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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 090,      

DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - 

CACS/FUNDEB. 

Eu, PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, no uso de minhas atribuições 

legais e fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço 

saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU e eu SANCIONO a 

seguinte Lei Complementar:  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – 

CACS/FUNDEB, no âmbito do Município de 

Araguaína/TO. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído 

por 16 (dezesseis) membros titulares, acompanhados de 

seus respectivos suplentes, conforme representação e 

indicação a seguir discriminadas:  

I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo 

municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria 

Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 

II - 1 (um) representante dos professores da educação 

básica pública;  

III - 1 (um) representante dos diretores das escolas 

básicas públicas;  

IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-

administrativos das escolas básicas públicas;  

V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da 

educação básica pública;  

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da 

educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela 

entidade de estudantes secundaristas.  

§ 1º Integrarão ainda o Conselho Municipal do Fundo, 

quando houver: 

I - 1 (um) representante do respectivo Conselho 

Municipal de Educação (CME); 

II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se 

refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por 

seus pares; 

III - 2 (dois) representantes de organizações da 

sociedade civil; 

IV - 1 (um) representante das escolas indígenas; 

V - 1 (um) representante das escolas do campo; 

VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas. 

§2° Os membros titulares que serão indicados pelo 

conjunto dos estabelecimentos, farão o processo eletivo 

organizado para escolha do Presidente. 

§3º A indicação referida no caput deste artigo, para os 

mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 

vinte dias antes do término do mandato vigente, para a 

nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato 

seguinte. 

§4º Os conselheiros de que trata o caput deste artigo 

deverão guardar vínculo formal com os segmentos que 

representam, devendo esta condição constituir-se como 

pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no 

§2º. 
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§5º São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

I - os titulares de cargo de Prefeito, de Vice-Prefeito e 

de Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e 

parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau; 

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 

assessoria ou consultoria que prestem serviços 

relacionados à administração ou controle interno dos 

recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes 

consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses 

profissionais; 

III - estudantes que não sejam emancipados; e 

IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil 

que: 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre 

nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo 

Municipal; ou 

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 

Municipal.  

§6° Na hipótese de inexistência de estudantes 

emancipados, a representação estudantil poderá 

acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.  

§7º O Presidente do Conselho será eleito por seus 

pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar 

a função o representante do governo gestor dos recursos 

do Fundo no âmbito do Município. 

§8º As organizações da sociedade civil a que se refere 

este artigo:  

a) são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014;  

b) desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 

respectivo conselho;  

c) devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 

(um) ano contado da data de publicação do edital;  

d) desenvolvem atividades relacionadas à educação ou 

ao controle social dos gastos públicos;  

e) não figuram como beneficiárias de recursos 

fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da 

Administração da localidade a título oneroso.  

§9º A eleição de que trata o §3º deste artigo obedecerá 

ao disposto nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 34 da 

Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

Art. 3º Para cada membro titular deverá ser nomeado 

um suplente, representante da mesma categoria ou 

segmento social com assento no Conselho, que substituirá 

o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e 

em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim 

do mandato. 

Parágrafo único. Na hipótese de o suplente assumir de 

forma definitiva a vaga do conselheiro titular, a Instituição 

ou segmento responsável deverá indicar novo 

representante para ocupar a vaga de suplente. 

Art. 4º O mandato dos membros dos Conselhos do 

FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução 

para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 

terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder 

Executivo. 

§1°O mandato dos membros do Conselho terá validade 

até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para 

regularização da nova Lei em atendimento ao que 

determina o art. 42, § 2º da Lei nº 14.113/2020. 

§2° A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 

(quatro) anos, sendo vedada a recondução em 

atendimento ao que determina o art. 34, §9º da Lei nº 

14.113/2020. 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DO FUNDEB 

Art. 5º Compete ao Conselho do FUNDEB: 

I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e 

aplicação dos recursos do Fundo; 

II - supervisionar a realização do Censo Escolar e a 

elaboração da proposta orçamentária anual do Poder 

Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o 

regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos 

dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 

operacionalização do FUNDEB; 

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos 

gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos 

repassados ou retidos à conta do Fundo;  
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IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos 

recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas 

mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; 

V - acompanhar a aplicação dos recursos federais 

transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio 

aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 

Jovens e Adultos - PEJA e, ainda, receber e analisar as 

prestações de contas referentes a esses Programas, 

formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação 

desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE; e 

VI - outras atribuições que a legislação específica, 

eventualmente, estabeleça. 

Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso IV 

deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo 

Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do 

prazo para a apresentação da prestação de contas junto 

ao Tribunal de Contas do Estado. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e 

um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares.  

Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a 

Presidência e a Vice-presidência os conselheiros 

designados nos termos do art. 2º, inciso I, desta Lei. 

Art. 7º Na hipótese em que o membro que ocupa a 

função de Presidente do Conselho do FUNDEB incorrer na 

situação de afastamento definitivo previsto no art. 3º, a 

Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente. 

Art. 8º No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado 

o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento. 

Art. 9º As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB 

serão realizadas, no mínimo, trimestralmente ou por 

convocação de seu presidente. 

Art. 10. O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia 

em suas decisões, sem vinculação ou subordinação 

institucional ao Poder Executivo Municipal. 

Art. 11. A atuação dos membros do Conselho do 

FUNDEB: 

I - não será remunerada; 

II - é considerada atividade de relevante interesse 

social; 

III - assegura isenção da obrigatoriedade de 

testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 

em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, 

e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles 

receberem informações; e 

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes 

de professores e diretores ou de servidores das escolas 

públicas, no curso do mandato: 

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem 

justa causa, ou transferência involuntária do 

estabelecimento de ensino em que atuam; 

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função 

das atividades do conselho; e 

c) afastamento involuntário e injustificado da condição 

de conselheiro antes do término do mandato para o qual 

tenha sido designado. 

V - veda, quando os conselheiros forem representantes 

de estudantes em atividades do Conselho, no curso do 

mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades 

escolares. 

Art. 12. O Conselho do FUNDEB não contará com 

estrutura administrativa própria, devendo o Município 

garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à 

execução plena das competências do Conselho e oferecer 

ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à 

sua criação e composição. 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao 

Conselho do FUNDEB um servidor do quadro efetivo 

municipal para atuar como Secretário Executivo do 

Conselho. 

Art. 13. O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que 

julgar conveniente: 

I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos 

de controle interno e externo manifestação formal acerca 

dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do 
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Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio 

da internet; 

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar 

o Secretário Municipal de Educação, ou servidor 

equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo 

de recursos e a execução das despesas do Fundo, 

devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo 

não superior a trinta dias. 

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, 

os quais serão imediatamente concedidos, devendo a 

resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, 

referentes a: 

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras 

e serviços custeados com recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, 

as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício 

na educação básica e indicar o respectivo nível, 

modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam 

vinculados; 

c) documentos referentes a convênios do Poder 

Executivo com as instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas 

com recursos do FUNDEB; e 

d) outros documentos necessários ao desempenho de 

suas funções. 

IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar: 

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços 

efetuados nas instituições escolares com recursos do 

Fundo; 

b) a adequação do serviço de transporte escolar; 

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de 

bens adquiridos com recursos do Fundo. 

Art. 14. O Município disponibilizará em sítio na internet 

informações atualizadas sobre a composição e o 

funcionamento do respectivo conselho de que trata esta 

Lei, incluídos:  

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou 

segmentos que representam; 

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto 

com o conselho;  

III - atas de reuniões;  

IV - relatórios e pareceres; 

V - outros documentos produzidos pelo conselho.  

Art. 15. Os membros do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – 

CACS/FUNDEB deverão ter domicílio no Município de 

Araguaína. 

Art. 16. Durante o prazo previsto no § 3º do art. 2º, os 

representantes dos segmentos indicados para o mandato 

subsequente do Conselho deverão se reunir com os 

membros do Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se 

encerrando, para transferência de documentos e 

informações de interesse do Conselho. 

Art. 17. Indicados os conselheiros, na forma do § 3º do 

artigo 2º desta Lei, pela Secretaria Municipal de Educação, 

estes serão designados e nomeados por ato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, na conformidade desta Lei. 

Art. 18. Ficam expressamente revogados o inciso II do 

artigo 2º, os incisos XIV, XV e XVI e §1º e §2º do artigo 4º, 

o inciso II e as alíneas ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘k’, e ‘l’ e o §5º do artigo 

5º, todos do Decreto Municipal nº 764, de 1º de março de 

2007. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3221, DE 17 DE JUNHO DE 

2021. 

