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PORTARIA Nº 139/2022/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre renovação de cessão de servidor público 
municipal, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 70, caput, inciso 
VII, da Lei Orgânica, e,

Considerando a manifestação contida no ofício 1753/2022 GPAA, do 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins;

R E S O L V E ;

Art. 1º. Renovar a cessão do servidor José Pinheiro Portilho, matrícula 
nº 3017, motorista, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Lajeado/
TO, no período compreendido entre 1° de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 
2023, com ônus para o órgão requisitante.

Art. 2º.   Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 19 dias do mês de dezembro de 2022. 

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE DEZEMBRO DE 2022

Orienta e estabelece as normas para o cumprimento do 
Calendário Escolar oficial da Rede Municipal de Ensino 
para o ano de 2023.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 13, inciso I ao XII, da Lei 181/2001, 
de 08 de novembro de 2001, e tendo em vista o art.10, inciso V, da Lei Federal 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Fica estabelecido o uso do Calendário Escolar Oficial da Rede 

Municipal de Ensino para o funcionamento das Escolas Municipais, as quais 
obedecerão aos procedimentos contidos nesta Instrução Normativa.

Art. 2º O Calendário Escolar Oficial é o documento que tem a função 
de sistematizar e adaptar as atividades educacionais presenciais, não presenciais 
ou híbridas dispostas no ano letivo, garantindo uma melhor organização e 
planejamento das atividades escolares, devendo ser cumprido integralmente.

Art. 3º Os documentos que compõem as orientações letivas para o 
ano de 2023, são:

Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino;
Calendário Escolar Oficial da Rede Municipal de Ensino para o ano 

de 2023;
Instrução Normativa que orienta e estabelece os procedimentos para 

o Calendário Escolar Oficial da Rede Municipal de Ensino para o ano de 2023;
Orientações Pedagógicas para o ano letivo de 2023.

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), 
no decorrer do ano letivo de 2023, poderá utilizar-se de outros documentos 
normalizadores para organização e planejamento.

Art. 4º A reorganização do Calendário Escolar Oficial da Rede 
Municipal de Ensino para o ano de 2023 e a sistematização curricular para a 
Rede devem em sua organização escolar:

I – assegurar formas de alcance por todos os estudantes das 
competências e objetivos de aprendizagem relacionados com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e ao Documento Curricular do Estado do Tocantins 
– DCT;

II – prever períodos de intervalos para recuperação física e mental 
de professores e estudantes, prevendo períodos, ainda que breves, de recesso 
escolar, férias e fins de semana; e

III – organizar registro detalhado das atividades presenciais e não 
presenciais – híbridas, desenvolvidas em cada Unidade Escolar (EU), durante 
o fechamento da oferta bimestral, o que é fundamental para a reorganização e 
o cômputo da equivalência de horas cumpridas em relação às 800 (oitocentas) 
horas e 1.000 (mil) horas anuais previstas na legislação e normas educacionais, 
contendo descrição das atividades relacionadas com os objetivos de aprendizagem 
da BNCC, dos Documentos Curriculares do Estado do Tocantins, considerando a 
equivalência das atividades propostas em relação ao cumprimento dos objetivos 
propostos no currículo, para cada ano e cada componente curricular.

Art. 5º O cumprimento do Calendário Escolar está vinculado às 
orientações de biossegurança das autoridades locais.

CAPÍTULO II
DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

Art.6º O Calendário Escolar Oficial da Rede Municipal de Ensino, 
para o ano letivo de 2023 define o início e término do ano letivo, contemplando 
os eventos e as atividades dispostas no Projeto Político Pedagógico das Unidades 
Escolares.

Art.7º A Unidade Escolar organizará seu ano letivo em bimestres ou 
semestres, de acordo com suas respectivas modalidades de oferta da Educação 
Básica e Estruturas Curriculares.

