ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia
Gabinete do Prefeito

Lei nº 211/2003 de 11 de Abril de 2003
“Dispõe sobre a nova organização administrativa da prefeitura municipal, seu quadro de
pessoal, quantitativa, provimento níveis fixação de salários e d outras providencias.”
O prefeito municipal de Nova Rosalândia-To. Faço que a câmara municipal de Nova
Rosalândia, estado do Tocantins no uso de suas atribuições legais aprova e eu sanciono a
seguinte lei.
I - DA ORGANIZAÇÃO ADMINITRATIVA.
Art. 1º A organização administrativa da prefeitura municipal, seu quadro pessoal
quantitativa, forma de provimento dos cargos níveis e a fixação de salários e vencimento de
servidores municipais, reger-se-ão pela lei observados os princípios instituídos na constituição
federal e legislação aplicável e matéria.
PARAGRAFO ÚNICO- A estrutura de administração da prefeitura municipal compõe-se
dos seguintes órgãos chefia de gabinete.
III- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS gabinete do secretario.
Departamento de pessoal, patrimônio e obras.
Departamento de compras e comunicações, junta de serviço militar.
Departamento de contabilidade, finanças tesouraria e orçamento.
Departamento de arrecadação.
IV – SECRETARIA D ADUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.
Gabinete do secretario.
Departamento de ensino de primeiro grau e merenda escolar.
Departamento de desenvolvimento cultura.
Departamento de esporte.
V – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.
Gabinete do secretario.
Departamento de serviço e obras publica.
Departamento de estradas e rodagens e vias urbanas.
VI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
Gabinete do secretario.
Departamento de assistência social.
VII – SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.
Gabinete do secretario
Departamento de saúde e saneamento.
VIII – SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO MUNICIPAL.
Gabinete do secretario.

Departamento de estudo pesquisas.
Art. 2º Os órgãos que refere o parágrafo único do artigo anterior, tem em linhas gerais,
as seguintes atividades.
I GABINETE DO PREFEITO – É o órgão incumbido assistir ao prefeito nas suas
funções políticas/administrativas, cabem - lhe especialmente o acirramento para os contatos
com os demais poderes e para o atendimento ao município representá-lo em juízo ou fora dele.
II – CONSELHO COMUNITARIO – É o órgão de apoio planejamento do gabinete do
prefeito, incluindo-lhe aconselhar e apresentar sugestões sobre as atividades de governo,
sendo presídio pelo prefeito municipal e composto por nos (06) seis membros por ele
nomeados e livremente, que serão escolhidos entre os municípios, que em razão de cargo,
função ou atividades social relevante dentro da sociedade, sem vinculo imprecativo, salários
vencimentos vantagens ou quaisquer outras ônus para os cofres publicas municipais.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – É o órgão encarregado de
execução atividades meio e finanças da prefeitura, corretamente o pessoal, com poderes para
gerir almoxarifado expediente, comunicação, arquivos, zeladoria, patrimônio, fiscalização de
lançamentos, arrecadação. Controle dos tributos e receitas municipais, processamento das
despesas contabilidades orçamentárias e patrimoniais, elaboração do orçamento e controle de
sua execução, recebimento guardar e movimentação de valores do município.
IV – SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESPORTO. E LAZER – É o órgão
responsável pela execução das atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer do
município, especialmente as referentes do ensino básico, manutenção do Fundef e de
promoção de atividades recreativas atribuições e controle de merendas escolar.
V – SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURA – É o órgão responsável pela construção e
conservação das obras públicas, pelo licenciamento e fiscalização de obras particulares pela
construção das estradas e caminho municipais, garagens, pela guarda e conservação da frota
rodoviária e ainda as atividades relacionadas com a administração de rodoviária, do aeroporto
municipal alem das relacionadas com os transportes públicos pelo sistema de limpeza e
iluminação pública, manutenção de cemitérios, praças, parques e jardins, arborização da
cidade e outras estruturas necessárias para o desenvolvimento do município pela
administração e fiscalização de matadouros, mercados e feiras além das atividades de
produção, abastecimento em linhas gerais, fomento a agricultura, pecuárias e recursos
naturais.
VI – SESCRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL É o órgão
responsável pele prestação de serviços sociais, assistência às populações carentes, ao menor
e ao idoso, distribuição recursos especiais a ela destinados à melhoria da qualidade de vida da
comunidade.
VII – SECRETARIA DE SUDE E SANEAMENTO- É o órgão responsável pela
assistência medica, hospitalar campanhas de prevenção e vacinação aos habitantes do
município, e fiscalização de vigilância sanitária.
VIII – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- É o órgão responsável
pelo desenvolvimento de ações, que vizem fornecer informações claras e precisas, sobre o
potencial sócio econômico do município. Visando buscar aplicações metodológicas, para elevar
padrão de vida familiar, pelo sistema rotativo de benefícios.
DOS CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS.

