como critérios de seleção e de escalonamento 
dos recursos: impacto econômico, número de trabalhadores(as), diversidade 
cultural, tempo de existência, alcance socio-cultural e geográfico.

§ 3º - Terá direito ao subsídio mensal para manutenção os espaços 
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
interrompidas por força das medidas de isolamento social;

§ 4º - será destinado no município de Tocantínia, para as ações do 
Inciso III, um montante de R$ 27.103,70 (vinte e sete mil cento e trêz reais e 
setenta centavos).

§ 5º - o recurso previsto acima, em conformidade com o Inciso III, da 
lei Lei Aldir Blanc será destinado por meio de editais de prêmiação, destinados 
à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de 
produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de 
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas preferencialmente 
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas 
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digitais.
§ 6º - as regras de apresentação de projeto, documentação exigida, 

regras de execução e prestação de contas do projeto premiado, constará em um 
Edital específico para seleção de projetos culturais através de Prêmio, que será 
lançado pela Secretaria Municipal de Juventude, Turismo, Esporte e Cultura.

Art. 7° - A Secretária Municipal de Juventude, Turismo, Esporte 
e Cultura poderá expedir portaria para complementar, esclarecer e orientar a 
execução da Lei Federal n° 14.017, de 2020, inclusive no tocante à forma de 
execução de seu artigo 2°.

Art. 8° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tocantínia, aos 16 dias do mes de outubro de 2020.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito Municipal

Marco Túlio do Amaral Borges
Secretário de Administração e Finanças

Alanna Monik Alves Bucar
Secretário de Juventude, Turismo, Esporte e Cultura

EDITAL Nº 003/2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS CULTURAIS

O Município de Tocantínia, Estado do Tocantins, por meio da 
Secretaria Municipal de Juventude, Turismo, Esporte e Cultura, em consonância 
com a Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecida pelo Decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, torna pública e aberta às inscrições para o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS para 
destinação dos recursos referidos no Inciso III da LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 
29 DE JUNHO DE 2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL 
Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

1. OBJETO

O presente Edital tem por objeto a seleção de projetos, propostas e 
iniciativas nas mais diversas manifestações e atividades artístico-culturais e de 
economia criativa, que possam ser transmitidas pela internet, disponibilizadas 
por meio de plataformas digitais, ou de forma presencial, respeitando os Decretos 
Municipais e Estaduais sobre as medidas de saúde pública para o enfrentamento 
da Covid-19.

Fazem jus também a título de recebimento de recursos, iniciativas 
já realizadas durante o Estado de Calamidade Pública, desde que devidamente 
comprovadas ou ainda a aquisição de bens e serviços para a manutenção de 
entidades culturais e apoio aos artistas locais da cultura.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se pelo fato do Município de Tocantínia - TO ter recebido 
o montante de R$63.103,70 (sessenta e três mil, cento e três reais e setenta 
centavos), oriundos da Lei Aldir Blanc, sendo de competência do Município 
o mapeamento dos produtores culturais e a distribuição dos recursos, em 
conformidade com o disposto na Lei.

3. DAS INSCRIÇÕES

Somente poderão ser inscritas propostas realizadas no Município 
Tocantínia do Tocantins por artistas e demais trabalhadores da cultura residentes 
no Município ou Prestadores de serviços. Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas 
devidamente homologadas no Cadastro Municipal ou Federal de Produtor 
Cultural. Possuir inscrição e a respectiva homologação no Sistema Salic, Sicab 
ou Rede Cultura Viva, Sniic, e que contenha comprovadamente com relatórios 

e projetos aprovados de atividades culturais e aprovados por algum órgão 
cultural e comprovar mais de 03 anos de CNPJ ativo que contenha no CNAE 
atividades culturais.

No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações 
ou entidades com representação legal, deverá ser especificado, obrigatoriamente, 
o nome do grupo, artista ou associado que está sendo representado, bem como, 
declaração de representação.

4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para participar do certame, os proponentes devem preencher todos 
os campos da Apresentação da Proposta Cultural, Anexo I, do presente Edital, 
devendo ser anexada:

a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do cartão bancário em conta corrente da preferência do 

proponente ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;

O prazo para recebimento das propostas será de 08 (oito) dias 
a contar da data de publicação deste Edital. Os documentos deverão ser 
entregues junto a Prefeitura Municipal de Tocantínia ou enviados pelo e-mail: 
juventudetocantinia1720@gmail.com, sendo entregue/enviado um comprovante 
de inscrição ao proponente no ato da entrega da documentação.

