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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 102 / 2021,     São Miguel do Tocantins 01 de junho 
de  2021.                                                                               
"Regulamenta a Concessão e o Pagamento do Incentivo de Difícil 
Acesso Para os Servidores da Secretaria Municipal de Educação. 
"

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao disposto no art. 95, inciso IX, da Resolução nº 14/2020, de 14 
de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município 
de São Miguel do Tocantins/TO e em conformidade com disposto 
no artigo 73, da Lei Municipal nº 051, de 21 de dezembro de 2009, 
e,

CONSIDERANDO que o município de São Miguel do Tocantins, 
tem uma extensão territorial de 398,820 km² segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e seus limites são 
Itaguatins, Sitio Novo do Tocantins, Praia Norte  e Imperatriz-MA;

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar aos servidores 
da educação, condições para suprir parte das despesas de 
transporte para acesso às unidades escolares da rede pública 
municipal deste município;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir serviços 
educacionais necessários a oferta de ensino de qualidade aos 
alunos da rede municipal de ensino;

CONSIDERANDO que 08 das 12 escolas municipais; estão 
situadas na zona rural do centro geográfico territorial e próximas 
dos municípios limítrofes;

CONSIDERANDO que o difícil acesso às escolas rurais, dificulta  
a permanência de servidores da educação comprometendo a 
oferta de ensino de qualidade a seus alunos;

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentado o incentivo de Difícil Acesso, pelo 
exercício das atividades para os servidores que residem na zona 
urbana ou na zona rural deste município, conforme estabelecido 
pelo artigo 74, da Lei Municipal nº 051, de 21 de dezembro de 
2009, que instituiu o PCCR dos profissionais da educação do 

município de são Miguel do Tocantins -TO.

Parágrafo único - Será considerado difícil acesso, quando o 
servidor municipal da educação se deslocar da zona urbana onde 
reside para a zona rural (ou vice-versa) considerando a dificuldade 
de transporte, o horário e/ou a localização da unidade de trabalho, 
desde que não utilize o transporte escolar.

Art. 2º - Para efeito do Incentivo de Difícil Acesso de que trata este 
Decreto, considera-se o início do trajeto em quilometragem de 
onde o servidor reside para a unidade escolar e vice-versa.

Parágrafo 1º. - Fica garantido o pagamento de difícil acesso ao 
servidor municipal da educação, em que tem exercício ou tenha 
que se deslocar permanentemente para local de difícil acesso, 
considerando somente ida e retorno uma vez por dia.

Parágrafo 2º - Os valores atribuídos a cada localidade, levam em 
consideração as variáveis de quilometragem de ida e volta, 
consumo médio de combustível, desgaste do veículo e o número 
de dias úteis trabalhados. 

I -  A Secretaria Municipal de Educação publicará portaria 
indicando a relação das escolas classificadas como de difícil 
acesso.

II -  O Incentivo de Difícil Acesso não será atribuído aos servidores 
que, apesar de lotados nas escolas classificadas como de difícil 
acesso, residam próximo das mesmas e não necessitem de 
transporte.

III -  O pagamento do Incentivo de Difícil Acesso cessará quando o 
servidor for transferido ou removido para outra escola, que não 
esteja enquadrada em nenhum dos níveis de difícil acesso 
definidos no inciso I.

IV - O pagamento do Incentivo de Difícil Acesso será suspenso, 
quando o servidor da educação se encontrarem na fruição das 
seguintes situações:

a) Em tratamento de saúde
b) Afastamento por motivo de doença em pessoa da família;
c)  Licença maternidade;
d) Por tutoria ou adoção; 
e) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
f) Afastamento para o serviço militar;
g) Afastamento para atividade política;
h) Afastamento para capacitação;
i) Afastamento para tratar de interesses particulares; 
j) Afastamento para desempenho de mandato classista; e
k) Afastamento em gozo de férias.

