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LEI Nº 004 DE 14 MARÇO DE 2022. 

 
SÚMULA:“Dispõe sobre a concessão 
de auxílio de bolsas de estudos  para 
alunos do ensino superior         para o 
exercício de 2022, e dá outras 
providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 
Município de Recursolândia, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVOU e eu, 
SANCIONO a presente Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio 
a Bolsas de Estudos para alunos regularmente matriculados no Ensino Superior no 
exercício de 2022, com vistas a beneficiar estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica do município. 

 
Art. 2º - O valor do auxílio de cada Bolsa de Estudo, equivalente a cada 

bolsista, será de R$ 100,00 (cem reais). 
 
Parágrafo único - O pagamento só será efetuado a cada bolsista, 

mediante apresentação da quitação da mensalidade. 
 
Art. 3º - Serão distribuídas 20 (vinte) bolsas de auxílio aos estudantes do 

ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica do município de 
Recursolândia para o exercício de 2022. 

 
Art. 4º - Caberá ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

do Município de Recursolândia, a avaliação do grau de carência dos acadêmicos que, 
após o relatório completo da situação de vulnerabilidade socioeconomica, será 
realizada a escolha dos beneficiados do auxílio das Bolsas de Estudo, mediante 
critérios objetivos, fixados pelo CRAS. 

 
Parágrafo 1º - O auxílio da bolsa de estudo será concedida ao 

acadêmico quando comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
através dos documentos apresentados pelo candidato, de acordo com a legislação 
vigente. 
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Parágrafo 2º - Terão prioridade no processo de seleção os portadores 
de necessidades especiais ou invalidez permanente, devidamente comprovadas. 

Art. 5º - Caracterizam-se como motivos suficientes para exclusão dos 
acadêmicos inscritos e sua consequente desclassificação, a ocorrência de qualquer 
das seguintes situações: 

a) Apresentar a documentação incompleta; 
b) Possuir auxílio financeiro para custear seus estudos, como FIES, bolsas da  

Faculdade e outros; 
c) Não entregar documentos comprobatórios no prazo previsto no Decreto 

Executivo a ser editado; 
d) Falta de veracidade nas informações; 
e) Apresentar incoerência entre os dados informados e os documentos 

apresentados; 
f) Apresentar dados falsos ou dados incompletos no preenchimento do  formulário 

de inscrição; 
g) Não comparecer à entrevista; 

Art. 6º - O prazo de solicitação do auxílio das Bolsas de Estudo e entrega 
da documentação pelos acadêmicos, será defenida mediante Decreto Executivo, que 
será publicado no Diário Oficial do Município de Recursolândia. 

Art. 7º - Após a conclusão do curso a Prefeitura Municipal de 
Recursolândia, não beneficiará o bolsista pela segunda vez. 

Art. 8° - As despesas com a execução desta Lei correrão por  conta da 
dotação dos recursos próprios do município de Recursolândia. 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, ficam 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito de Recursolândia, Estado do Tocantins, 

14 de Março de 2022. 

 

 

 

 
CARLOS VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA  

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 005 DE 14 MARÇO DE 2022. 

 
SÚMULA: “Autoriza o Município 
de Recursolândia a contratar em 
caráter temporário de excepcional 
interesse público para o 
desenvolvimento do programa 
Criança Feliz/Primeira Infância no 
SUAS e dá outras providências” 

 
                                                          Autoria: Executivo Municipal 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Recursolândia, FAZ SABER, que a Câmara 
Municipal, APROVOU e eu, SANCIONO a presente Lei: 
 
CONSIDERANDO a Lei 13.257 de 08 de Março de 2016 que Dispõe sobre 
as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, 
e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012; 
CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 956, de 22 de Março de 2018 que 
Dispõe   acerca do Programa Criança Feliz no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Social. 
CONSIDERANDO a Portaria MC nº 431, de 06 de março de 2019 que 
dispõe sobre a adesão do Estado ao Programa Criança Feliz/Primeira 
Infância no SUAS.                 
CONSIDERANDO a Resolução CIT nº 5 de 21 de Outubro de 2016 
Pactua critérios de partilha para o financiamento federal das ações do 
Programa Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social. 
(Redação dada pela Resolução nº 2, de 2018). 
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LEI Nº 005 DE 14 MARÇO DE 2022. 

