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LEI COMPLEMENTAR Nº 376/2019    

 

                 Nova Olinda/TO, 08 de novembro de 2019. 

 

“Dispõe sobre reestruturação administrativa 

operacional do Poder Executivo, alterando o anexo II 

da Lei Complementar nº 301/2014 e dá outras 

providências.” 

 

 

   Prefeito Nova Olinda/TO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 

a Câmara Municipal, APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica  alterado o anexo II da Lei Complementar nº 301/2014,   em relação 

aos cargos abaixo especificados, os quais passam a viger conforme disposto na 

presente lei e respectivo anexo I: 

 

I- Ficam fixados os vencimentos do cargos de médicos conforme na Lei  

Complementar nº 301/2014, revogando-se a lei (.....) municipal 358/2018; 

II- Fica reestabelecido na estrutura administrativa de cargos efetivos do 

município de Nova Olinda, o cargo de eletricista, o qual tem requisitos de 

investidura definidos conforme anexo I da presente lei complementar. Ficando 

derregada a lei  (....) 330/17, quanto ao cargo de eletricista.  

III- Fica alterado o anexo II da Lei Complementar 301/2014, quanto ao 

quantitativo do cargo de operador de patrol, conforme anexo I da presente Lei, 

bem como, fica incluído um cargo de operador de retroescavadeira conforme 
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detalhamento contido no anexo  I da presente lei complementar, aplicando-se ao 

cargo de operador de retroescavadeira, os direitos estatuídos no plano de carreira 

para os cargos de operador de máquinas.  

IV- Fica acrescido à estrutura administrativa de cargos efetivos do município de 

Nova Olinda, um cargo de biomédico, conforme detalhamento contido no anexo I 

da presente lei complementar, ficando excluído o cargo do bioquímico. 

 

Parágrafo único- Fica o Poder Executivo autorizado a consolidar as alterações 

introduzidas pela presente lei complementar à lei complementar nº 301/2014. 

  

Art. 2º. As despesas resultantes do atendimento à presente lei complementar 

serão custeadas conforme disponibilidade orçamentária de cada exercício 

financeiro.  

 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a lei ... 

municipal nº 358/2018 e derrogadas as leis 330/2017quanto ao cargo de 

eletricista, bem como a lei complementar nº 301/2014, em relação aos cargos, 

quantitativos, requisitos de investiduras disciplinados na presente lei 

complementar,  e revogadas as demais disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA OLINDA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 

08  dias do mês de novembro de 2019. 

 

 

José Pedro Sobrinho 

Prefeito 

 


