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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009,
de 7 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre procedimentos relativos
à lotação e remoção de Servidor
Público nas Unidades Escolares da
Rede Estadual de Ensino para o ano
de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 42, § 1o,
inciso II, da Constituição do Estado, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A lotação e a remoção de Servidor
Público lotado em Unidade Escolar da Rede
Estadual de Ensino, para o ano letivo de 2011,
obedecem aos procedimentos contidos nesta
Instrução Normativa.

Art. 2º Define-se o quantitativo de
Servidores das Unidades Escolares da Rede
Estadual de Ensino em conformidade com o
quadro “Critérios para Lotação Quantitativa de
Pessoal”, na forma do Anexo Único a esta
Instrução Normativa.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE LOTAÇÃO

Art. 3º A lotação inicial para as funções
do setor pedagógico, setor administrativo-
financeiro e regência de sala de aula faz-se
exclusivamente com servidores efetivos.

Parágrafo único. O professor poderá
ser lotado nas funções do setor pedagógico e
setor administrativo-financeiro, desde que, no
município, as disciplinas de sua formação não
estejam em déficit ou sendo ministradas por
professor com outra formação.

Art. 4º Para ser lotado na docência dos
anos iniciais do Ensino Fundamental e do
primeiro segmento da Educação de Jovens e
Adultos, o professor deve possuir Nível Médio,
na Modalidade Normal ou Superior em Curso
Normal Superior ou em Pedagogia, com
habilitação nas séries iniciais do ensino
fundamental.

§ 1º Os docentes que atuam do 1º ao
5º ano regular do Ensino Fundamental, terão
carga horária de 135 horas mensais, para
atender a atividades de regência e reforço
escolar;

§ 2º O Professor do 4º e do 5º ano que
quiser dobrar a carga horária com duas turmas
poderá fazê-lo, recebendo por 90 horas
mensais em cada turma;

§ 3º No caso de o professor do 4º e do
5º ano optar por ficar lotado com duas turmas,
as aulas de dinamização e reforço escolar
poderão ser distribuídas para outro professor,
podendo um mesmo professor ficar lotado com
as aulas de dinamização e de reforço escolar;

§ 4º As quatro aulas de dinamização e
as quatro aulas de reforço escolar do 4º e do 5º
ano regular do ensino fundamental só poderão
ser distribuídas nos casos em que o professor
optar por permanecer com 90 horas mensais;

§ 5º A complementação da carga horária
dos professores que atuam do 1º ao 5º ano
regular do Ensino Fundamental poderá ocorrer
nas aulas de dinamização e reforço escolar do
4º e do 5º ano e, ainda, nas disciplinas de
filosofia, arte, sociologia e ensino religioso nas
unidades onde não haja profissional habilitado.

Art. 5º Para ser lotado na docência dos
anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino
Médio Básico, do Ensino Médio Integrado, do
Segundo e Terceiro Segmentos da Educação
de Jovens e Adultos, o professor deve possuir
formação superior com licenciatura plena ou
bacharelado com complementação pedagógica
específica para atuar na disciplina.

Art. 6º Ao professor deve ser garantido,
sempre que possível, o maior número de aulas
na mesma disciplina, mesmo que em unidades
escolares diferentes, preferencialmente no
mesmo nível e na mesma modalidade, ou em
períodos equivalentes na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos.

Art .  7º Após a lotação dos
professores que já atuam nos Programas
“Se Liga Tocant ins”,  “Acelera Brasi l ”  e
“Circuito Campeão”, o diretor da unidade
escolar deve dar preferência de lotação
nestes programas para:

I - professor efetivo;

II - professor que possuir formação
Nível Médio, na Modalidade Normal ou Normal
Superior ou Pedagogia, com habilitação em
Magistério, nas séries iniciais.

Parágrafo único. Os professores já
lotados nos Programas mencionados neste
artigo devem permanecer, desde que
apresentem desempenho satisfatório.