Dispõe sobre a proteção das nascentes, mananciais e 

áreas ciliares dos corpos d’água no Município de 

Araguaína e dá outras providências. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de proteção e defesa 

das nascentes, mananciais e áreas ciliares dos corpos 

d’água situados no Município de Araguaína. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se 

mananciais de interesse comum a todos os munícipes as 

águas interiores subterrâneas e as emergentes, fluentes, 

superficiais ou em depósito, na forma de nascentes, cursos 

d’água, lagos e reservatórios naturais ou artificiais, 

existentes no município de Araguaína, tanto de domínio 

público como privado.  

Parágrafo único. Consideram-se áreas de preservação 

permanente as áreas ciliares, vegetadas ou não, dos 

corpos d’água, assim definidas pela legislação federal, tais 

como:  

I - o entorno das nascentes, num raio mínimo de 30 

(trinta) metros;  

II - a faixa marginal, desde o seu nível mais alto, dos 

rios e demais cursos d’água, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água com menos 

de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que 

tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 

III - a faixa ao redor dos lagos, lagoas e reservatórios 

d’água naturais ou artificiais, a partir do nível máximo 

normal, de: 

a) 30 (trinta) metros, para os situados em áreas 

urbanas; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os situados em área rural 

quando utilizados para abastecimento público;  

c) 30 (trinta) metros, para os lagos e lagoas;  

d) 15 (quinze) metros, no mínimo, para os reservatórios 

artificiais quando não utilizados em abastecimento público.  

CAPÍTULO II 

DO CADASTRAMENTO E REGISTRO 

Art. 3º Todas as nascentes, cursos d’água, lagos e 

reservatórios d’água existentes no território do Município 

de Araguaína, em propriedades públicas ou privadas, 

serão cadastrados para fins de proteção e conservação 

dos recursos hídricos, com vistas à garantia de 

abastecimento da população e à preservação ambiental.  

Art. 4º O Executivo Municipal formulará normas e 

estabelecerá os padrões para cadastramento, preservação 

e recuperação das nascentes e mananciais e de suas 

áreas ciliares. 

§ 1º O cadastramento, de que trata o caput deste artigo, 

será realizado em áreas da circunscrição do Município, 

tanto em espaços pertencentes ao Poder Público 

Municipal, como nas propriedades particulares, mediante 

comunicação realizada pelo titular do domínio ou da posse, 

no caso do curso d’água ter início, estabelecer divisas ou 

atravessar a propriedade.  

§ 2º O titular do domínio ou da posse da área terá prazo 

de 12 (doze) meses, da promulgação da presente Lei, para 

comunicar ao Município a existência de nascentes, cursos 

d’água, lagos ou reservatórios naturais ou artificiais em sua 

propriedade. 

§ 3º O levantamento dos mananciais existentes no 

território municipal será realizado através de 

geoprocessamento ou tecnologias apropriadas para 

facilitar a identificação dos locais em que se encontram.  

§ 4º O Poder Público Municipal deverá criar 

mecanismos de informações, de forma a incentivar e 

facilitar aos proprietários particulares a comunicação da 

existência de nascentes ou de cursos d’água para efeitos 

de catalogação e registro.  

CAPÍTULO III 

DA PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAIS 

Art. 5º A preservação dos corpos d’água a que se refere 

esta Lei implica: 

I - o mapeamento e catalogação das nascentes;  

II - o monitoramento e preservação dos mananciais no 

tocante às nascentes, cursos e estoques d’água;  
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III - a proteção do ecossistema para manutenção do 

regime hidrológico;  

IV - a melhoria das condições para recuperação e 

proteção da fauna e da flora existentes nas áreas de 

conservação e de recuperação das margens, como 

florestas e demais formas de vegetação natural existentes 

nas nascentes, cursos d’água, lagos e reservatórios 

naturais ou artificiais;  

V - o estímulo da melhoria da qualidade ambiental das 

áreas circunvizinhas aos mananciais;  

VI - a compatibilização das ações de preservação dos 

mananciais de abastecimento e da proteção ao meio 

ambiente com o uso e ocupação do solo para atendimento 

ao desenvolvimento socioeconômico do Município;  

VII - a promoção de gestão participativa, integrando 

setores da sociedade civil organizada com as diversas 

instâncias governamentais;  

VIII - a criação de parques florestais, hortos e áreas de 

lazer no entorno das áreas de mananciais;  

Parágrafo único. As águas dos mananciais protegidos 

por esta Lei são prioritárias para o abastecimento público, 

em detrimento de qualquer outro interesse.  