ART.8º As horas letivas, serão computadas somente para os estudantes 
sob orientação do docente, salvo a situação de amparo legal (LDB 9394/96, 
art.4, e da Lei nº 13.796, de janeiro de 2019 e Resolução/CEE/TO n° 105/2006).

Art.9º É de responsabilidade das Unidades de Ensino, garantir a todos 
os estudantes a carga horária mínima anual (800/1000 horas).



ANO VI - Nº 988 - SEGUNDA - FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO02

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 132/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 813/2022
TERMO DE ADESÃO Nº 015/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO – TO 
CNPJ: 11.952.334/0001-81
CONTRATADO: LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA SOLUÇÃO 
EIRELI
CNPJ: 36.271.505/0001-38
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE (LABORATORIO REGIONAL DE 
PRÓTESE DENTÁRIA – LRPD), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, 
PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESIDENTES NA 
CIDADE DE LAJEADO, QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA 
BRASIL SORRIDENTE NO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL.

VALOR GLOBAL: VALOR DE R$ 37.000,00 (TRINTA E SETRE MIL 
REAIS).
VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA (15/12/2022) ATÉ 15/12/2023.
SIGNATÁRIOS: RONISVALDO DA SILVA PINHO, REPRESENTANTE 
LEGAL DA CONTRATANTE – E A EMPRESA LABORATÓRIO DE 
PROTESE DENTARIA SOLUÇÃO EIRELI, REPRESENTADA PELO SR. 
TIMOTHEO REIS VIANA

LAJEADO-TO, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

RONISVALDO DA SILVA PINHO
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO - TO

EDITAL Nº  01,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

“Dispõe sobre os procedimentos para Evolução Funcional 
dos profissionais do Magistério Público de Lajeado/TO, 
sobre as Progressões Horizontal e Vertical. ”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE LAJEADO/TO, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Complementar nº 02/2009 e 03/2012 que dispõe sobre o Plano de Cargo 
e Renumeração do Magistério Público do Município de Lajeado/TO, torna 
público o Edital para procedimento da Evolução Funcional dos profissionais do 
Magistério Público de Lajeado/TO, sobre as Progressões Horizontal e Vertical.

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

 Art. 1º. O presente Edital trata das Progressões Horizontal e Vertical, 
promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aos servidores de 
carreira do magistério, que comprovarem o direito adquirido antes da vigência 
da Lei Complementar Nº 173/2020, ou seja, antes de 28 de maio de 2020 e após 
31 de dezembro de 2021.

 Art. 2º. O Requerimento de solicitação da (s) Progressão(ões) deverá 
ser entregue, exclusivamente, na sede da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, período compreendido entre às 8 horas do dia 20 de dezembro de 2022 
até às 17 horas do dia 20 de janeiro de 2022, endereçada à Comissão para a 
Avaliação de Títulos e Requisitos para efeito de Progressão Funcional (Horizontal 
e Vertical) dos profissionais do Magistério do Município de Lajeado/TO.

Art. 3º. Antes de efetuar a entrega do Requerimento, o profissional do 
Magistério deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital, certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para o pedido de Evolução Funcional 
na Carreira, nos níveis/classes solicitados.

Parágrafo Único - Compete a Comissão do Plano de Cargo e 
Renumeração do Magistério Público do Município de Lajeado/TO, analisar e 
validar os documentos comprobatórios e a pertinência das titulações e recomendar 
ao órgão competente o deferimento ou indeferimento dos requerimentos de 
evolução funcional, respeitando o Plano de Carreira e sobretudo, a legitimidade 
dos documentos apresentados, bem como o cumprimento legal da função exercida 
pelo requerente, não podendo o mesmo estar em desvio da docência ou prol dela, 
obedecendo os critérios das funções que lhe são inerentes e de legitimidade.

 
CAPÍTULO II

§1º O Atendimento Educacional Especializado (AEE), realizado de 
forma complementar ou suplementar, deverá ser organizado pelos profissionais 
responsáveis;

§2º Para efeitos de conclusão de cada etapa da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) será garantida a carga horária mínima de 400 (quatrocentas) 
horas letivas.

