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DECRETO Nº 311/2022.  
                                                                            São Miguel do Tocantins, 29 de agosto de 2022. 
   

“Autoriza Contratação Por Tempo 
Determinado de Brigadista Municipal Para 
Atender a Necessidade Temporária de 
Excepcional Interesse Público, 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. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Brigadista para compor a 
Brigada Municipal, com intuito de prevenir, controlar, proteger e combater os incêndios 
florestais no Município, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, art. 110 da 
Constituição do Estado do Tocantins, Lei Municipal nº 095/2014 e Termo de Cooperação nº 
095, de 11 de abril de 2022-CBM/TO, na quantidade e especificação abaixo: 
 

 CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE ESCOLARIDADE 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR 
MENSAL 

Coordenador 01 Ensino Médio 40 horas R$ 1.800,00 

Brigadista 06 Ensino Fundamental 40 horas R$ 1.212,00 

 
§ 1º - As atribuições da função de Brigadista, conforme o Termo de Cooperação Técnica 
firmando entre o Município e o Estado do Tocantins, por intermédio do Corpo de Bombeiros 
Militar-CBM/TO, são as seguintes: 
 
I - executar os serviços de auxílio ao CBM/TO nas ocorrências de incêndios florestais, 
incêndios em terrenos urbanos, queimadas, sempre atuando sob supervisão de no mínimo 
01 (um) Bombeiro Militar; 
 
II - executar os serviços de auxílio ao CBM/TO nas atividades preventivas relacionadas a 
proteção ao meio ambiente, principalmente aquelas do período proibitivo de queimadas no 
Munícipio de São Miguel do Tocantins, sempre atuando sob supervisão de no mínimo 01 
(um) Bombeiro Militar; 
 
III - executar os serviços de manutenção de equipamentos e materiais utilizados nas 
atividades de combate a incêndios florestais; 
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IV - executar os serviços de auxílio ao CBM/TO, nas atividades de fiscalização e repreensão 
aos ilícitos relacionados a área ambiental no município de São Miguel do Tocantins, sempre 
atuando sob supervisão de no mínimo 01 (um) Bombeiro Militar; 
 
V - os serviços realizados pelos Brigadistas serão desenvolvidos no perímetro urbano e rural 
do Município de São Miguel do Tocantins, atendendo ao planejamento e despacho do 
CBM/TO. 
 
§ 2º - As atividades executadas pelos Brigadistas visam atender a necessidade de serviços 
de excepcional interesse público. 
 
Art. 2º - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos deste Decreto, será feito 
mediante processo de curso/treinamento que será ministrado pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Tocantins - CBM/TO, observados os critérios e condições estabelecidos 
pelo Poder Executivo. 
 
Parágrafo único - Nenhum contratado iniciará suas atividades antes de demonstrar 
capacidade física através de teste de aptidão física e curso prático de acordo com o 
desempenho da função do cargo e de se declarar ciente de todas as condições e obrigações 
envolvidas na relação contratual. 
 
Art. 3º - Para a condição do tempo determinado dos serviços de que trata este Decreto, o 
prazo de contratação será de 03 (três) meses. 
 
Parágrafo único - Excepcionalmente e desde que devidamente justificada é admitida a 
prorrogação dos contratos, nas circunstâncias de superação das situações de calamidade 
pública ou das emergências em área ambiental, pelo prazo necessário, desde que não exceda 
a 12 (doze) meses. 
 
Art. 4º - A remuneração dos Brigadistas seguirá o estabelecido no quadro integrante do 
Caput do art. 1º deste Decreto.                                                                                                                                             
 
Art. 5º - Ao pessoal contratado nos termos deste Decreto vincula-se ao Regime Geral de 
Previdência Social. 
 
Art. 6º - O contrato firmado de acordo com este Decreto extinguir-se-á, sem direito a 
indenizações, nos seguintes casos: 
 
I - pelo término do prazo contratual; 
 
II - por iniciativa do contratado; 
 
III - pelo término da necessidade temporária que deu causa à contratação, ainda que antes 
do término do contrato; 
 
IV - por inciativa do Município, unilateralmente, por interesse público e a qualquer tempo. 
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Parágrafo único - A extinção do contrato, nos casos dos Incisos II e IV deste artigo, será 
comunicada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
 
Art. 7º - Aplica-se ao pessoal contratado nos termos deste Decreto e no que couber no 
disposto da Lei nº 13/2002. 
 
Art. 8º - Todas as contratações aqui autorizadas, estão fundamentadas no Inciso IX, do art. 
37 da Constituição Federal de 1988, Lei nº 117/2017, alterada pela Lei nº 191/2022, art.18, 
inclusive no caso específico deste Decreto, em razão do excepcional interesse público. 
 
Art. 9º - As despesas para o desenvolvimento das atividades de que trata este Decreto serão 
custeadas por conta das dotações orçamentarias vigente.  
 
Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 01 de setembro 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 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de 2022. 

 

 

 

 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 