Art. 6º O Poder Público Municipal estimulará o 

reflorestamento com espécies nativas, objetivando a 

proteção das áreas onde estão localizadas as nascentes.  

Parágrafo único. O Poder Público Municipal deverá 

elaborar e implementar o Programa Municipal de 

Recuperação de Áreas Ciliares, tanto na zona rural como 

na zona urbana, com o objetivo de mapear, diagnosticar e 

propor diretrizes, cronograma e ações de recuperação das 

áreas ciliares das nascentes, cursos d’água e reservatórios 

naturais ou artificiais.  

Art. 7º As propriedades que tiverem em sua área 

quaisquer dos tipos de corpos d’água citados nesta Lei, 

deverão:  

I - manter vegetação nativa nas áreas ciliares, conforme 

art. 2º desta Lei;  

II - providenciar a recuperação da vegetação quando 

não houver a original, com espécies nativas, seguindo 

projeto elaborado por técnico legalmente habilitado, com 

aprovação prévia da Prefeitura Municipal.  

CAPÍTULO IV 

DAS PROIBIÇÕES, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 

Art. 8º Fica expressamente proibida a construção de 

qualquer tipo de edificação nas áreas ciliares das 

nascentes, rios, cursos d’água, lagos ou reservatórios 

naturais ou artificiais em todo o território do Município de 

Araguaína, caracterizadas no art. 2º desta Lei, exceto nos 

casos expressamente previstos em lei e regulamentos.  

Art. 9º Ficam expressamente proibidas as seguintes 

práticas nas áreas das nascentes, sem prejuízo das 

vedações estabelecidas pela legislação federal e estadual:  

I - realizar ações de desmatamento, degradação 

ambiental ou de uso de herbicidas ou produtos químicos 

nas áreas de mananciais;  

II - construir aterro, fazer obstrução do fluxo d’agua ou 

lançar esgoto nas efluentes sem o prévio tratamento;  

III - realizar poda ou queima da vegetação existente; e 

IV - adoção da prática de pisoteio animal junto ao veio 

d’água.  

Parágrafo único. Excepcionalmente será permitida a 

realização de terraplenagem, aterros e obras de 

construção civil, quando tecnicamente for possível à 

adoção de medidas de proteção aos ecossistemas e/ou 

compensação ambiental, previamente aprovadas pelos 

órgãos competentes;  

Art. 10. A Secretaria Municipal responsável deverá ser 

ouvida obrigatoriamente em todos os processos de análise 

e licenciamento de empreendimentos públicos ou 

particulares, no âmbito municipal, que possam interferir 

nas áreas de preservação definidas no art. 2º desta Lei.  

Art. 11. Deverão ser adotadas no Município medidas 

destinadas à redução dos efeitos da carga poluidora 

difusa, transportada pelas águas pluviais afluentes dos 

corpos receptores, compreendendo:  

I - detecção de ligações clandestinas de esgoto 

domiciliar e efluentes industriais na rede coletora de águas 

pluviais;  

II - adoção de técnicas e rotinas de limpeza e 

manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais;  
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III - adoção de medidas de controle e de redução de 

processos erosivos, por empreendedores privados e 

públicos, nas obras que exijam movimentação de terra, de 

acordo com projeto técnico aprovado;  

IV - utilização de práticas de manejo agrícola adequado. 

Art. 12. O Poder Público Municipal disponibilizará 

orientações aos proprietários ou usuários das áreas de 

nascentes sobre a preservação e conservação por meio de 

reflorestamento, com a indicação da vegetação adequada 

ao local.  

§ 1º Inclui-se entre as orientações dispostas no caput 

deste artigo a adoção de medidas, na hipótese de limpeza, 

adubagem, semeação, pulverização e colheita nas áreas 

adjacentes às nascentes. 

§ 2º O Poder Público Municipal promoverá ampla 

divulgação junto à comunidade da importância da 

preservação dos mananciais segundo levantamentos e 

pesquisas cientificas realizadas. 

Art. 13. A Prefeitura Municipal, depois de catalogadas 

as nascentes, notificará administrativamente o proprietário, 

possuidor ou usuário da faixa de segurança da nascente 

fixada pela legislação em vigor. 

§ 1º Igualmente será notificado o proprietário, possuidor 

ou usuário, quando da constatação da necessidade de 

reflorestar, semear ou adotar qualquer medida necessária 

à proteção e conservação da nascente e restauração da 

vegetação típica do local, indispensável a este fim.  