Art. - 3º Os cargos e emprego do serviço publico municipal obedecerá a organização
estabelecida nesta lei dividindo-se em:
I – Cargos de provimento em comissão.
II - Cargo de provimento efetivo.
III – Contratos especiais.
Parágrafo 1º - O cargo, vencimentos e salários serão representados por padrões
alfabéticos e numéricos, encontrando-se inseridos nos anexos I E II que passam a fazer parte
integrante desta lei, conformidade com disposto a seguir.
I – DAC. 1, 2, 3 – Direção e assessoramento comissionado.
II – CPE. 1 E 2, 3, 4, 5 Concursados de provimento efetivo, provimento efetuado por
concurso publica.
Parágrafo 3º - Eventualmente em caso de vacância de cargo havendo necessidade
premente, poderá ser contratada pessoal sob a forma de contratos especiais de prestação de
serviços com duração máxima de 12 (dose) meses, podendo ser recontratado no vencimento,
não podendo, entretanto se titular do cargo e efetivo-se nele sem a devida aprovação no
concurso.
I – Aos contratos especiais não poderão ultrapassar a 20% (vinte por cento) do quadro
efetivo de pessoas efetivo de pessoal, sempre que atingir este numero o município devera
realizar concurso publico.
II – Os salários de pessoal de contrato especial serão os mesmo dos anexos I E II
desta lei em conformidade com o cargo a que esta sendo contratado.
Parágrafo 4º - Serão inscritos obrigatoriamente, nos concursos que forem realizados
sob pena de afastamento, os servidores não estáveis, ocupante de emprego ou cargos
análogos nos deveres e atribuições, aos objetos do concurso.
Parágrafo 5º - Os cargos em comissão, de livre nomeação execução serão providos
mediante a escolha do prefeito municipal através de decreto, por servidores ou não que
satisfaçam os requisitos legais exigidos para investiduras no serviços públicos municipal.
Art. 4º - É criada gratificação o titulo de produtividade, que é uma vantagem acessória
é recebida cumulativamente ao vencimento.
Parágrafo único – Dependendo da natureza, relevância, responsabilidade ou tempo de
duração de serviço as gratificações serão concedidas por decreto do poder executivo
municipal, sempre que forem necessárias e seus valores percentuais serão estabelecidos nos
mesmos instrumento, não podendo, entre tanto ultrapassar a 10 0% ( cem por cento) da
remuneração básica do servido beneficiário.
Art. 5º Em caso de necessidade e com objetivo de evitar novos encargos permanentes
e ampliação do quadro de servidores, pode ser contratado pessoal em caráter temporário,
especialmente para o exercício de função de natureza técnica e aqueles necessários a
execução de obras, observando-se os preceitos da legislação trabalhista.
Parágrafo 1º - O candidato a admissão, na forma do artigo anterior aquém pertence
este parágrafo, devera preencher os requisitos exigidos pela C.L.G.
Parágrafo 2º - Os salários dos contratados nesta categoria serão fixados pela
administração, devendo guardar equivalência ao do mercado de trabalho por serviço
semelhante ao que contrata.

Art. 6º - Fica extinto o cargo de telefonista, constante da lei nº 180/2001, sem perda do
direito aos efetivos que passaram a denominar auxiliar de secretaria com vencimento e nível
iguais dos cargos extinto.
Art. 7º - Fica assegurado ao servidor publico municipal o salário família, que será
equivalente a tabela em vigor estipulado pelo INSS. Instituto nacional do segura Social.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, vogando-se as disposições
em cartório, em especial a lei municipal nº 180/01, de 1º de fevereiro de 2001 e demais
alterações.
Palácio das Rosas, em Nova Rosalândia – TO, aos 11 dias do mês de abril de 2003.

Adonias da Silva Almeida
Prefeito Municipal.