§3º O acompanhamento pedagógico realizado por parte da equipe 
gestora, das aulas previstas e ministradas, deverá ser realizado desde o primeiro 
bimestre, quando necessário, reorganizar os horários das aulas para um melhor 
atendimento à carga horária.

§4º Os pontos facultativos não contemplam o Calendário das Unidades 
Escolares, tendo em vista o cumprimento obrigatório dos 200 dias letivos.

§5º Para os eventos culturais serão considerados letivos, desde 
que sejam planejadas ações e previstas no PPP de forma interdisciplinar e 
transdisciplinar entre componentes curriculares.

Art.10 – O Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino, apresenta 
202 dias letivos para o ano de 2023, flexibilizando desta forma qualquer 
necessidade para atender as particularidades locais, garantindo uma melhor 
organização e planejamento do ano em exercício ou a cada início de semestre, 
devendo as Unidades de Ensino cumprirem os 200 dias letivos ou 100 dias para 
a EJA. As datas que deverão ser cumpridas impreterivelmente são:

I – Datas e períodos comuns:
Início e término do ano letivo;
Formação continuada;
Planejamento pedagógico;
Conselho de classe pedagógico;
Férias; e
Recuperação final.

§1º Os dias de formação continuada previstas no calendário escolar 
contemplarão 16 horas presenciais e a carga horaria será complementadas de 
forma remota-híbrida

Art. 11 A semana de Combate à Violência contra a Mulher, instituída 
pela Lei nº 14.164/21, deve ser planejada e prevista no PPP, bem como todos os 
projetos previsto pela unidade escolar.

Art.12 Os sábados letivos devem ser planejados previamente e constar 
no PPP, os quais recomendam-se o desenvolvimento de simulados, projetos, 
leituras, projetos das áreas de conhecimento e ações de culminância, ações de 
protagonismo estudantil, e aulas conforme planejamentos.

Art.13 Aos estudantes regularmente matriculados é assegurado, no 
exercício da liberdade de consciência e crença, o direito de prévio e motivado 
requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo 
os preceitos de sua religião, garantindo o direito a reorganização da realização e 
entrega de atividades curriculares e/ou avaliativas obedecendo ao planejamento 
curricular previsto.

Art.14 A Integralização da carga horária é a obtenção da carga horária 
total dos componentes curriculares prevista na Estrutura Curricular vigente ou 
Plano de Curso, dentro do prazo de duração da oferta da etapa/curso/modalidade.

Art.15 O ano letivo encerrará mediante a integralização da carga 
horária prevista para cada modalidade e etapa de ensino.

Art. 16 O conselho pedagógico não será considerado letivo e deverá 
ser realizado nos dias contemplados no Calendário Escolar Oficial.

Art. 17 Nos dias de afastamentos de profissionais da educação caberá a 
equipe gestora reorganizar a Unidade Escolar de modo a assegurar o cumprimento 
do efetivo trabalho escolar aos estudantes.

Art. 18 A equipe gestora deverá orientar e acompanhar o fluxo escolar 
atendendo as orientações das Diretrizes da Evasão Escolar, e apoiando o Busca 
Ativa Escolar;

Art . 19 A equipe gestora deverá ter ciência expressa do contido na 
presente Instrução Normativa, e todos os servidores da Unidade Escolar.

Art.20 É vedado a realização de atividades de limpeza de caixa 
d’água, dedetização, desratização e desinsetização fora dos períodos de férias 
e recessos escolares.

Art.21 A equipe escolar é responsável pelo cumprimento do 
Calendário Escolar Oficial validado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO nos termos desta Instrução Normativa.

Art.22 Os casos omissos serão apreciados e deliberados pela Secretária 

Municipal de Educação.

Art.23 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
Secretária Municipal de Educação
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Da Evolução Funcional

Art. 4º. Refere-se à mudança de um nível e/ou classe em decorrência 
de nova formação acadêmica, tempo de serviço e Avaliação de Desempenho.

Art.5º Fica prejudicada a promoção por merecimento, com 
consequente interrupção da contagem de tempo de exercício, o profissional da 
educação que se encontrar em algum dos casos previstos no art. 24, incisos I a 
VII, da LC 002/2009, observados os parágrafos primeiro e segundo do referido 
artigo e suspensa a contagem do tempo para fins de promoção os casos previstos 
no art. 25 I a III da LC 002/2009.  

SEÇÃO I

Da Progressão Horizontal

Art. 6º. A Progressão Horizontal constitui-se na passagem do 
profissional de uma classe para a outra imediatamente superior na estrutura da 
carreira, dentro de cada nível, baseada no tempo de serviço, na qualificação 
profissional e na Avaliação de Desempenho do período do interstício.  

§ 1º. A mudança classe dar-se-á de quatro em quatro anos, após o 
término do estágio probatório, sendo o servidor enquadrado na classe inicial 
da carreira.

§ 2º. A mudança classe será sempre para a classe seguinte.
§ 3º. A mudança de classe acarretará de 10% (dez por cento) sobre o 

vencimento base a cada letra progredida.

Art. 7º. A Progressão Horizontal do Profissional do Magistério, 
observado o art. 20 da LC 02/2009, incisos I a III, dar-se-á mediante os seguintes 
requisitos:

I – cumprir 04 (quatro) anos de efetivo exercício na classe em que se 
encontra, após o estágio probatório;

II – ser aprovado na Avaliação Permanente de Desempenho com 
média mínima de 7,0 (sete);

III – não ter mais de 05 (cinco) faltas injustificadas no período 
avaliado;

IV – não ter sofrido punição disciplinar (Advertência/suspensão) nos 
12 (doze) meses que antecedem a Progressão Horizontal;

V – Não possuir mais de 5 faltas injustificadas ao serviço e ou 10 
atrasos de comparecimento ao serviço ou saídas antes do horário para o término 
da sua jornada diária de trabalho;

VI- Ter apresentado resultados satisfatórios comprovados através dos 
índices de rendimentos dos estudantes.

SEÇÃO II

Do Requerimento para Progressão Horizontal

Art. 11. O Profissional do Magistério Público da Educação Básica, 
interessado na progressão horizontal deverá requerê-lo junto a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Lajeado/TO, instruindo o processo com 
os seguintes documentos:

I – Requerimento preenchido;
II – preencher as exigências determinadas no art. 10 incisos I a VI 

deste Edital;
III – comprovação de tempo de exercício mínimo em cada classe e 

ao merecimento, nos termos do § 2º do art. 22 da LC 02/2009;
IV- apresentar certificado com carga mínima de 120 (cento e vinte) 

horas de participação em cursos de formação, relacionado à área de atuação, 
no período avaliado;

Parágrafo Único - A Progressão Horizontal será autorizada pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal, por ato próprio. Após conclusão da Comissão 
para a Avaliação de Títulos e Requisitos para efeito de Progressão Funcional 
(Horizontal e Vertical) dos profissionais do Magistério do Município de Lajeado/
TO, observado o previsto no inciso III do art. 20 da LC 002/2009.

SEÇÃO III

Progressão Vertical

Art. 8º. A Progressão de um nível para outro (a) imediatamente 
superior, dar-se-á na estrutura de carreira vertical mediante aprovação de 
desempenho, tempo de serviço e comprovação de titulação, mantida a classe 
em que se encontra.

§ 1º. A mudança de nível dar-se-á de três em três anos, após o término 
do estágio probatório e observado o art 28-E da LC 003/2012.

§ 2º. A mudança de nível será sempre para o nível seguinte.

Art. 9º. Progressão Vertical do Profissional do Magistério dar-se-á 
mediante cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 28—D, incisos I a 
IV, §§ 1º e 2º da LC 03/2012.