Art. 8º. A função de Auxiliar Financeiro e
Apoio Escolar deverá ser preenchida por
servidor detentor de cargo de nível médio, exceto
os servidores que estejam com
remanejamento de função concedido pela
Junta Médica Oficial do Estado.

Art. 9º. As funções em déficit terão que
ser relacionadas por município e unidade
escolar e encaminhadas à Diretoria de Recursos
Humanos desta Pasta para análise, sendo que
a lotação de pessoal somente poderá ocorrer
após autorização do Titular da Pasta.

Art.10. Todo professor que não estiver
lotado em conformidade com o quadro
“Critérios para Lotação Quantitativa de
Pessoal”, terá sua carga horária reduzida para
20 horas semanais, exceto nos casos que
decorram de determinação da Junta Médica
Oficial do Estado.

Art. 11. Os servidores detentores de
cargo do Quadro Geral, que não estiverem
lotados dentro das vagas do quadro de pessoal,
serão, a partir de fevereiro de 2011, devolvidos
para a Secretaria da Administração, para lotação
em outro Órgão.

Art. 12. Os dirigentes das unidades
escolares conveniadas somente podem
proceder à lotação de servidor em conformidade
com as instruções específicas para cada
convênio e obedecidas as normas desta
Instrução Normativa.

Parágrafo único. Havendo lotação ou
prestação de serviço fora dos parâmetros e
condições previstos nesta Instrução Normativa,
a instituição conveniada arcará integralmente
com o ônus de todos os pagamentos salariais,
indenizatórios, securitários e previdenciários
devidos.

Art. 13. Para lotação de servidores,
deverão ser observadas, além das normas
contidas nesta Instrução Normativa, as que se
referem ao perfil/atribuições adequados ao
exercício das funções.

Art. 14. Somente será permitida
abertura de novas turmas na Educação de
Jovens e Adultos, mediante prévia autorização
do Titular desta Pasta.

Art. 15. A composição das turmas
deverá obedecer os critérios definidos no
“PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA - 2011”.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE REMOÇÃO

Art. 16. As remoções, a pedido, no
âmbito da Secretaria da Educação e Cultura,
somente podem ocorrer, mediante a existência
de vaga na área de formação do requerente e
no início do ano letivo.

Parágrafo único. Excetuam-se do
período mencionado neste artigo, as remoções
por motivo de saúde do servidor, do cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas
expensas e conste em seu assentamento
funcional, desde que comprovado pela Junta
Médica Oficial do Estado.

Art. 17. Havendo solicitações de
remoção em número maior que as vagas
existentes para uma mesma unidade escolar
e mesma área de formação têm preferência o
servidor que atender aos seguintes critérios:

I - ser efetivo;

II - ter disponibilidade para assumir
maior carga horária nos turnos em que a
unidade escolar necessitar;

III - ter maior tempo de serviço no cargo;

IV - ter menor número de faltas
injustificadas;

V - ter, no caso de remoção dentro do
mesmo município, residência mais próxima da
unidade escolar para a qual foi solicitada a
remoção.

Art. 18. O servidor deve aguardar o
resultado da solicitação de remoção em
exercício na sua lotação de origem.

Art. 19. Se deferido o pedido de
remoção, a lotação do servidor em seu novo
local de trabalho deve obedecer aos mesmos
critérios de lotação, definidos no Capítulo II
desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO IVDAS DISPOSIÇÕES
FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20. Aplicam-se, no que couber, aos
instrumentos regulamentados por esta
Instrução Normativa, a legislação pertinente,
especialmente a Lei Federal no 9.394/1996 e
Leis Estaduais nºs 1.818/2007 e 2.139/2009.

Art. 21. Revogam-se a partir de 1º de
janeiro de 2011:

I - todas as autorizações especiais de
lotação, concedidas no ano letivo de 2010;

II - a Instrução Normativa no 001, de 14
de janeiro de 2010.