A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidasneste Edital, das quais o proponente não poderá alegar 
desconhecimento.

5. DOS CRITÉRIOS E QUANTIDADE DE PROPOSTAS

O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositado 
obrigatoriamente na conta bancária (conta corrente) da preferência do proponente 
Pessoa Física ou Jurídica, descontados os tributos previstos na legislação em 
vigor. No pagamento à Pessoa Jurídica a conta corrente deverá estar no nome 
da empresa. Para o Micro Empreendedor Individual (MEI) EIRELI será exigida 
a conta vinculada ao CNPJ.

Os pagamentos às Pessoas Físicas não sofrerão os descontos 
previstos em Lei. Qualquer alteração na legislação até o momento em que os 
pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores que serão 
depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica, embora não sofram retenção 
na fonte, ou seja, receberão o valor bruto, não estão isentos de tributação.

6. DA COMISSÃO AVALIADORA

A Comissão Avaliadora será composta pelos membros nomeados 
através de Decreto, a qual irá dar o parecer das propostas inscritas no prazo 
de 02 (dois) dias contados após a data final de entrega de documentação. Cada 
proponente poderá ser contemplado apenas com 1 (um) projeto.

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PRAZOS PARA 
RECURSO

Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do 
resultado final, homologação e demais atos relacionados a este certame através 
do Site Oficial do Município de Tocantínia - TO pelo endereço eletrônico: https://
tocantinia.to.gov.br/.

Após a data da divulgação do resultado, será concedido o prazo de até 
03 (três) dias corridos para que os interessados possam interpor recursos, os quais 
deverão ser encaminhados para e-mail: juventudetocantinia1720@gmail.com.

Os recursos serão avaliados pelos membros do Comitê Municipal de 
Implementação de Ações Emergenciais destinadas ao setor cultural.

Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação 
de documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da 
inscrição.

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O proponente deverá elaborar um relatório final de cumprimento 
do objeto contendo a descrição das atividades realizadas e todo o material 
comprobatório de sua realização, sejam eles fotos, vídeos, descrição das 
atividades, matérias de jornais, notas fiscais e enviá-lo à Secretaria Municipal de 
Juventude, Turismo, Esporte e Cultura para apreciação e finalização do processo 
através do e-mail: juventudetocantinia1720@gmail.com.

Este relatório deverá ser entregue até o dia 31 de OUTUBRO de 2020.

9. OBRIGAÇÕES

É obrigatória a inserção da logomarca específica da aplicação da 
Lei Aldir Blanc nas peças promocionais, bem como menção ao apoio recebido 
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em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis ao beneficiado. As 
logomarcas serão disponibilizadas a todos os contemplados através de e-mail: 
juventudetocantinia1720@gmail.com.

O material a ser produzido deve ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, e não poderão trazer símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal ou política.

Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais 
de divulgação do projeto à aprovação da Coordenadoria de Cultura.

Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, 
os custos, direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e demais despesas 
operacionais, não cabendo ao Município de Tocantínia nenhum custo adicional.

No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens 
pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste Edital 
conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos 
deverão ser devolvidos integralmente ao Município de Tocantínia, atualizados, 
inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na 
forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas 
e judiciais cabíveis.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do prêmio 
ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por parte 
do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a outro(s) 
proponente(s) classificado(s) como suplente.

O Município não se responsabiliza por qualquer incidente ou danos 
consequentes de qualquer tipo, direto ou indireto, decorrente da realização do 
projeto contemplado.

Os contemplados autorizam, desde já, o Município de Tocantínia – 
TO e o Governo Federal o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas 
ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças 
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotografias e os 
relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos 
patrimoniais.

À Secretaria Municipal de Juventude, Turismo, Esporte e Cultura 
e ao Município de Tocantínia – To,  fica reservado o direito de prorrogar, 
revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas para 
tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.

O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena 
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições 
dos termos integrais deste Edital.

Informações e esclarecimentos adicionais sobre este edital e sobre o 
requerimento podem ser solicitados através do e-mail: tocantinia1720@gmail.
com,  juventudetocantinia1720@gmail.com, ou pelo telefone (63) 3367-1277 
(das 08:00 às 14:00, de segunda a sexta-feira).

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 
Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 
(16/10/2020).

Manoel Silvino Gomes Neto
Prefeito Municipal
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