V - É vedado o pagamento em duplicidade do Incentivo de Difícil 
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Acesso.

Parágrafo 3º - Para a concessão do Incentivo de Difícil Acesso, 
exige-se que o servidor comprove o exercício do labor nas escolas 
classificadas como de difícil acesso pela Secretaria Municipal de 
Educação através de requerimento que será deferido ou não pelo 
secretário (a) da mesma. 

Art. 3º - O enquadramento das Escolas como de Difícil Acesso 
obedecerá às seguintes classificações:

I - DIFICULDADE MÍNIMA: Escolas localizadas à distância de 4,0 
km a 7,5 km de onde o servidor reside para a unidade escolar e 
vice-versa.

II - DIFICULDADE MÉDIA: Escolas localizadas à distância de 7,6 
km a 14,0 km de onde o servidor reside para a unidade escolar - 
vice-versa.

III - DIFICULDADE ALTA: Escolas localizadas à distância de 14,1 
km) a 23,0 km de onde o servidor reside para a unidade escolar e 
vice-versa.

IV - DIFICULDADE MÁXIMA: Escolas localizadas à distância 
superior a 23,0 km de onde o servidor reside para a unidade 
escolar - vice-versa.

Parágrafo único - O servidor da educação designado para 
exercício em Escola de difícil acesso perceberá como Incentivo de 
Difícil Acesso, respectivamente:

I - Valor para grau de dificuldade mínima é de 60,00 (sessenta 
reais);
II - Valor para grau de dificuldade média é de 80,00 (oitenta reais);
III - Valor para grau de dificuldade alta é de 100,00 (cem reais);
IV - Valor para grau de dificuldade máxima é de 120,00 (cento e 
vinte reais).

Art. 4º - Relação das comunidades da zona rural consideradas de 
Difícil Acesso e a distância em quilometragem, conforme abaixo 
relacionadas:
São Miguel x São Francisco............................4,0 km
São Miguel x Sete Barracas............................7,0 km
São Miguel x Burti..........................................8,8 km
São Miguel x Peso Duro................................11,0 km
São Miguel x Imbiral.....................................12,5 km
São Miguel x Praia Alta.................................16,0 km
São Miguel x Laginha....................................16,3 km
Bela Vista x Praia Alta.....................................4,0 km
Bela Vista x São Francisco.............................13,5 km
Bela Vista x Buriti..........................................14,3 km
Bela Vista x Sete Barracas.............................12,5 km
Bela Vista x Laginha.......................................22,5 km
Bela Vista x Imbiral....................................... 18,0 km
Bela Vista x Peso Duro.....................................7,5 km
Grota do Meio x Sete Barracas........................7,5 km
Grota do Meio x São Francisco........................6,5 km
Grota do Meio x Imbiral.................................13,7 km
Grota do Meio x Buriti....................................15,0 km
Grota do Meio x Laginha................................23,0 km
Grota do Meio x Praia Alta ...........................5,5 km
Grota do Meio x Peso Duro...........................8,0 km
Sete Barracas x Imbiral..................................5,5 km
Buriti x Laginha..............................................7,5 km
São Francisco x Buriti.................................... 4,8 km
São Francisco x Laginha...............................12,3 km
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 

TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, 01 (primeiro) dia do mês 
de junho do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 104/2021 
                                                                                    São Miguel 
do Tocantins, 09 de junho de 2021.
  
"Alteração Decreto nº 053/2021, COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÂO - CPL, e da Outras Providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao disposto no art. 95 incisos IX, da Resolução nº 14/2020, de 14 
de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município 
de São Miguel do Tocantins/TO.

DECRETA:

Art. 1º - Altera membro da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÂO - CPL, constituída pelo Decreto nº 44/2021, de 14 de 
janeiro de 2021, alterado pelo Decreto nº 053/2021, de 26 de 
janeiro de 2021. 