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra
em vigor na data da sua assinatura
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I II III IV V VI VII VIII IX X

Acima de 41 

turmas

De 36 a 40 

turmas

De 30 a 35 

turmas

De 25 a 29 

turmas

De 21 a 24 

turmas

De 17 a 20 

turmas

De 13 a 16 

turmas

De 07 a 12 

turmas

De 04 a 06 

turmas

Até 03 

turmas

DR Diretor de Unidade Escolar 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h

CP Coordenador Pedagógico 200h 160h 160h 160h 120h 120h 80h 40h 40h -

OE Orientador Educacional 80h 80h 80h 40h 40h 40h 40h 40h

AP
Apoio Pedagógico - para U. E. com 3 (três)
programas autorizados.

3 3 3 2 2 2 2 2 1 -

AP
Apoio Pedagógico - para U. E. com 2 (dois)
programas autorizados.

2 2 2 1 1 1 1 1 1 -

DRA Diretor Administrativo Adjunto 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h -

CS Coordenador de Secretaria 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h - -

AFAE Auxiliar Financeiro e Apoio Escolar 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

AS Auxiliar de Secretaria 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1

ASG Auxiliar Serviços Gerais 1 p/ cada 6 
dependência

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem -

ME Merendeira 
1 p/ cada 

150 alunos Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 1

VN Vigia Noturno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -

-  - Professor regente de turmas 1 por turma Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

-  - Professor Dinamizador
1 p/ cada 5 

horas
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

-  - Professor Regente de disciplinas
Estrutura 
curricular

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

MODELO DE QUADRO DE PESSOAL

                      ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009, DE 7 DEZEMBRO DE 2010. 

                      CRITÉRIOS PARA LOTAÇÃO QUANTITATIVA DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2011

SETOR  ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOCENTES

SETOR  PEDAGÓGICO

Vigias Noturnos SEG TER QUA QUI SEX SAB. DIA
SAB. 

NOITE
DOM. DIA

DOM. 

NOITE

A

B

C

Sábado, domingo e feriado - diurno: das 7h às 18h

Sábado, domingo e feriado  - noturno: das 18h às 07h

                      ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2010. 

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS VIGIAS NOTURNOS:

De segunda à sexta - noturno: das 18h às 07h

A escala dos servidores na função de Vigia noturno, será distribuida conforme quadro abaixo:

3 - A Unidade Escolar com número de alunos entre 101(cento e um) e 299 (duzentos e noventa e nove), que funcionar em mais de um turno, terá direito a 2 (duas)
merendeiras.

Servidor na Função de Vigia Noturno

6 - A função de Coordenador Pedagógico deverá ser preenchida por professores que possuírem disponibilidade de 40 horas semanais. Não será permitido, nesta função,
lotação de professores com 20 horas. 

5 - Não será permitida a lotação de servidor na função de Apoio Pedagógico na Unidade Escolar que possuir autorização para funcionamento de apenas um programa.
(Laboratório de Informática, Biblioteca ou Teleposto).

9 - O professor dinamizador só poderá ser lotado no 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, nas turmas que o professor fizer opção por trabalhar 90h.

7 - Na função de Orientação Educacional só poderá atuar servidor efetivo habilitado em Orientação Educacional.

8 - No municipio que não houver servidor efetivo habilitado em Orientação Educacional, as horas destinadas a esta função poderá ser transferida para a função de
Coordenador Pedagógico. 

4 - Nas Unidades Escolares de Modelo IX, com dois programas, só poderá lotar um servidor se um dos Programas for o da Biblioteca.

REGRAS GERAIS

1 - Como critério para definição do número de turmas, dividir-se-á o número total de alunos frequentes no mês de agosto de 2010 por 30, indepedentemente do nível e da
modalidade de Ensino ministrado na Unidade Escolar. Aplica-se o arredondamento do número de turmas conforme exemplo: se estiver entre 5,51 e 6,50 turmas,

arrendonda-se para 6 (seis) turmas.

2 - A Unidade Escolar com número de alunos entre 61(sessenta e um) e 100 (cem) terá direito a uma merendeira;

SECRETARIA
DA FAZENDA
Secretário: MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES

PORTARIA SEFAZ No 1.590, de 1o de dezembro de 2010.

