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DECRETO Nº 010, DE 18 DE MARÇO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS,

Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe

confere o art. 64, inciso VI I I , da Lei Orgânica do Município,

resolve:

E X O N E R A R

Art. 1º ANDRE CRUZ MORAES DA SILVA,

servidor público municipal, matrícula nº 33733, ocupante do

cargo de Coordenador de Enfermagem do Hospital

Municipal José Saboia, lotado nos quadros funcionais da

Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos retroativos a 1 6 de março de 2022,

ficando revogadas todas as disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUSA, em

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 1 8 de março de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 011, DE 18 DE MARÇO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS,

Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe

confere o Art. 64, Inciso VI I I , da Lei Orgânica do Município,

resolve,

N O M E A R

Art. 1º ANDRE CRUZ MORAES DA SILVA, CPF:

030.XXX.XXX-XX, para exercer o cargo de Diretor da

Atenção Primária, DAS 2, no âmbito da Secretaria Municipal

de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos legais a 1 6 de março

de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 1 8 de março de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E

CULTURA, no uso de suas atribuições legais que lhe

confere o art. 74 Inciso I da Lei Orgânica Municipal, Lei

1 1 .738, de 1 6 de julho de 2008, art. 36 da Lei de nº

845/201 0 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos

Profissionais do Magistério do Município de Tocantinópolis-

PCCR, e de acordo com o Conselho Municipal de Educação

-CME regido pela Lei nº 690 de 11 de junho de 2001 ,

R E S O L V E

Art.1º Conceder no decorrer dos anos de 2022 a

2024, o Planejamento Livre de 1 /1 0(um décimo) da carga

Atos da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura

"Dispõe sobre a concessão de

Planejamento Livre para os Profissionais

do Magistério durante o decorrer do ano

letivos de 2022 a 2024."
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horária semanal aos Profissionais do Magistério - Zona

Urbana da Rede Municipal de Ensino de Tocantinópolis,

Tocantins.

Art. 2º Conceder no decorrer dos anos de 2022

a 2024, o Planejamento Livre de 2/1 0(dois décimos) da

carga horária semanal aos Profissionais do Magistério -

Zona Rural da Rede Municipal de Ensino de

Tocantinópolis- Tocantins.

Art. 3º A Hora Atividade para o Planejamento

Livre terá como objetivo a complementação para:

I  formação Continuada individual e/ou coletiva;

II  estudos/pesquisas;

III  elaboração das sequências didáticas;

IV  atualizações dos diários de classes;

V  correções de trabalhos e avaliações das crianças e

dos estudantes;

VI  outras atividades de aperfeiçoamentos profissionais

e educacionais;

Art. 4º Hora atividade para o Planejamento Livre

será em local de escolha do docente ou

excepcionalmente à conveniência do serviço público

educacional quando:

I  solicitado via oficio por ato do Dirigente Municipal da

Educação;

II  requisitado oficialmente ou verbalmente pelo(a)

gestor(a) e /ou coordenador(a) pedagógico(a) para

participarem das atividades avaliativas do trabalho

didático pedagógico e administrativo (reunião, conselho

de classe), Formação Continuada coletiva, dentre

outras.

Parágrafo único. Durante as atividades e/ ou

eventos culturais nas unidades de ensino fica a caráter

do(a) gestor(a) e /ou coordenador(a) pedagógico(a) à

concessão do Planejamento Livre aos Profissionais do

Magistério.

Art. 5º O Planejamento Livre é exclusivo para

Profissionais do Magistério regentes de turmas regulares

e de Atendimento Educacionais Especial izados-AEE. O

mesmo faz parte da composição da carga horária

integral do docente, portanto não poderá ser uti l izada

para outros fins e/ou atividades remuneradas.

Art. 6º O Planejamento Livre NÃO poderá ser

acumulado ou adiado por solicitação do Profissional do

Magistério, salvo em comum acordo e estritamente

autorizado pela gestão escolar.

Art. 7º Por ato oficial do Dirigente Municipal de

Educação e/ou Gestor(a) Escolar, o Profissional do

Magistério poderá ter o Planejamento Livre suspenso

por tempo indeterminado quando:

I  obter duas (02) faltas mensais sem justificativas

plausível;

II  chegar atrasado duas (02) vezes no intervalo de

trinta (30) dias sem justificativa aceitável pela gestão da

Unidade de Ensino;

III  deixar de cumprir 2/3 (dois terços) da carga horária

para o desempenho das atividades de interações com

educandos;

IV  deixar de entregar o Diário de Classe no prazo

estipulado pelo (a) gestor(a) e /ou coordenador(a)

pedagógico(a) da Unidade de Ensino;

V  não manter plano de aulas/ sequências didáticas das

aulas atual izados;

VI  ausentar-se do local de trabalho durante o horário

de serviço sem o aviso prévio e a exclusiva autorização

da Gestão da Unidade de Ensino;

VII  não colaborar com as atividades de articulação da

escola com famíl ias, a comunidade escolar e local;

VIII  não participar das reuniões e formações

continuadas convocadas pela Secretaria Municipal da

Educação e Cultura e, Gestão da Unidade de Ensino;

IX  não manter a ordem, domínio e aprendizado

necessário para um bom desempenho dos educandos

em sala de aula;

X  referir-se de modo depreciativo aos chefes

superiores;

Art. 8º O Planejamento Livre poderá ser

revogado a qualquer tempo a bem do serviço Público,

por ato oficial do Dirigente Municipal de Educação.

Art. 9º Esta portaria entrará em vigor na data de

sua publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário.

VERÔNICA RUFINO DE MACÊDO

Secretária Municipal da Educação e Cultura
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