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LEI Nº 152 / 2019,         de 30 de dezembro de 2019.  

                                                                                           
      “Altera Anexo I, da Lei nº 117, de 17 de 

fevereiro de 2017 e da outras 
providencias.” 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com Art. 64 da Lei Orgânica do Município 
de São Miguel do Tocantins; 
 
FAZ SABER, Que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou, e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Altera o anexo I, da Lei nº 117, de 17 de fevereiro de 2017: 
 
I - A alteração de que se trata este art. Cria cargo e Concede Reajuste Salarial do vencimento 
base dos cargos descritos no anexo único esta Lei: 
 
Art. 2º - O anexo I, da Lei nº 117, de 17 de fevereiro de 2017, alterado pela da Lei nº 147/2019, de 

27 de junho de 2019, fica acrescido de novo cargo e define o quantitativo e vencimento que 

especifica: 

 
Cargo / Função Formação Quant. Antes Quant. Criada Total V. Base 

1 Educador Físico Nível  
Superior na área especifica 

00 01 01 2.000,00 

 
Art. 3º - Insere Item 14. A -  no Anexo III da Lei nº 117, de 17 de fevereiro de 2017. 

 
Item 14. A – Educador Físico.  
 
Escolaridade: Nível Superior na Área Especifica de Atuação 
 
Carga horária: 40 horas semanais.  
 
Descrição Sumária do Cargo: Promover a prática de atividades físicas para possibilitar o 
desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais, 
participar de equipes multidisciplinares, auxiliando no tratamento de pessoas com problemas 
físicos ou psíquicos, Executar, organizar e supervisionar programas de atividade física para 
pessoas e grupos. Condicionar fisicamente crianças, adolescentes, adultos e idosos. Avaliar o 
resultado do tratamento por meio de testes e questionários de qualidade de vida. 
 
ATRIBUIÇÕES:  
I - Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade;  
II - Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à 
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;  
III - Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 
pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais; 
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IV -  Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e 
saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro 
de um processo de Educação Permanente; 
V -  Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais 
em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 
VI -  Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da 
comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em 
conjunto com as Equipes do PSF;  
VII - Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 
como facilitador-monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; 
VIII - Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes PSF na comunidade; 
IX -  Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para 
as práticas corporais; 
X -  Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais 
e sua importância para a saúde da população; 
XI -  Outras atividades inerente à função.  
 
Art.4º- Fica revogando o anexo único da Lei nº 147/2019, de 27/06/2019. 
 
Art.5º -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a 01 de janeiro de 2020. 
 
Art.6º -  Revogando as disposições em contrário. 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2019. 
 

 
 
 
 

____________________________________________  

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


