ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia
Gabinete do Prefeito
Lei nº 133/95 de 14 de Setembro de 1995.
“Dispões sobre a nova organização administrativa da
Prefeitura Municipal, seu quadro único de Pessoal
Quantitativo, provimento, níveis, fixação
de salários e dá outras providências.”
A Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia, Estado do Tocantins, no uso de suas
atribuições legais e regimentais sanciona a seguinte Lei: Revogada pela Lei nº 177 de 17 de
Setembro de 1999.
Da Organização Administrativa.
Artigo 1º_ A organização Administrativa da Prefeitura Municipal, seu quadro único de
Pessoal, quantitativo, forma de provimento dos cargos, níveis e a fixação de salários e
vencimentos dos servidores municipais, reger-se-ao pela presente Lei, observados os
princípios instituídos na Constituição Federal e Legislação aplicável a matéria.
Parágrafo único_ A estrutura de administração da Prefeitura Municipal compõe-se dos
seguintes órgãos:
I – Gabinete do Prefeito.
Assessoria Administrativa.
Chefia de Gabinete.
II – Procuradoria Jurídica.
Gabinete do Procurador.
III – Conselho Comunitário.
IV – Secretaria de Administração e Finanças.
Gabinete do Secretário (a).
Departamento de Pessoal, patrimônio e almoxarifado.
Departamento de Compras e Comunicação.
Departamento de Saúde e Saneamento.
Junta do Serviço Militar.
Departamento de Contabilidade, finanças e orçamento e Tesouraria.
V – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.
Gabinete do Secretario (a).
Departamento de ensino de 1º grau e Merenda Escolar.
Departamento de desenvolvimento Cultural e Esportivo.
VI – Secretaria de INFRA-ESTRUTURA e Desenvolvimento Municipal.
Gabinete do Secretário (a).
Departamento de Serviços e Obras Públicas.
Departamento de estradas de Rodagens e Vias Urbanas.
VII – Secretaria de Ação Social.
Gabinete do Secretário (a).
Assessoria Social.
Departamento de Assistência Social.

Artigo 2º_ Os órgãos a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, tem em linhas
gerais, as seguintes atividades:
I – Gabinete do Prefeito.
É o órgão incumbido de assistir o Prefeito em suas funções Político – Administrativa,
cabendo-lhe especialmente o assessoramento para os contatos com os demais poderes e
autoridades e para o atendimento aos municípios.
II – Procuradoria Jurídica.
É o órgão que tem por objetivo a execução, coordenação e controle das atividades
jurídicas da Prefeitura, competindo-lhe pronunciar-se sobre toda matéria legal, bem como
efetuar a cobrança judicial da dívida ativa do município e representa-lo em juízo.
III – Conselho Comunitário.
É o órgão de apoio e planejamento do Gabinete do Prefeito, incumbindo-lhe aconselhar
e apresentar sugestões sobre as atividades de governo, sendo presidido pelo Prefeito
Municipal e composto por mais 06 (seis) membros por ele nomeados e exonerados livremente,
que serão escolhidos entre os municípios que, em razão de cargo, função ou atividades sociais
relevantes dentro da sociedade, sem vínculo empregatício, salários, vencimentos, vantagens
ou quaisquer outros ônus para os cofres públicos municipais.
IV – Secretaria de Administração e Finanças.
É o órgão encarregado da execução das atividades meio e financeiras da Prefeitura,
concernente a Pessoal, compras e almoxarifado, expediente e comunicação, arquivo,
zeladoria, patrimônio financeiros e fiscais de lançamento, arrecadação e controle dos tributos e
receitas municipais, processamento das despesas, contabilização orçamentária e patrimonial,
elaboração do orçamento e controle de sua execução, recebimento, guarda e movimentação
de valores do município e assistência médica hospitalar aos habitantes do município.
V – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.
É o órgão incumbido da execução das atividades educacionais, culturais, esportivas e
de lazer do município, especialmente as referentes ao ensino básico, a manutenção de
promoções cívicas – recreativas, a distribuição e controle da merenda escolar.
VI – Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Municipal.
É o órgão responsável pela construção e conservação das obras públicas, pelo
licenciamento e fiscalização de obras particulares, pela construção e conservação de estradas
e caminhos municipais, garagens, pela guarda e conservação da frota rodoviária e ainda das
atividades relacionadas com administração da rodoviária e ainda das atividades relacionadas
com a administração da rodoviária, do aeroporto municipal, além das relacionadas com os
transportes públicos e rodoviários pelo sistema de limpeza e iluminação pública, manutenção
de cemitérios, praças, parques, jardins, arborização da cidade e outras estruturas necessárias
para o desenvolvimento do município, pela administração e fiscalização de matadouros,
mercados e feira, além das atividades fomento a agricultura pecuária e recursos naturais.
VII – Secretaria da Ação Social.
É o órgão responsável pela prestação dos serviços sociais, assistência às populações
carentes, ao menor e ao idoso, distribuição de recursos especiais a ela destinadas e melhoria
da qualidade de vida da comunidade.
Dos Cargos e Empregos Públicos
Artigo 3º_ Os cargos e empregos do serviço público municipal obedecem a
organização estabelecida nesta Lei dividindo-se em:
I – Cargos de Provimento em Comissão.
II – Cargos de Provimento Efetivo.
III – Contratos Especiais.
Parágrafo único_ Os cargos, vencimentos e salários serão representados por padrões
alfabéticos e numéricos, encontrando-se inseridos no Anexo único que passa a fazer parte
integrante desta Lei, de conformidade com o disposto a seguir:

Parágrafo único - Os cargos, vencimentos e salários, representados por padrões
alfabéticos e numéricos constantes da tabela de salário anexo único da Lei 133/95, serão
alterados no item “salário”, conforme tabela anexa. Redação dada pela Lei nº 147/97.
I – DAS 1-2-3: Direção e assessoramento superior.
II - DAI 1-2-3: Cargos de provimento em comissão
Direção e assessoramento intermediário.
Cargos de provimento em comissão.
III – PE 1-2-3: Cargos de provimento efetivo.
Provimento efetuado por concurso público.
Parágrafo 2º_ O provimento dos cargos efetivos far-se-á por nomeação após
aprovação em concurso público de provas ou títulos, obedecida rigorosamente à ordem de
classificação.
Parágrafo 3º_ Eventualmente em caso de necessidade premente pode ser feito
contratos especiais de prestação de serviços com duração máxima de doze meses, podendo
ser reativado a cada doze meses, não podendo, entretanto, ser titular do cargo e efetivar-se
nele.
I – Os salários do pessoal de contrato especial serão estabelecidos por decreto do
Poder Executivo, não podendo ultrapassar ao percebido pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo 4º_ Será inscritos obrigatoriamente, nos concursos que forem realizadas, os
servidores não estáveis, ocupantes de empregos ou cargos análogos nos deveres e atribuições
aos objetos dos concursos.
Parágrafo 5º_ Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão
providos, mediante a escolha do Prefeito Municipal, através do Decreto, por servidores ou não
que satisfaçam os requisitos legai exigidos para investiduras no serviço público municipal.
Artigo 4º_ É criado à gratificação de função, que é uma vantagem acessória e recebida
cumulativamente ao vencimento, instituído para atender aos encargos de Chefia e
responsabilidade de serviço.
Parágrafo Único_ Dependente da natureza, relevância, responsabilidade e/ou tempo de
duração do serviço, as gratificações serão concedidas mensalmente e seus valores
percentuais serão estabelecidas por Decreto, o critério do Chefe do Poder Executivo Municipal,
não podendo, entretanto, serem superiores a 100% (cem por cento) da remuneração básica do
servidor beneficiado.
Artigo 5º_ Em caso de necessidade e com o objetivo de evitar novos encargos
permanentes e a ampliação do quadro de servidores poderá ser contratado pessoal em caráter
temporário, especialmente para o exercício de função de natureza técnica e aqueles
necessários à execução de trabalhos de engenharia e execução de obras, observando-se os
preceitos da Legislação trabalhista.
Parágrafo 1º_ O candidato à admissão, na forma do artigo anterior a que pertence este
parágrafo, deverá preencher os requisitos exigidos pela CLT.
Parágrafo 2º_ Os salários dos contratados nesta categoria serão fixados pela
administração, devendo guardar equivalência aos pagos no mercado de trabalho por serviço
semelhante ao que contrata.
Artigo 6º_ Fica assegurado aos servidores públicos municipal o salário família, que
será equivalente a 5% (cinco por cento) do salário mínimo de referência, pago nos casos
previstos na legislação que rege a matéria.
Artigo 7º_ A presente Lei será regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação, regulamentada e
disciplinando a competência e o funcionamento dos órgãos mencionados no parágrafo único,
do Art. 1º deste Diploma Legal.
Artigo 8º_ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 9º_ Revogam-se a Lei Municipal nº 073/91 de 23 de Maio de 1991, e as demais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia, Estado do Tocantins, aos 14 dias
do mês de setembro de 1995. Revogada pela Lei nº 177 de 17 de Setembro de 1999.

José Bernardes da Silva
Prefeito Municipal

