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LEI Nº191/2022    

São Miguel do Tocantins, 01 de junho de 2022. 
  

“Altera, revoga e inclui dispositivos na Lei nº 
117/2017, de 17 de fevereiro de 2017- 
Reorganização do Quadro Permanente dos 
Servidores Públicos efetivos do Município de São 
Miguel do Tocantins/TO, da nova redação ao 
art.88, da lei nº 153, de 30/12/2019 - Plano de 
Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos 
– PCCDV, dos Servidores Públicos da 
Administração”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao art. 95, inciso XIII, da Resolução nº 14/2020, de 
14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município de São Miguel do 
Tocantins/TO. 

 
FAZ SABER, Que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou, e ele sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º -A Lei nº 117/2017, de 17 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

Art. 5º - O quadro de pessoal fica criado e constituído pelos cargos públicos e funções 
gratificadas, ora criados e indicados no quantitativo, carga horaria, habilitação e atribuições, nos 
seguintes anexos I, II e III, que integram esta lei: 
 

I – Da parte Fixa: 
 

a) Cargos públicos de provimento efetivo, anexo I; 
 

II – Da parte Suplementar: 
 

a) Função gratificada Especifica da Educação: tabelas 1, 2 e 3 da lei 68/2012. 
 

b) Cargos Públicos de provimento efetivo a serem extintos na vacância, anexo II. 
 

c) Descrições sumárias dos cargos públicos de provimento efetivo, anexo III. 
 
d) Descrições sumárias dos cargos públicos de provimento efetivo especifico da educação, 

Lei 51/2009. 
 

 
Art. 5º. A - Ficam integrados no anexo I, da Lei nº 117/2017, de 17 de fevereiro de 2017, os 

cargos criados pelas leis nº 133, de 09 /02/2018, nº 147, de 27/06/2019, nº 152, de 30/12/2019 e nº 157, 
de 02/06/2020. 
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Art.5.B - O quadro de pessoal efetivo fica composto pelos cargos criado no anexo I, 

quantitativo, carga horaria e vencimento assim especificado. 

I - Anexo I: 

a) TABELA I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO/TEMPORARIO TRANSITÓRIO 
DA ADMINISTRAÇÃO: 

 
b) TABELA II - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO/TEMPORARIO SEC. 

ASSSITENCIA SOCIAL; 
 
c) TABELA III - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO/TEMPORARIO SEC. SAÚDE; 
 
d) TABELA IV - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO/TEMPORARIO SEC. 

EDUCAÇÃO 
 
Parágrafo único - Os cargos existentes no anexo I, desta lei ficará sob a Administração Geral, 

redistribuídos pelos órgãos que institui a mesma; 
 

SEÇÃO II 
DA PARTE FIXA 

SUBSEÇÃO I 
DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
Art. 6º- Os cargos públicos de provimento efetivo, preenchidos mediante concurso público de 

provas ou de provas e títulos, nas quantidades, carga horaria, denominações, e respectivos padrões 
de vencimentos, são aqueles especificados no anexo I. 
 

Parágrafo 1º - Os cargos públicos de provimento efetivo, preenchidos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, da Secretaria de Administração, nas quantidades, carga 
horaria, denominações, e respectivos padrões de vencimentos, são aqueles especificados na tabela I, 
do anexo I; 
 

Parágrafo 2º - Os cargos públicos de provimento efetivo, preenchidos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, da Secretaria de Assistência Social, nas quantidades, carga 
horaria, denominações, e respectivos padrões de vencimentos, são aqueles especificados na tabela II, 
do anexo I; 
 

Parágrafo 3º - Os cargos públicos de provimento efetivo, preenchidos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, da Secretaria de Saúde, nas quantidades, carga horaria, 
denominações, e respectivos padrões de vencimentos, são aqueles especificados na tabela III, do anexo 
I; 

 
Parágrafo 4º - Os cargos públicos de provimento efetivo, preenchidos mediante concurso 

público de provas ou de provas e títulos, da Secretaria de Educação, nas quantidades, carga horaria, 
denominações, e respectivos padrões de vencimentos, são aqueles especificados na tabela IV, do 
anexo I. 