Art. 10. A Progressão Vertical será autorizada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, por ato próprio, após conclusão da Comissão para a 
Avaliação de Títulos e Requisitos para efeito de Progressão Funcional (Horizontal 
e Vertical) dos profissionais do Magistério do Município de Lajeado/TO.

 
SEÇÃO IV

Do Requerimento para Progressão Vertical

Art. 11. O Profissional do Magistério Público da Educação Básica, 
interessado na progressão vertical nos diversos níveis deverá requerê-lo junto a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Lajeado/TO, instruindo o processo 
com os documentos estabelecidos no art. 28-A § 1º incisos I a V da LC 003/2012:

CAPÍTULO III

Dos Recursos

Art. 12. Será admitida interposição de recursos contra o resultado 
prévio da Evolução Funcional para Progressão Horizontal e Progressão Vertical.

Art. 13. O prazo para interposição de recursos será de 10 (dez) dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da divulgação no Diário Oficial de Lajeado.

Art. 14. O recurso deverá ser:
I – dirigido à Comissão para a Avaliação de Títulos e Requisitos 

para efeito de Progressão Funcional (Horizontal e Vertical) dos profissionais 
do Magistério do Município de Lajeado/TO;

II – protocolado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
perante a Comissão para a Avaliação de Títulos e Requisitos para efeito de 
Progressão Funcional (Horizontal e Vertical) dos profissionais do Magistério 
do Município de Lajeado/TO.

III – interposto formalmente e digitado em editor de texto, contendo 
nome, lotação, cargo, matrícula e assinatura do servidor/a, ficando vedada a 
apresentação manuscrita;

IV – formulado com base em argumentos claros e objetivos 
devidamente fundamentados e justificados.

Art. 15. Os recursos interpostos nos termos deste Capítulo serão 
julgados pela Comissão do Plano de Cargo e Renumeração do Magistério Público 
do Município de Lajeado/TO.

CAPÍTULO V

Das Disposições Finais

Art. 16. A assinatura do requerente para Progressão Horizontal e 
Progressão Vertical ou a não interposição de recursos implica na aceitação e 
concordância com todos os termos e regras estabelecidos neste Edital.

Art. 17. A implantação da progressão se dará a partir da conclusão 
do respectivo processo administrativo e observada a capacidade orçamentário-
financeira e legal do Município, bem assim a sequência cronológica dos atos 
declaratórios de aptidão à evolução funcional, com o correspondente estudo 
técnico e normativo a ser promovido pela Secretaria de Educação até 31 de 
junho de 2023.

Art. 18. As suspensões e interrupções de prazos para requerimento de 
progressão vertical ou horizontal, serão adotadas de acordo com a LC 02/2009 
e 03/2012, bem como demais regras previstas nas referidas Leis. 

Art. 19. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Plano 
de Cargo e Renumeração do Magistério Público do Município de Lajeado/TO, 
observados os dispositivos legais e constitucionais.

Lajeado/TO, 19 de dezembro de 2022.

ANEXO I ao Edital nº 001, de 19 de dezembro de 2022.

REQUERIMENTO PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL

NOME                          ESTADO CIVIL:

RG ÓRGÃO EMISSOR: CPF: MATRÍCULA:

LOTADO NA: CARGO: FUNÇÃO ATUAL:

CIDADE: UF: CEP:

ENDEREÇO:
Qual evolução que deseja requerer:

Progressão Horizontal (marcar a letra com um X): 

A (   ) B (   ) C (   ) D (   ) E (   )

Progressão Vertical (marcar a letra com um X):

I (   ) II (   ) III (   ) IV (   ) V (   )

Obs. O requerimento não deve conter rasuras, sendo o seu 
preenchimento de inteira responsabilidade do requerente. 

Lajeado/TO, ______ /______ 202       .

_________________________________________
Assinatura do/a requerente
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