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DECRETO Nº 301/2022  

                                                                                    São Miguel do Tocantins, 27 de julho de 2022. 
 

 “Dispõe sobre o indeferimento de progressão funcional 
para o (a) servidor (a) público (a) municipal, Sr. (a). 
ZILANE PEREIRA FERNANDES, 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, nos termos que lhe 

confere os arts. 36, 37 e o art. 73 da lei municipal nº 051/2009 de 21 de dezembro de 2009. 

E CONSIDERANDO o requerimento do (a) servidor (a) bem como o parecer jurídico opinando pelo 
INDEFERIMENTO do requerimento de progressão por falta de preenchimento de requisitos 
estabelecidos em lei, e/ou apresentação de documentos supostamente irregular, parecer anexo. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- INDEFERIR o pedido de mudança de classe (Progressão Horizontal) ao/a servidor (a) 

público (a) municipal Sr. (a). ZILANE PEREIRA FERNANDES – PROFESSOR (A) N III 20H, matrícula 

516, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal Pequeno Príncipe. 

  

Art. 2º - O servidor (a) em questão não preenche os requisitos do art. 37 que trata a progressão, de 

maneira que não comprovou através de certificados incontestes a carga horária mínima de 120 (centro 

e vinte) horas da participação em curso de formação relacionado a área de atuação no período 

avaliado de formação, ou não foram trazidos certificados que em análise possam ser considerados 

válidos havendo diversas incoerências, entre eles excesso de horas/dia de curso para o período 

mencionado, o que tornaria impossível ter o requerente participado da forma que é mencionada. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique – se e Cumpra – se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2022. 

 

 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 

  Prefeito Municipal 