 
SÚMULA: “Autoriza o Município 
de Recursolândia a contratar em 
caráter temporário de excepcional 
interesse público para o 
desenvolvimento do programa 
Criança Feliz/Primeira Infância no 
SUAS e dá outras providências” 

 
                                                          Autoria: Executivo Municipal 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Recursolândia, FAZ SABER, que a Câmara 
Municipal, APROVOU e eu, SANCIONO a presente Lei: 
 
CONSIDERANDO a Lei 13.257 de 08 de Março de 2016 que Dispõe sobre 
as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, 
e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012; 
CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 956, de 22 de Março de 2018 que 
Dispõe   acerca do Programa Criança Feliz no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Social. 
CONSIDERANDO a Portaria MC nº 431, de 06 de março de 2019 que 
dispõe sobre a adesão do Estado ao Programa Criança Feliz/Primeira 
Infância no SUAS.                 
CONSIDERANDO a Resolução CIT nº 5 de 21 de Outubro de 2016 
Pactua critérios de partilha para o financiamento federal das ações do 
Programa Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social. 
(Redação dada pela Resolução nº 2, de 2018). 
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 20 de 24 de Novembro de 2016 
Aprova os critérios de partilha para o financiamento federal do Programa 
Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para os 
exercícios de 2016e 2017. 
CONSIDERANDO a Portaria MC nº 1.217, de 01 de Junho de 2019 
Dispõe sobre o público prioritário do Programa Criança Feliz,  
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica autorizada a criação de vagas temporárias para atender a 
necessidade de excepcional interesse público decorrente do 
desenvolvimento do programa nacional de CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA 
INFANCIA NO SUAS, de acordo com a Portaria nº 2496/2018 - MDS e 
Resolução nº 19- CNAS e demais normas legais, com atribuições 
constantes no Anexo I desta Lei, de acordo com o quadro abaixo 
especificado: 
 

    Categoria  Quant. 
Carga 
Horária           
semanal 

Vencimento   
R$          Habilitação 

    Visitador     03     40 h/s      1.212,00        Ensino médio 

    Coordenador     01        1.212,00 

 Ensino Superior –          
Psicólogo           
Assistente Social ou 
Pedagogia 

  
Art. 2º - Fica autorizada a contratação de visitadores e Coordenador 
conforme previsto no artigo 1º desta lei, de acordo com as normativas 
previstas nesta Lei. 

§ 1º Fica autorizada a concessão de gratificação especial aos visitadores 
e Coordenador do Programa Criança Feliz. 

 
§ 2º As vagas extinguir-se-ão automaticamente, bem como a gratificação 
que não incorpora ao salário, quando da extinção do Programa CRIANÇA 
FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. 
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Art. 3º - As despesas com a execução desta Lei correrão por  conta do 
repasse do Governo Federal, através do Programa CRIANÇA 
FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, ao município de Recursolândia. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, ficam 
revogadas disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Recursolândia, Estado do Tocantins, 

14 de Março de 2022. 
 

 

 

CARLOS VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

SANTANA RAMOS  AGUIAR  DE ARAÚJO 
GESTORA DO FMAS  

 
 

 
 

PAULO ROBERTO PEREIRA  PORTO 
ADVOGADO OAB/TO   8.663 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
  
 
a) COORDENADOR DO PROGRAMA 
 
 
I – atuar no planejamento, na supervisão, na capacitação continuada dos 
visitadores, na organização e registro das visitas e na articulação dos 
encaminhamentos das demandas dos beneficiários de forma integrada 
com os técnicos de referência do CRAS; 
II  - mobilizar as famílias para adesão ao Programa junto aos 
profissionais de referência para o Programa na rede de assistência, 
saúde e educação; 
III – viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias 
visitadas, articulando CRAS/UBS, em conjunto com os agentes 
comunitários de saúde, sempre que possível, para o desenvolvimento 
destas ações; 
IV – articular encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, 
conforme demandas identificadas nas visitas domiciliares; 
V – mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o 
trabalho dos visitadores, o desenvolvimento das crianças e a atenção 
às demandas das famílias; 
VI – levar situações complexas, lacunas e outras questões 
operacionais para debate junto ao  Gestor e a Secretária Municipal de 
Assistência Social, sempre que necessário para a melhoria da atenção 
às famílias. 
  