 
SEÇÃO III 

DA PARTE SUPLEMENTAR 
SUBSEÇÃO II 
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DAS FUNÇÔES GRATIFICADAS 
 

Art.7º - As Funções gratificadas especificas da educação, nas quantidades, denominações, 
requisitos mínimos para preenchimento e respectivos padrões de vencimentos, são aquelas 
especificadas na lei nº 51/2009 e lei nº 68/2012. 
 

I - A gratificação de que trata o caput deste artigo integrará a base de contribuição 
previdenciária do servidor e será considerada como remuneração para efeitos de concessão de férias 
e pagamento da gratificação natalina (13º salário).  
 

Art. 8º - O Chefe do Poder Executivo expedirá os atos administrativos necessários ao 
enquadramento dos servidores de acordo com as adequações constantes nos anexos que integram o 
quadro de pessoal efetivo. 
 

Parágrafo 1º - Os cargos públicos a serem preenchidos mediante processo seletivo interno 
serão aqueles providos por acesso e proveniente do plano de carreira estabelecido em lei especifica. 
 

Parágrafo 2º – O processo seletivo interno será aplicado quando ocorrerem vagas para o 
acesso, dentro do plano de carreira estabelecido.  
 

Parágrafo 3º - O processo seletivo deverá ser por prazo determinado. 
 

Art. 9º – O Chefe do Poder Executivo expedirá os atos administrativos necessários à 
nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, ou no processo seletivo interno, nos 
cargos para os quais foram habilitados, obedecendo, rigorosamente, a ordem de classificação.  

 
SUBSEÇÃO III 

DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

Art. 10 - Os cargos públicos de provimento em comissão, correspondentes às atividades de 
secretários, direção, e assessoramento, nas quantidades, carga horaria, denominações, referências e 
requisitos mínimos para preenchimento, são aqueles especificados em lei especifica. 
 

Art. 11 - Os cargos públicos de provimento em comissão obedecidos os requisitos mínimos 
para preenchimento, são de livre nomeação e exoneração pelo Executivo Municipal. 
 

Art. 12 - Ao menos 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão existentes no 
quadro de pessoal do município deverão ser preenchidos por servidor de carreira, desde que: 
 

I – Haja servidor no quadro de pessoal efetivo com a qualificação profissional exigida para o 
exercício do cargo a ser ocupado; 
 

II – O servidor qualificado goze da confiança da autoridade nomeante. 
 

Art. 13 - Ao servidor público, detentor de cargo de provimento efetivo, que vier a ocupar cargo 
em comissão, será devido o vencimento equivalente ao mesmo, enquanto permanecer nessa situação, 
acrescido de todas as vantagens pessoais, calculadas sobre a referência, em sentido estrito, inerentes 
ao seu cargo de origem, podendo este optar melo maior vencimento. 
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Parágrafo único. Será devida ao servidor a remuneração de maior valor, enquanto permanecer 

na situação prevista no “caput”, deste artigo. 
 

Art. 14 - Os cargos e empregos públicos de provimento efetivo, nas quantidades denominações 
e referências constantes do anexo II, serão extintos na vacância. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DOS VENCIMENTOS 
 

Art. 15 - Os cargos públicos que fazem parte desta lei estão distribuídos em escala de 
quantitativo, carga horaria e vencimento inicial, estabelecido no anexo I desta Lei. 

 
I – O cargo de Agente de Saúde, fixa seu vencimento equiparado, em nível salarial ao cargo de 

Agente Comunitário de Saúde, ambos do anexo I, desta Lei. 
 
a) Aplica se o escalonamento do piso salarial disposto no art. 9º A, da lei 147/2019, de 

27/06/20219; 
 

b) O quantitativo e o valor do vencimento do cargo disposto neste inciso, está descrito no 
anexo I desta Lei. 

 
Parágrafo único - Os cargos públicos específicos da educação estão distribuídos em escala de 

vencimento e quantitativo, estabelecido nas leis nº 62/2011 e nº 68/20012 e suas tabelas corrigidas e 
atualizadas através de decretos, art. 73 de lei 51/2009. 
 

Art. 16 - Os servidores nomeados para o cargo de Secretário Municipal, perceberão 
remuneração na forma de subsídios, obedecidas as disposições que regem a matéria contidas na 
Constituição Federal, § 4º art.39. 
 

