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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 098, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre nova definição e reestruturação 

ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente - 

CODEMA, revoga a Lei 1.169, de 22 de junho 

de 1992, e dá outras providências. 

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 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente – 

CODEMA, criado pela Lei Municipal nº 1.169 de 22 de 

Junho de 1992, é vinculado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, destinado a 

ser órgão colegiado, consultivo, orientador e normativo do 

Município, deliberativo no âmbito de sua competência, no 

que concerne à sua política de expansão, desenvolvimento, 

prevenção e defesa do meio ambiente. 

§1º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente terá como 

objetivo assessorar a gestão da Política Municipal do Meio 

Ambiente, com apoio dos serviços administrativos da 

Prefeitura Municipal de Araguaína. 

§2º A consecução ordenada das ações do CODEMA 

serão conforme os ditames da Lei Federal nº 6.938 de 31 

de agosto de 1981. 

Art. 2º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente – 

CODEMA, desenvolverá suas atividades objetivando: 

I - formular e fazer cumprir as diretrizes da Política 

Ambiental do Município de Araguaína; 

II - propor elaboração de normas, procedimentos e 

ações destinadas à conservação, recuperação, melhoria e 

manutenção da qualidade ambiental, observada a 

legislação federal, estadual e municipal; 

III - fiscalizar o cumprimento das leis, normas, diretrizes 

e procedimentos relativos ao meio ambiente, no âmbito do 

Município; 

IV - solicitar aos órgãos governamentais e a entidades 

legalmente constituídas, o suporte técnico complementar às 

suas ações executivas; 

V - apresentar ao Executivo Municipal, através da 

SEDEMA, propostas de ações prioritárias para o meio 

ambiente; 

VI - subsidiar o Ministério Público nos procedimentos 

previstos na Constituição Federal, com relação ao meio 

ambiente; 

VII - solicitar, aos órgãos executivos do Meio Ambiente, 

a aplicação de sanções administrativas previstas nas 

legislações ambientais do Município, do Estado e da União; 

VIII - propor e opinar acerca da celebração de 

convênios, contratos e acordos com entidades de 

pesquisas públicas e privadas de pesquisas e de atividades 

ligadas à defesa ambiental; 

IX - colaborar nos estudos e elaboração dos 

planejamentos, planos programas e ações de 

desenvolvimento municipal e em projetos de lei sobre 

parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, plano diretor 

e ampliação de área urbana, visando adequá-la à defesa do 

Meio Ambiente e a preservação dos recursos naturais; 

X - acompanhar as atividades poluidoras ou 

potencialmente poluidoras, de modo a compatibilizá-las 

com as normas e padrões ambientais vigentes, 

denunciando qualquer alteração que provoque impacto 

ambiental ou desequilíbrio ecológico; 
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XI - propor, acompanhar e atuar no sentido de estimular 

a formação de consciência ambiental, através de 

seminários, palestras, debates e manifestações junto à 

comunidade e entidades públicas e privadas; 

XII - convocar audiências públicas nos termos desta 

legislação; 

XIII - identificar e comunicar aos órgãos competentes as 

agressões ambientais ocorridas no município, sugerindo 

soluções reparadoras; 

XIV - assessorar na observância do respeito ao Meio 

Ambiente nas atividades desenvolvidas pelo Município; 

XV - deliberar sobre a coleta, seleção, armazenamento, 

tratamento e eliminação de resíduos domiciliares, 

industriais, hospitalares e de embalagens de fertilizantes e 

agrotóxicos no município, bem como a destinação final de 

seus efluentes; 

XVI - analisar e relatar sobre os possíveis casos de 

degradação e poluição ambientais que ocorram dentro do 

território municipal, diligenciando no sentido de sua 

apuração e sugerir ao Gestor as providências que julgar 

necessárias; 

XVII - decidir e participar, juntamente com o órgão 

executivo do meio ambiente, das decisões sobre a 

aplicação dos recursos provenientes do Fundo de 

Conservação Ambiental, propondo critérios para a sua 

programação e avaliando os programas; projetos, 

convênios, contratos e quaisquer atos subsidiados pelo 

mesmo; 