b) VISITADOR 
  
I – Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das 
informações acerca das atividades; 
II – Consultar e recorrer ao superior sempre que necessário; 
III -  Registrar as visitas domiciliares; 
IV – Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que 
requeiram encaminhamentos para a rede (como educação, cultura, 
justiça, saúde ou assistência social), visando sua efetivação; 
V - Realizar a caracterização da família, por meio de formulário 
específico; 
 



ANO IV - Nº 199 - SEGUNDA - FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2022DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA06

    

 
Praça José Tavares, S/N, Centro, Recursolândia - TO - CEP:77.733-000 

CNPJ: 37.421.146/0001-10 - Fone: (63) 3438-1136 - Email: 
prefeitura@recursolandia.to.gov.br 

  

VI - Realizar a caracterização da gestante, por meio de formulário 
específico; 
VII - Realizar a caracterização da criança, por meio de formulário 
específico; 
VIII - Realizar o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio 
de formulário específico; 
IX - Preencher o instrumento “Plano de Visita” para planejamento do 
trabalho junto às famílias; 
X - Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das 
visitas domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e 
capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o 
desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; 
XI - Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas 
à criança a partir do diagnóstico inicial de seu desenvolvimento; 
XII - Acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas 
próprias famílias junto às crianças e as ações realizadas pelas 
gestantes; 
XIII - Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas 
gestantes; 
XIV - Participar de reuniões semanais com o supervisor para repassar 
o trabalho realizado durante a visita domiciliar e para planejar as 
Modalidades de Atenção; 
XV - Executar o cronograma de visitas domiciliares às famílias; 
XVI - Participar das capacitações destinadas aos visitadores; 
XVII - Colaborar com o supervisor/coordenador no levantamento de 
temáticas a serem abordadas na educação continuada e permanente; 
XVIII - Informar imediatamente ao supervisor/coordenador situações 
em que forem  
 
identificadas ou percebidas circunstâncias ou casos que indiquem 
problemas na família como, por exemplo, suspeita de violência 
doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a 
serviços e direitos de crianças com deficiência, para que o supervisor 
acione a rede de serviços; 
XIX - Realizar o acompanhamento da criança, por meio de formulário 
específico. 
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VI - Realizar a caracterização da gestante, por meio de formulário 
específico; 
VII - Realizar a caracterização da criança, por meio de formulário 
específico; 
VIII - Realizar o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio 
de formulário específico; 
IX - Preencher o instrumento “Plano de Visita” para planejamento do 
trabalho junto às famílias; 
X - Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das 
visitas domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e 
capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o 
desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; 
XI - Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas 
à criança a partir do diagnóstico inicial de seu desenvolvimento; 
XII - Acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas 
próprias famílias junto às crianças e as ações realizadas pelas 
gestantes; 
XIII - Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas 
gestantes; 
XIV - Participar de reuniões semanais com o supervisor para repassar 
o trabalho realizado durante a visita domiciliar e para planejar as 
Modalidades de Atenção; 
XV - Executar o cronograma de visitas domiciliares às famílias; 
XVI - Participar das capacitações destinadas aos visitadores; 
XVII - Colaborar com o supervisor/coordenador no levantamento de 
temáticas a serem abordadas na educação continuada e permanente; 
XVIII - Informar imediatamente ao supervisor/coordenador situações 
em que forem  
 
identificadas ou percebidas circunstâncias ou casos que indiquem 
problemas na família como, por exemplo, suspeita de violência 
doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a 
serviços e direitos de crianças com deficiência, para que o supervisor 
acione a rede de serviços; 
XIX - Realizar o acompanhamento da criança, por meio de formulário 
específico. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Recursolândia,  

Estado do Tocantins, 

14 de Março de 2022. 
 
 
 
 

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 204 DE 14 DE MARÇO DE 2022. 

 
“Dispõe sobre a revogação da portaria 
nº190 de 11 de Fevereiro de 2022, e 
dar outras providências”. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela a Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE:  

 

Art. 1º - Fica REVOGADA a portaria nº190 de 11 de Fevereiro de 2022, publicada 
no diário oficial do município de Recursolândia, sob a Edição de nº 186 de 11 de 
Fevereiro de 2022.  
 

Art. 2º- Fica NOMEADA o Sra. LAYANE PORTILHO COSTA, para exercer o cargo 
de membro da Comissão Permante de Licitação. 
 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficam revogadas 
disposições em contrário.  
 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Recursolândia, aos 14 dia do mês de Fevereiro 
de 2022.  

 
 

 

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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