Art. 17 - Os reajustes dos vencimentos dos servidores públicos municipais ocorrerão sempre na 
mesma data e no mesmo percentual, conforme o disposto nos incisos X e XI do art.37 da CF/88. 
        

CAPÍTULO II 
Da Contratação Temporária 

TITULO II 
Do Prazo 
Seção IV 

Dos Vencimento 
 

Art.18 – Fica autorizado a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender às 
necessidades temporárias de excepcional interesse público dos órgãos da administração direta e 
indireta e ocorrerá nos seguintes prazos e condições: 

 
I – Assistência à situação de calamidade pública, caso fortuito ou força maior; 
 
II – Prevenção ou combate de doenças tropicais, endêmicas ou epidêmicas e surtos; 
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III – Admissão de servidores substituto, do QSE, em caso de vacância, férias, licença para 
interesse particular, licença prêmio, licença médica, licença maternidade ou aposentadoria; 

 
IV – Obras de construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada pela 

administração por execução direta; 
 
V – Execução, participação ou cooperação, em programas federais ou estaduais, de natureza 

temporária, com prazo determinado de duração, e que envolva transferência de recursos financeiros 
por lapso de tempo definido pela união ou estado; 

 
VI – Ação primária a realização de concurso público para os cargos de provento efetivo. 
 
Parágrafo 1º - O recrutamento de pessoal a ser contratado através desta lei, será feito por 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, sendo que nos casos dos incisos I e II deste 
artigo, prescindirá de processo seletivo simplificado, consoante procedimento adotado pela 
administração municipal, e nos casos dos incisos III e IV do caput deste artigo, poderá ser efetivado a 
vista de capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae;  

 
Parágrafo 2º - Os órgãos ou entidades contratantes encaminharão à Secretaria Municipal de 

Administração, para controle da aplicação do disposto desta Lei, cópia dos contratos efetivados. 
Seção IV 

Dos Vencimentos 
Subseção V 

Das Vantagens 
 

Art. 19 - O vencimento de pessoal contratado nos termos desta Lei será fixado: 
 
I – Nos casos do inciso III do art.18, em importância não superior ao valor vencimento 

constante nos quadros de cargos e salários do serviço público municipal, para servidores efetivo que 
desempenhe função semelhante; 

 
II – Nos casos dos incisos I, II, IV, V, e VI do art.18, em importância não superior ao valor do 

vencimento constante nos quadros de cargos e salários do serviço público municipal, para servidores 
efetivo que desempenhe função semelhante, ou, não existindo a semelhança, as condições do mercado 
de trabalho. 

 
Subseção V I 

Das Vantagens 
 

Art. 20 – Não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de 
cargo efetivo, tomados como paradigma. 

 
I - A inobservância dos dispostos desta Lei e da Lei nº 013/2002, ou outra que disponha sobre 

o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de São Miguel do Tocantins, importará na rescisão do 
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contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na 
transgressão. 

Seção V  
Da Disciplina 
Subseção VII 

Do Prazo 
 

Art. 21 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Miguel do Tocantins, lei nº 13/2002; 

 
I - Serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla 

defesa conforme disposição do referido estatuto jurídico. 
 
II - O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito a indenizações: 
 
III – Pelo término do prazo contratual; 
 
IV – Por iniciativa do contratado, com prévio aviso de 30 (trinta) dias de antecedência; 
 
V – Por interesse público superveniente, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, sendo 

que, nesta hipótese, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade 
do que lhe caberá referente ao restante do contrato. 
 

Subseção VIII 
Do Prazo 

 
Art. 22 - As contratações serão feitas por tempo determinado, improrrogável, observados os 

seguintes prazos máximos: 
 
I – Doze meses no caso do inciso I e II do art. 18 desta lei; 
 
II – Em até três anos, no caso do inciso III do art. 18, desta lei, mediante os documentos 

comprobatórios do referente inciso; 
 
III – Doze meses, no caso dos incisos IV, V e VI, do art. 18, desta lei; 
 
IV - As contratações só poderão ser consumadas com observância da dotação orçamentária 

específica e mediante prévia autorização do ordenador de despesa, após requisição formal do órgão 
sob cuja supervisão se encontra os serviços públicos requisitados. 
 

Parágrafo único – O tempo de serviço previsto em virtude de contratação nos termos desta lei 
será contado para todos os efeitos. 