XVIII - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem 

como os ganhos sociais e de desempenho dos programas 

a serem tomadas; 

XIX - apresentar anualmente proposta orçamentária ao 

Executivo Municipal inerente ao seu funcionamento; 

XX - deliberar sobre qualquer matéria concernente às 

questões ambientais dentro do território municipal, e 

acionar, quando necessário, os organismos federais e 

estaduais para a implantação das medidas pertinentes à 

proteção ambiental local; 

XXI - elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 

Art. 3º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente deverá 

observar as seguintes diretrizes: 

I - interdisciplinaridade no trato das questões 

ambientais; 

II - participação comunitária; 

III - promoção da saúde pública e ambiental; 

IV - compatibilização entre políticas setoriais e demais 

ações do governo; 

V - compatibilização com as politicas do meio ambiente 

nacional e estadual; 

VI - exigência de continuidade, no tempo e no espaço, 

das ações de gestão ambiental; 

VII - prevalência de interesse público sobre o privado; 

VIII - propostas de reparação do dano ambiental 

independentemente de outras sanções civis ou penais. 

Art. 4º O CODEMA tem por finalidade propor ao Poder 

Público e à coletividade a educação e conscientização 

ambiental, entendidos e estabelecidos como processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencialmente à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CODEMA 

Art. 5º O CODEMA compor-se-á por 20 (vinte) membros, 

representantes das seguintes entidades: 

I - 07 (sete) membros dos órgãos do Executivo 

Municipal, abaixo relacionados: 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura; 
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c) 01 (um) representante da Secretaria da Fazenda, 

Tecnologia, Ciência e Inovação; 

d) 01 (um) representante da Secretaria de Educação; 

e) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde; 

f) 01 (um) representante da Secretaria de Esporte, 

Cultura e Lazer; 

g) 01 (um) representante da Procuradoria Geral do 

Município. 

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo, indicado 

pela Câmara Municipal. 

III - 02 (dois) membros representantes de Órgãos da 

Administração Pública Estadual e Federal, cujas atribuições 

estejam incluídas a proteção ambiental, e que possuam 

representação no Município de Araguaína: 

a) 01 (um) representante do NATURATINS; 

b) 01 (um) representante do IBAMA. 

IV - Representantes da Sociedade civil e organizada: 

a) 01 (um) representante de instituição ou entidade não 

governamental; 

b) 01 (um) representante da Associação Comercial e 

Industrial de Araguaína – ACIARA; 

c) 01 (um) representante do Sindicato Rural de 

Araguaína; 

d) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB; 

e) 01 (um) representante do Conselho Regional de 

Engenharia – CREA; 

f) 01 (um) representante do Conselho Consultivo das 

Associações de Bairro de Araguaína – CCABA; 

g) 01 (um) representante de Instituição Superior 

Educacional; 

h) 01 (um) representante do Comitê das Bacias; 

i) 01 (um) representante da Associação dos 

Engenheiros Ambientais do Tocantins – AMBTO; 

j) 01 (um) representante da Associação dos Consultores 

Ambientais do Estado do Tocantins – ASCAM. 

§1º Cada membro do CODEMA terá um suplente, que o 

substituirá em caso de impedimento, ou qualquer ausência. 

§2º Os membros serão nomeados mediante prévia 

indicação das respectivas entidades representadas, 

através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para 

prestarem serviços de caráter relevante, sendo vedada 

qualquer remuneração, não se caracterizando como vínculo 

empregatício que importe em qualquer encargo trabalhista. 

§3º O não comparecimento do membro do Conselho a 

03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, 

durante 12 (doze) meses, implicará na exclusão do 

CODEMA. 

§4º Os membros do CODEMA e seus respectivos 

suplentes, terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma 

única recondução. 

§5º Os órgãos ou entidades mencionadas no art. 5º 

poderão substituir o membro efetivo indicado ou seu 

suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao 

Presidente do CODEMA. 