Estabelece critérios e procedimentos para avaliação da
Produtividade por Desempenho de Atividade
Administrativo-Fazendária – PDAAF, e adota outras
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 42, §1o, incisos I e IV, da Constituição Estadual, e com fulcro
no art. 14 do Decreto 4.030, de 16 de abril de 2010,

RESOLVE:

Art. 1o A avaliação da Produtividade por Desempenho de Atividade
Administrativo-Fazendária – PDAAF, desempenhada pelos servidores
administrativos lotados na Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins,
instituída pela Lei 2.327, 30 de março de 2010, será efetuada de acordo
com os critérios e procedimentos definidos nesta Portaria.

Art. 2o Para fim de cálculo de superação de metas, é acrescido à
arrecadação global o valor da compensação de crédito tributário de ICMS
previsto na Lei 1.745, de 15 de dezembro de 2006.

Art. 3o A PDAAF referente ao 13o salário deve ser calculada com
base nos pontos obtidos na Ficha de Desempenho Profissional Individual
– FDPI, no vencimento e no período de apuração do mês de outubro do
ano em curso e, na sua inexistência, serão considerados os do último
período avaliado.

Art. 4o Quando da fruição de 30 dias de férias dentro de mês de
31 dias, é dispensada a apresentação da FDPI referente ao 31o dia.

Art. 5o No fator Comparecimento ao Trabalho, da Cota II –
Assiduidade e Pontualidade, da FDPI, constante do Anexo II ao Decreto
4.030/2010, são consideradas apenas as faltas injustificadas.

Art. 6o Para fins do disposto no inciso III do art. 2o do Decreto
4.030/2010, considera-se Chefe Imediato o servidor ao qual se subordina
o avaliado, em relação direta, sem intermediação.

Art. 7o É permitido o uso de um algarismo após a vírgula quando
a Gradação em Pontos, constante da FDPI, corresponder a um intervalo
de pontos.

Parágrafo único. Se do total de pontos obtidos na FDPI resultar
em um número com um algarismo após a vírgula, deve-se adotar a
seguinte regra de arredondamento para definição do Índice de
Desempenho Profissional Individual – IDPI:

I – quando o primeiro algarismo a ser abandonado é 0, 1, 2, 3 ou
4, fica inalterado o último algarismo a permanecer;

II – quando o primeiro algarismo a ser abandonado é 6, 7, 8, ou
9, aumenta-se de uma unidade o algarismo a permanecer;

III – quando o primeiro algarismo a ser abandonado é 5, há duas
soluções:

a) se ao 5 seguir, em qualquer casa, um algarismo diferente de
zero, aumenta-se uma unidade ao algarismo a permanecer.

b) se o 5 for o último algarismo ou se ao 5 só se seguirem zeros,
o último algarismo a ser conservado só será aumentado de uma unidade
se for ímpar.

Art. 8o Compete à:

I – Superintendência de Projetos Tecnológicos Financeiros e
Tributários desenvolver e dar suporte ao sistema informatizado para
preenchimento da FDPI e para cálculo da PDAAF.

II – Coordenadoria de Administração de Pessoal informar à
Comissão Permanente de Avaliação – CPA os dados dos servidores,
necessários ao cálculo da PDAAF, tais como:

a) cadastrais;

b) vencimentos;

c) bancários;

d) lotação e movimentação;

e) nomeações, exoneração e cessões;

f) licenças, afastamentos, ausências, faltas e férias.

III – Unidades Fazendárias encaminhar à CPA, juntamente com
as FDPIs, relatório mensal contendo as faltas e as ausências ao serviço,
ainda que justificadas, dos servidores de sua circunscrição, conforme
Anexo I a esta Portaria.

Parágrafo único. As informações constantes dos incisos II e III
deste artigo devem ser cadastradas no sistema informatizado de cálculo
da PDAAF pelas respectivas unidades fazendárias responsáveis por sua
elaboração.

Art. 9o O recurso disposto no art. 7o do Decreto 4.030/2010 deve
ser apresentado no formulário constante do Anexo II a esta Portaria.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 30 de março de 2010.
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