 
CAPITULO III 
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TÍTULO III 
DA JORNADA DE TRABALHO 

 
Art. 23 - A jornada de trabalho dos servidores do quadro de pessoal da Administração 

Municipal terá duração não superior a (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais. 
 

I -  A jornada semanal dos cargos públicos do quadro de pessoal encontra-se discriminada no 
anexo I desta lei e nas leis 62/2011 e 68/2012. 
  

II -  A Administração Municipal poderá estabelecer horários diferenciados em razão da 
peculiaridade dos serviços a serem executados. 
 

IV - As disposições contidas no caput deste artigo, não se aplicam para as profissões 
regulamentadas por lei federal, cuja jornada de trabalho seja estabelecida por meio de lei competente. 
 

V- O serviço extraordinário não poderá exceder o limite de dez horas mensais.  
 

Art. 24 - Aplica-se à jornada de trabalho dos servidores públicos do quadro de pessoal da 
Administração Municipal de São Miguel do Tocantins -TO, as demais disposições contidas em seu 
Estatuto e na legislação pertinente. 
 

TITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 25 - O anexo III, apresenta as descrições sumárias dos cargos públicos de provimento 
efetivo de que trata esta lei. 
 

Parágrafo único - As descrições dos cargos públicos de provimento em comissão, quantitativo, 
carga horaria e vencimentos, serão instituídos por lei especifica. 
 

Art. 26 - Os cargos públicos de Secretário Municipal têm nível de primeiro escalão dentro da 
estrutura hierárquica do Município de São Miguel do Tocantins/TO, e subsídio descrito em lei 
especifica. 
 

Art. 27 - A lotação dos servidores detentores de cargo público de provimento efetivo será 
efetuada, observadas as seguintes disposições: 
 

I - Os servidores detentores de cargo de provimento efetivo deverá ter exercício, na repartição 
onde a vagas, com observância no disposto da Lei nº 13/2002; 
 

II - A eventual alteração da lotação que dispõe o inciso I, deste artigo, estará condicionada a 
sua expressa concordância e ou necessidade da administração, manifestadas por escrito.                                                       
 

Art. 28 - Ficam extintos os cargos, empregos ou funções públicas que não constem desta lei. 
 
Parágrafo único - Serão extintos na vacância os cargos constantes do anexo II. 
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Art. 29 - Fica autorizado o Poder Executivo a conceder gratificação até o limite de 100% (cem 
por cento) sobre o vencimento base inicial, por desempenho de atribuições e complexidade da função 
(lei 13/2002). 
 

Art. 30 - O órgão de Recursos Humanos apostilará e fará as devidas anotações nos prontuários 
(dossiês) dos servidores públicos municipais. 
 

Art. 31 - Fica o poder do executivo municipal autorizado a expedir todos os atos 
administrativos e normativos complementares necessários à execução desta lei, por Decreto. 
 

Art. 32 - As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas por conta das dotações 
próprias e pelos fundos específicos da EDUCAÇÃO, SAÚDE e ASSISTENCIA SOCIAL, consignadas 
no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

 
I - Os efeitos financeiros dos vencimentos de novos cargos criados só entrarão em vigor com 

previsão orçamentaria disponível e autorizada pelo órgão de Controle Interno Municipal. 
 

          Art. 33 - O art. 88, da lei nº 153, de 30 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
 
         Art.88 – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, por decreto proceder a atualização das 
tabelas I, II e III do anexo V desta lei, pelo fato de ser baseado no salário mínimo, conforme reajuste 
nacional: 
 

Art. 88 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por lei especifica proceder a revisão das 
tabelas I, II e III do anexo V, conforme o disposto no art. 87, desta lei, com observância nos incisos X e 
XI do art.37 da CF/88. 
          
        Art. 34 - Ficam revogados os artigos 5º ao 33, da lei nº 117, de 17 de fevereiro de 2017. 
          
        Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de 
fevereiro de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário, e especialmente as leis nº 133, de 09 
/02/2018, nº 147, de 27/06/2019, nº 152, de 30/12/2019, nº 157, de 02/06/2020 e nº 165, de 
30/11/2020. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, ao 01 (primeiro) dia do mês de junho do ano de 2022. 

 
 
 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 