§6º A conduta indecorosa do conselheiro, titular ou 

suplente, será motivo para perda da função, podendo ter 

seu mandato cassado em deliberação pelos demais 

conselheiros.  

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DO CODEMA 

Art. 6º A Diretoria Executiva do CODEMA será composta 

de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 

Art. 7º Para seu funcionamento e organização, o 

CODEMA será presidido pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 

Parágrafo único. As demais funções e cargos, bem 

como regras de funcionamento do CODEMA serão 

regulamentados por Regimento Interno próprio. 

Art. 8º Em caso de impedimento do Presidente assumirá 

provisoriamente o Vice-Presidente. 
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Art. 9º As reuniões Ordinárias do CODEMA se realizarão 

trimestralmente, na sede da SEDEMA, ou em outro local 

previamente designado pelo Presidente, em dia e horário a 

serem estabelecidos em Regimento Interno, e 

extraordinariamente, quando convocadas, com 

antecedência de 05 (cinco) dias, mediante comunicação 

direta e pessoal: 

I - pelo Presidente do CODEMA; 

II - por 1/3 (um terço) de seus membros efetivos; 

III - pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo único. A estrutura necessária ao 

funcionamento do CODEMA será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Meio Ambiente - SEDEMA. 

Art. 10. A plenária reunirá com quórum mínimo de 1/3 

(um terço) de seus membros para abertura das sessões e 

de maioria simples para deliberações. 

Art. 11. As decisões do Conselho serão formalizadas em 

Resoluções e outras deliberações, sendo imediatamente 

publicada no Diário Oficial do Município, após cada sessão. 

Parágrafo único. Cada membro do CODEMA terá o 

direito a um único voto na sessão, exceto em caso de 

empate, onde o Presidente terá o voto de minerva.  

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

Art. 12. As reuniões do CODEMA são públicas, de livre 

acesso aos interessados.  

Art. 13. Constatado o número legal, o Presidente abrirá 

a reunião, procedendo-se à leitura da ata da reunião 

anterior, a qual, depois de discutida e aprovada, com 

emendas ou sem elas, será subscrita pelo Presidente e 

demais membros presentes. 

Art. 14. Os assuntos a serem apreciados nas reuniões 

deverão constar de pauta previamente distribuída e 

acompanhada dos documentos necessários ao 

conhecimento da matéria. 

Parágrafo único. Por requerimento de qualquer de seus 

membros efetivos com direito a voto, o Plenário do 

CODEMA poderá deliberar sobre a inclusão de assuntos 

específicos na pauta da reunião seguinte. 

Art. 15. Os assuntos serão discutidos segundo a 

respectiva ordem de protocolo no CODEMA, podendo o 

Conselho, a requerimento de qualquer dos membros, 

deliberar sobre a prioridade de um sobre o outro. 

Parágrafo único. A prioridade de que trata este artigo 

não se aplica a assuntos não pautados previamente. 

Art. 16. Os assuntos discutidos em plenário, depois de 

suficientemente esclarecidos, serão colocados em votação 

pelo Presidente. 

Parágrafo único. Constatada a ausência, justificada ou 

não, de membro titular na reunião e/ou Assembleia será 

convocado o respectivo suplente se presente, para 

participar dos trabalhos.  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Não será permitida a recondução de conselheiro 

excluído, ainda que para suplente, ou como representante 

de outro órgão membro. 

Art. 18. O suporte técnico administrativo e financeiro 

indispensável ao funcionamento do CODEMA – Conselho 

de Defesa do Meio Ambiente será prestado diretamente 

pela Secretaria Municipal com atribuições técnicas sobre o 

Meio Ambiente, e, no que couber, o Fundo de Conservação 

Ambiental. 

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Presidente “Ad referendum” do Plenário do CODEMA. 