I - A COMISSÃ PERMANENTE DE LICITAÇÂO - CPL, será 
composta pelos servidores abaixo designados e desempenharão 
a função de:

a) Presidente - EDMAR CRUZ DE ALMEIDA 
b) Membro - DARLAN DAMAS VIEIRA
c) Membro - VALDEANE SOUZA DE OLIVEIRA SILVA

Art. 2º - Fica revogado a línea b do inciso I, do art. 1º do Decreto nº 
053, de 26 de janeiro de 2021. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique - se e cumpra - se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 09 (nove) dias do mês de 
junho do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO: Nº 2021.05.31.43- DISPENSA DE 
LICITAÇÃO: Nº 043/2021 - CPL. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CNPJ/MF nº 25.064.007/0001-06, 
com sede administrativa na Rua Afonso Pena, s/nº - Centro - São 



03 DIÁRIO OFICIAL Nº 0329

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de                                                                                                                          24/08/2001, que  Institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP 

ANO V - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, QUINTA-FEIRA, 10 DE JUNHO  DE 2021

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Miguel/TO, neste ato representada pelo Sr. Prefeito ALBERTO 
LOIOLA GOMES MOREIRA ordenador de despesa: a Srº, 
brasileiro, solteiro, residente e domiciliada na FAZENDA SANTA 
FÉ, BAIRRO FRANSUEZA, portador do RG nº 0001227218998 e 
CPF nº 000.308.943-60; OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de estacas para cercamento do 
cemitério e outras áreas públicas do Município de São Miguel do 
Tocantins - TO; VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$42.250,00 
(Quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais). VIGENCIA: de 
01/06/2021 a 31/12/2021; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II, do 
art. 75 da Lei 14.133/2021; CONTRATADO: C&E EUCALIPTO 
LTDA. CNPJ: nº 28.894.927/0001-31. 31 de maio de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - 
TO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - OBJETO: Registro de 
Preço para eventual e futura Contratação de Empresa para 
Fornecimento de Serviço de Hospedagem e Passagens Aéreas 
para Prefeitura e Fundos Municipais. DATA DE ABERTURA: 25 de 
junho de 2021 às 11h00min; ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, s/nº, 
Centro - São Miguel do Tocantins - TO; TIPO: Maior Desconto; O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 
10.520/2002, Decreto 7.892/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada no endereço acima, no horário de 
expediente das 08h às 12h de 2ª a 6ª feira, onde poderão ser 
c o n s u l t a d o s  g r a t u i t a m e n t e  a t r a v é s  d o  l i n k 
h t tps : / / saomigue ldo tocan t ins . to .gov.b r / l i c i t acoes  e 
licitacaosmiguel@gmail.com e no SICAP-LCO ou obtidos 
mediante o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
10 de junho de 2021; Edna Rejane Farias Paiva - Pregoeira.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 - OBJETO: Registro de 
Preços para a eventual e futura contratação de serviços 
especializados na realização de exames de ultrassonografia para 
atendimento aos usuários do SUS, para atender o Fundo 
Municipal de Saúde do município de São Miguel do Tocantins - TO. 
DATA DE ABERTURA: 25 de junho de 2021 às 16h00min; 
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, s/nº, Centro - São Miguel do 
Tocantins - TO; TIPO: Menor Preço por Item; O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
7.892/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada no endereço acima, no horário de 
expediente das 08h às 12h de 2ª a 6ª feira, onde poderão ser 
c o n s u l t a d o s  g r a t u i t a m e n t e  a t r a v é s  d o  l i n k 
h t tps : / / saomigue ldo tocan t ins . to .gov.b r / l i c i t acoes  e 
licitacaosmiguel@gmail.com e no SICAP-LCO ou obtidos 
mediante o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
10 de junho de 2021; Edna Rejane Farias Paiva - Pregoeira.

EM BRANCO


	Página 1
	Página 2
	Página 3

		2021-06-10T16:24:52-0300
	Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins




