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LEI MUNICIPAL Nº 1.131, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei;

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Esporte e

Lazer, sob a sigla FUMEL, de natureza contábil e

financeira, como instrumento de captação e aplicação de

recursos a serem uti l izados de acordo com as deliberações

do Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL –,

visando central izar e gerenciar recursos financeiros

destinados a fomentar o esporte e o lazer no Município de

Tocantinópolis.

Art. 2º O Fundo Municipal de Esporte e Lazer se

constituirá de:

I  recursos provenientes da União Federal, Estado

e organismos internacionais;

II  recursos provenientes do Orçamento Geral do

Município, abrindo-se, inclusive, créditos adicionais, quando

necessários;

III  recursos oriundos de convênios com entidades

nacionais, regionais e internacionais, inclusive não

governamentais, referente à execução de políticas para o

esporte e o lazer;

IV  transferências de outros fundos ou programas

que vierem a ser incorporados ao FUMEL;

V  receitas operacionais e patrimoniais realizadas

com recursos do FUMEL;

VI  outros recursos que lhe vierem a ser

destinados.

Art. 3º As disponibi l idades dos recursos do FUMEL

serão aplicadas em projetos que visem fomentar e estimular

o desenvolvimento do esporte e do lazer no Município de

Tocantinópolis, e serão distribuídos percentualmente, sobre

o valor arrecadado, de acordo com as seguintes l inhas de

incentivo:

I  20% (vinte por cento) do valor arrecadado serão

destinados ao esporte educacional e inclusivo, visando

promover a aprendizagem e a integração entre a iniciação

esportiva e o ambiente escolar;

II  35% (trinta e cinco por cento) serão destinados

ao esporte de rendimento, visando a obter resultados,

apoiar o treinamento e a participação de atletas e equipes

não profissionais, representantes do Município em

competições esportivas;

III  35% (trinta e cinco por cento) serão destinados

à organização e realização de eventos esportivos e de lazer

locais, com caráter competitivo, de integração e/ou

participação, municipais, regionais, estaduais, nacionais ou

internacionais;

IV – 1 0% (dez por cento) serão destinados à

contratação de instrutores selecionados para o

desenvolvimento do desporto;

§ 1º Atletas individuais devem estar vinculados a

entidades esportivas da sua modalidade no Município de

Tocantinópolis.

§ 2º É vedada a aplicação de recursos do FUMEL

em projetos de construção, ampliação, recuperação ou

conservação de bens imóveis, bem como em despesas de

capital.

“Dispõe sobre a criação, constituição e

funcionamento do Fundo Municipal de

Esporte e Lazer  FUMEL e institui o seu

conselho gestor.”
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§ 3º É vedada a uti l ização de recursos do Fundo

Municipal de Esporte e Lazer para pagamento de

remuneração de atletas profissionais de qualquer área

esportiva do município;

§ 4º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer –

COMEL – poderá autorizar a transferência dos saldos

dosdos recursos de uma linha de incentivo para outra,

desde que não haja projetos à espera de aprovação

naquela de onde o recurso será retirado.

Art. 4º Os interessados na obtenção de apoio

financeiro deverão apresentar seus projetos à Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer, que a encaminhará ao

Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL – de

acordo com o edital específico.

§ 1º A Secretaria Municipal de Juventude,

Esporte e Lazer publicará anualmente, edital , no

segundo semestre do ano anterior, que preveja pelo

menos 45 (quarenta e cinco) dias entre o seu

lançamento e o prazo final de solicitação de pleitos ao

FUMEL.

§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Esporte e

Lazer – COMEL – estabelecer em seu Regimento

Interno critérios que garantam que os projetos apoiados

sejam executados nos termos e na forma preconizada

no art. 5º desta Lei, prevendo inclusive valor l imite por

projeto a ser aprovado, em cada linha de incentivo.

§ 3º A responsabil idade pelo projeto deve ser de

pessoa jurídica sem fins lucrativos e deverá comprovar

domicíl io no Município de Tocantinópolis há pelo menos

2 (dois) anos.

§ 4º A Secretaria Municipal de Juventude,

Esporte e Lazer orientará as entidades interessadas em

participar dos projetos de sua alçada.

Art. 5º O projeto esportivo e de lazer deverá,

necessariamente, conter cronograma de execução

físico-financeira, que habil itará o proponente ao

recebimento parcial após a prestação de contas de cada

etapa.

§ 1º Além das sanções penais cabíveis, o

empreendedor que não comprovar a aplicação dos

recursos nos prazos estipulados sofrerá as sanções

cíveis e administrativas previstas em lei, inscrita na

Dívida Ativa da Fazenda Municipal e excluído de

qualquer projeto pelo FUMEL, por um período de 2

(dois) anos após o cumprimento dessas obrigações.

§ 2º Nos projetos financiados nos termos desta

Lei deverão constar as logomarcas da Prefeitura

Municipal de Tocantinópolis e da Secretaria Municipal de

Juventude, Esporte e Lazer – SMJEL.

Art. 6º O FUMEL terá autonomia administrativa

e financeira, com serviço próprio de contabil idade, que

terá obrigação de apresentar relatórios trimestrais e

anuais de suas atividades financeiras à Secretaria

Municipal da Administração, Finanças e Meio Ambiente,

ao Conselho do FUMEL, sem prejuízo da submissão

institucional aos controles interno e externo.

Art. 7º Os recursos do FUMEL serão destinados

aos projetos de esporte e lazer aprovados pelo

Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL.

§ 1º Os recursos financeiros do FUMEL serão

depositados e movimentados em conta especifica, a ser

aberta e mantida em instituição financeira oficial , geridas

única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de

Juventude, Esporte e Lazer.

§ 2º O saldo financeiro positivo, apurado em

balanço anual, será automaticamente transferido para o

exercício seguinte, a crédito do FUMEL.

Art. 8º Caberá ao titular da Secretaria Municipal

de Juventude, Esporte e Lazer ordenar empenhos e

pagamentos das despesas do FUMEL.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO GESTOR DO FUMEL

Art. 9º O FUMEL será gerido por um Conselho

Gestor, na forma e nos termos previstos nesta Lei e

normas correlatas.

Art. 10. O Conselho Gestor é o órgão

deliberativo e consultivo do FUMEL e será constituído de

7 (sete) membros, com representação de entidades

públicas e privadas, bem como de segmentos da

sociedade ligados às áreas de esporte, tendo como

garantia o princípio democrático de escolha de seus

representantes, garantidas vagas aos representantes de

entidades esportivas e de lazer, na seguinte proporção:

I  4 (quatro) representantes, distribuídos dentre
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as Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer,

Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Secretaria

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal

da Administração, Finanças e Meio Ambiente;

II  2 (dois) representantes das entidades l igadas

ao esporte e lazer, por indicação do Conselho Municipal

de Esporte e Lazer – COMEL;

III  1 (um) representante de pessoas com

deficiência.

§ 1º O mandato dos membros do Conselho

Gestor do FUMEL será de 3 (três) anos, permitida uma

recondução.

§ 2º Os membros do Conselho Gestor do

FUMEL não serão remunerados e não receberão lucros,

bonificações ou vantagens, sobre nenhuma forma ou

pretexto.

§ 3º A presidência do Conselho Gestor do

FUMEL será exercida pelo Secretário Municipal de

Juventude, Esporte e Lazer, que terá o voto de

qualidade nas deliberações do órgão.

§ 4º A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

deverá proporcionar ao Conselho Gestor os meios

necessários ao exercício de suas atribuições.

Art. 11. Compete ao Conselho Gestor do

FUMEL:

I  analisar os resultados da aplicação dos

recursos do FUMEL;

II  elaborar as normas, procedimentos e

condições operacionais para a uti l ização dos recursos

do FUMEL, com as orientações da Secretaria Municipal

da Administração, Finanças e Meio Ambiente;

III  aprovar as prestações de contas referentes

às despesas administrativas e de manutenção,

funcionamento e operacionalização das unidades

públicas administrativas da Secretaria Municipal de

Juventude, Esporte e Lazer, nos termos estabelecidos

nesta Lei;

IV  fazer o controle contábil-financeiro dos

recursos do FUMEL por meio do exame das

movimentações financeiras e de suas aplicações;

V  dirimir dúvidas quanto a aplicação das

normas regulamentares aplicáveis ao FUMEL, nas

matérias de sua competência;

VI  aprovar seu regimento interno. Parágrafo

único. O Conselho Gestor do FUMEL promoverá

audiências públicas e conferências, representativas dos

segmentos sociais existentes, para debater e avaliar

critérios de alocação de recursos e programas.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Juventude,

Esporte e Lazer obriga-se a elaborar o processo de

criação do Regimento Interno no prazo máximo de 90

(noventa) dias, após a publicação desta Lei.

Art. 13. As despesas para atender a execução

desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária

própria consignada na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Parágrafo único. Ante a inexistência de rubrica

orçamentária própria para se fazer face com as

despesas de execução desta Lei, fica o Poder Executivo

autorizado a abrir, no corrente exercício, créditos

adicionais, suplementares e especiais.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 1 8 de abri l de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.132, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei;

Art. 1º O Anexo IV da Lei Complementar

Municipal nº 1 .1 07 de 22 de dezembro de 2020 passa a

ter a seguinte redação:

ANEXO IV

“Dispõe sobre a alteração da Lei

Complementar Municipal n.º 1.107 de

22 de dezembro de 2020.”
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(Lei Complementar nº Municipal nº 1 .1 07 de 22

de dezembro de 2020)

QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DE

ADMINISTRAÇÃO – FCA DO MUNICÍPIO

DETOCANTINÓPOLIS/TO.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei

correrão por conta de doações próprias do orçamento

vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de

2022.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 1 8 de abri l de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.133, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Faço saber que a Câmara Municipal de

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Prefeito

Municipal, na forma do art.64, I e I I I , da Lei Orgânica

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei;

Art. 1º O Anexo Único da Lei Complementar

Municipal nº 1 .024 de 1 0 de dezembro de 201 7 passa a

ter a seguinte redação:

Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei

correrão por conta de dotações próprias do orçamento

vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogando-se a Lei Municipal n.º 1 .1 29 de

1 6 de fevereiro de 2022.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 1 8 de abri l de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso das

atribuições que lhe confere o Art. 64, Inciso V, da Lei

Orgânica Municipal .

D E C R E T A

Art. 1º É facultado o ponto no dia 22 de abri l

(Sexta-Feira) de 2022, data que sucede o feriado

nacional de Tiradentes.

Parágrafo único. Cabe aos dirigentes dos

órgãos e entidades a preservação e o funcionamento

dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de

competências, como urgência, obras, l impeza e

iluminação pública.

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

sua publicação.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 1 8 de abri l de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

“Dispõe sobre o reajustamento

de plantões médicos.”

“Decreta ponto facultativo na data que

especifica, e adota outra providência.”
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PORTARIA Nº 036, DE 18 DE ABRIL DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE

TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso de

suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, V da

Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º Ceder LEILOMAR LOPES DA SILVA,

servidor público municipal, matrícula nº 98, ocupante do

cargo efetivo de Motorista, para os quadros funcionais

da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, com

ônus para o órgão cessionário.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUSA, em

Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 1 8 de abri l de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CRIANÇA

FELIZ

A Prefeitura Municipal de Tocantinópolis,

Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal

de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais

torna público, para o conhecimento dos interessados, a

convocação dos aprovados no PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO para contratação temporária para o

cargo de Visitador/a do Programa Criança Feliz (PCF),

por excepcional interesse público nos termos do Art. 37,

inciso IX da Constituição Federal de 1 988, da Lei Federa

l de nº 8.745/1 993 e do Decreto de nº 8.869, de 5 de

outubro de 201 6 - SNAS, decreto que institui o

Programa Criança Feliz, de caráter Intersetorial , com a

final idade de promover o desenvolvimento integral das

crianças na primeira infância, considerando sua famíl ia e

seu contexto de vida, em consonância com a Lei nº

1 3.257, de 8 de março de 201 6, resolve,

C O N V O C A R

Fica convocada a candidata acima relacionada a

comparecere à Secretaria Municipal de Assistência

Social, local izada à Rua Belchior Gaspar de Queiroz,

S/N, nas datas de 19 e 20 de abril de 2022. Horário de

Atendimento: 07h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

O não comparecimento na data estabelecida acarretará

eliminação do candidato.

Tocantinópolis - TO, 1 8 de abri l de 2022.

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal
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