§ 2º Descumprida a notificação e/ou caracterizados 

indícios de ocorrência de infração ambiental, nos termos 

da legislação federal e estadual, o Município comunicará 

tal fato aos órgãos estaduais e federais competentes para 

as providências pertinentes.  

Art. 14. Será considerada infração, para os fins desta 

Lei, toda ação e omissão que importem na inobservância 

dos preceitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 4º desta 

Lei, sujeitando-se o infrator à pena de multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). 

Parágrafo único. Se o infrator espontaneamente 

promover a comunicação de que trata o § 2º, do art. 4º, 

desta Lei, fora do prazo nele estipulado, e antes da 

constatação oficial, a multa a ser aplicada será de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais). 

Art. 15. No exercício da ação fiscalizadora, fica 

assegurado aos agentes administrativos credenciados, 

nos termos da Lei, o acesso irrestrito em estabelecimentos 

públicos ou privados.  

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 16. A Secretaria Municipal responsável promoverá 

a adequação de sua estrutura organizacional para dar 

cumprimento ao disposto nesta Lei, especialmente quanto 

ao planejamento e gestão da informação e fiscalização.  

Art. 17. O Município de Araguaína poderá firmar 

Convênio de Cooperação Técnica com os órgãos de meio 

ambiente federais, estaduais e de municípios limítrofes, 

instituições de ensino, entidades de classe e da sociedade 

civil, e outras organizações similares que tenham por 

finalidade atuar na área de proteção ambiental, visando à 

observância dos dispositivos desta Lei.  

Art. 18. São instrumentos para o planejamento e gestão 

dos mananciais do Município de Araguaína: 

I - o Programa Municipal de Recuperação de Áreas 

Ciliares da Zona Rural e Urbana;  

II - as diretrizes e parâmetros de planejamento e gestão 

da Bacia Hidrográfica do Rio Lontra;  

III - as normas para a implantação de infraestrutura de 

saneamento ambiental;  

IV - as leis municipais de parcelamento, uso e ocupação 

do solo;  

V - a imposição de penalidades por infrações às 

disposições desta Lei;  

VI - os instrumentos de política urbana de que trata a 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e 

estabelece diretrizes gerais da política urbana municipal;  

VII - a base cartográfica em formato digital;  

VIII - a representação cartográfica dos sistemas de 

infraestrutura implantados e projetados;  

IX - o cadastro de usuários dos recursos hídricos;  
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X - o cadastro e mapeamento das licenças, 

autorizações, outorgas e autuações expedidos pelos 

órgãos competentes;  

XI - o cadastro fundiário das propriedades rurais;  

XII - os indicadores de saúde associados às condições 

do ambiente;  

XIII - as informações das rotas de transporte das cargas 

tóxicas e perigosas.  

Art. 19. A Secretaria Municipal competente fica 

responsável pela coleta, armazenamento e tabulação dos 

dados disponíveis sobre monitoramento da qualidade dos 

mananciais, em especial: 

 I - do monitoramento qualitativo e quantitativo do Rio 

Lontra e seus afluentes;  

II - do monitoramento das fontes de poluição;  

III - do monitoramento das cargas difusas de poluição;  

IV - do monitoramento das características e da 

evolução do uso e ocupação do solo;  

V - do monitoramento das áreas contaminadas por 

substâncias tóxicas e perigosas;  

VI - do monitoramento do processo de assoreamento 

dos reservatórios públicos e leitos dos rios. 

Parágrafo único. As leis municipais de planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano observarão as diretrizes e normas ambientais e 

urbanísticas referentes à preservação, conservação e 

recuperação dos mananciais definidas nesta Lei. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. O Poder Público Municipal poderá estabelecer 

parcerias com outros órgãos públicos, bem como com a 

sociedade civil organizada para cumprimento do 

estabelecido na presente Lei.  

Art. 21. As despesas com a execução da presente Lei 

correrão por conta de verba orçamentária própria.  

Art. 22. As determinações estabelecidas por esta Lei 

estão em consonância com a Lei Federal nº 9.605/98, 

Decreto nº 5.514/2008, Leis Municipais nº 1.659, nº 1.871, 

nº 2.874, nº 3.165, nº 2.959, nº 2.891 e Decreto Municipal 

nº 66/2018. 

