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DECRETO Nº 186 /2022  

                                                                                    São Miguel do Tocantins, 03 de fevereiro de 2022. 
   

 
“Autoriza a contratação por tempo determinado de 
supervisor e visitador, para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público no Programa Federal 
CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÁNCIA e dá outras 
providências. ” 

 
 

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, nos termos do inciso 
IX, do art.37, da Constituição Federal e o disposto no inciso V, do art.18, da Lei Municipal nº117, de 17 de fevereiro de 2017, 
e, 
 
CONSIDERANDO o disposto em Ata conjunta nº 001, de 04 de janeiro de 2022, do Comitê Gestor Municipal do Programa 
Criança Feliz, solicitando a contratação de pessoal.  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica o Município de São Miguel do Tocantins/TO, autorizado a contratar, em caráter temporário, por tempo 
determinado, para preenchimento das vagas nos cargos abaixo relacionados. Amparado pelo inciso V, do art.18, da Lei 
Municipal nº 117, de 17 de fevereiro de 2017.  
 

Ord. Cargo Quant.     CH 
Semanal 

Vencimento                                                                                                                             
R$ 

01 Supervisor 01 40hs 1.818,00 
02 Visitador 08 40hs 1.212,00 

 
Parágrafo Único - As atribuições dos profissionais contratado é o regulamentando na Portaria MC nº 664, de 02 de setembro 
de 2021: 
 
I -  SUPERVISOR: profissional de nível superior, que atuará na implementação e supervisão técnica do Programa, nas 
atividades de capacitação e educação permanente dos visitadores locais, no apoio ao planejamento e registro de informações 
no sistema eletrônico do Programa, bem como na articulação dos serviços e das políticas setoriais no território com a política 
setorial da assistência social; 

II - VISITADOR: profissional de nível médio ou superior, responsável pelo planejamento, realização, registro e 
acompanhamento das visitas domiciliares, inclusive no sistema eletrônico do Programa; 

 Art. 2º. A contratação prevista no art. 1º deste Decreto terá vigência pelo prazo de 06 meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. 
 
Parágrafo Único – A contratação a que se refere o art. 1º deste Decreto, poderá ser rescindida a qualquer momento atendendo 
a demanda organizacional ou ao interesse público.  
 
Art. 3.º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária de transferência da ÚNIÃO 
através do Fundo Municipal de Assistência Social.  
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2022, 
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 03 (três) dias do mês 
de fevereiro do ano de 2022. 

 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 