 Art. 23. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após 

a data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de junho de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3222, DE 17 DE JUNHO DE 

2021. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

instituições de ensino expedirem diploma em 

braile para alunos com deficiência visual no 

âmbito do Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado que as instituições públicas 

municipais e privadas de ensino fundamental e médio, 

escolas técnicas, profissionalizantes e de idiomas, no 

âmbito do Município de Araguaína, são obrigadas a 

expedirem, juntamente com o diploma regular, uma via do 

diploma grafada em braile, sem custo adicional, para os 

alunos com deficiência visual, ao concluírem o ensino 

fundamental, médio ou os cursos técnicos, 

profissionalizantes ou de idiomas. 

Parágrafo único. O diploma em braile deve conter os 

mesmos dados obrigatórios previstos na legislação 

aplicável. 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei 

sujeitará o infrator, quando pessoa jurídica de direito 

privado, às seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira autuação de infração; e 

II - multa, na segunda autuação de infração. 

§ 1º A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada 

em 1 (um) salário mínimo, sendo o valor dobrado após 30 
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(trinta) dias do fim do prazo legal sem solução da 

irregularidade.  

§ 2º Os valores arrecadados com as penalidades 

previstas neste artigo serão revertidos à Secretaria de 

Educação do Município. 

Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei 

pelas instituições de ensino ensejará a responsabilização 

administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a 

legislação aplicável. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 

em todos os aspectos necessários para sua efetiva 

aplicação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 

(noventa) dias de sua publicação.   

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3223, DE 17 DE JUNHO DE 

2021. 

Institui a Semana da Jornada Legislativa, a 

ser realizada anualmente na segunda 

semana do mês de agosto no Município de 

Araguaína e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de 

Araguaína, a Semana da Jornada Legislativa, a ser 

realizada anualmente na segunda semana do mês de 

agosto.  

Parágrafo único. A Semana da Jornada Legislativa 

consistirá na realização de palestras cuja temática 

abordará assuntos relacionados com a função dos 

Poderes, principalmente do Poder Legislativo, versando, 

dentre outros assuntos, sobre: 

I - diferenças entre os Poderes;  

II - responsabilidade de gestão; 

III - obrigações orçamentárias; 

IV - criação das normas de interesse local pelo 

Município; 

V - efetividade e responsabilidade na elaboração de 

leis. 

Art. 2º A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Araguaína ficará responsável pela realização da Semana 

da Jornada Legislativa, como a definição de temáticas, 

elaboração do cronograma, confecção e envio de convites 

e divulgação. 

Art. 3º As despesas com execução da presente Lei 

correrão por conta das dotações do orçamento vigente. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3224, DE 17 DE JUNHO DE 

2021. 

Dispõe sobre obrigatoriedade de hospitais e 

maternidades oferecerem orientação de 

primeiros socorros aos pais de recém-

nascidos e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado que os hospitais e 

maternidades da rede pública e privada de saúde no 

município de Araguaína são obrigados a oferecer aos pais 

ou responsáveis por recém-nascidos orientações de 
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primeiros socorros voltadas para situações de 

engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção 

de morte súbita do neonato.  

§ 1º As orientações serão ministradas antes da alta do 

recém-nascido. 

§ 2º As orientações de que trata o caput deste artigo 

poderão ser realizadas individualmente ou em turma.  

Art. 2º Fica facultada aos pais e/ou responsáveis a 

adesão ou a recusa de participação na orientação 

oferecida pelos hospitais e maternidades. 

Art. 3º Os hospitais e maternidades deverão afixar, em 

local visível ao público de seus estabelecimentos, cópia da 

presente Lei.  

Art. 4º Os hospitais e maternidades terão prazo a ser 

regulamentado pelo Poder Executivo.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3225, DE 17 DE JUNHO DE 

2021. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização 

de triagem precoce para diagnóstico do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), 

nas creches e escolas municipais de 

Araguaína, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art.1º Fica instituída a aplicação do questionário M-

CHAT, conforme consta no anexo único desta Lei, na rede 

municipal de ensino do município de Araguaína, a fim de 

realizar uma triagem precoce para identificação do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em crianças. 

Art. 2º Havendo suspeita de ocorrência do TEA, deverá 

ser recomendado aos pais ou responsáveis que 

encaminhem a criança para a Clínica-Escola Mundo 

Autista de Araguaína, para que sejam aplicados métodos 

de diagnóstico de maior precisão e disponibilizado 

acompanhamento multidisciplinar. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará, no 

que couber, a presente Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 
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