Art. 20. O Conselho tem o prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da publicação da presente Lei, para elaborar seu 

Regimento Interno. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 22. Revoga-se a Lei 1.169, de 22 de junho de 1992. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 099, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Revoga o artigo 15 da Lei Complementar 063, 

de 27 de novembro de 2018 e altera dispositivo 

da Lei Complementar 058, de 30 de dezembro 

de 2017, que institui o novo Código Tributário 

do Município de Araguaína, e adota outras 

providências, na forma que especifica. 

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: 

Art. 1º Fica revogado o artigo 15 da Lei Complementar 

063, de 27 de novembro de 2018. 

Art. 2º Para fins do dispositivo desta Lei, considera-se: 

I - Dispensa de Licença Ambiental (DLA), ato 

administrativo expedido a atividade ou empreendimento 

não passíveis de licenciamento; 

II - Autorização Ambiental (AA), Ato administrativo no 

qual o órgão municipal estabelece as condições de 

realização ou operação de empreendimentos, atividades, 

pesquisas e serviços de caráter temporário ou para 

execução de obras que não caracterizem instalações 

permanentes; 

III - Licença Ambiental Simplifica (LAS), ato 

administrativo de procedimento simplificado pelo qual o 

órgão ambiental municipal emite apenas uma licença, que 

engloba todas as fases do licenciamento, estabelecendo as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que 

deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, 

instalar e operar atividades ou empreendimentos de caráter 

permanente de baixo potencial poluidor e de pequeno porte; 

IV - Licença Prévia (LP), ato administrativo referente à 

fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade, que aprova sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

fases seguintes de sua implantação; 

V - Licença de Instalação (LI), ato administrativo 

concedido antes de iniciar-se a implantação do 

empreendimento ou atividade e autoriza a instalação de 

empreendimentos ou atividades de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes; 

VI - Licença de Operação (LO), ato administrativo que 

autoriza a operação (funcionamento) de empreendimento 

ou atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do 

que consta nas licenças anteriores, com base em 

constatações de vistoria, relatórios de auditoria ambiental, 

dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de 

verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de 

controle ambiental e das medidas de mitigação 

implantadas; 

VII - Licença Ambiental de Regularização (LAR), ato 

administrativo pelo qual o órgão ambiental municipal emite 

uma única licença que engloba todas as fases anteriores à 

fase em que se encontra a atividade ou empreendimento, 

estabelecendo as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental em respeito às exigências próprias das 

fases do licenciamento ambiental; 

VIII - Parecer técnico (PT), manifestação e/ou 

posicionamento do órgão sobre legislação, procedimentos 

e rotinas de controle para, na forma da legislação, 

disciplinar e/ou instruir o requerente, segundo as políticas 

de gestão ambiental; 

IX - Laudo de Vistoria, manifestação e/ou 

posicionamento do órgão sobre demanda de vistoria de 
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atividade, empreendimento, propriedade urbana ou rural, 

dano ambiental, degradação, contaminação e outros; 

X - Anuência Municipal de Exploração Mineral (AMEM), 

permissão municipal necessária para registro de atividade 

minerária junto à Agencia Nacional de Mineração – ANM; 

XI - Autorização para Corte/Poda de árvore/palmeira 

isolada em área urbana, ato que permite o corte ou a poda 

de árvore/palmeira isoladas e fora de Área de Preservação 

Permanente, em zona urbana; 

XII - Licença Ambiental Autodeclaratória, ato 

administrativo que autoriza a localização, instalação e a 

operação de atividade ou empreendimento, mediante o 

cadastramento simplificado da atividade no órgão 

ambiental; 

XIII - Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 

(LAC), ato administrativo que autoriza a localização, 

instalação e a operação de atividade ou empreendimento, 

mediante declaração de adesão e compromisso do 

empreendedor aos critérios, pré-condições, requisitos e 

condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade 

licenciadora; 

XIV - Licença Corretiva (LC), ato administrativo que 

regulariza atividade ou empreendimento em instalação ou 

operação, sem a prévia licença ambiental, por meio da 

fixação de condicionantes que viabilizam sua continuidade 

em conformidade com as normas ambientais; 

XV - Coeficiente de Complexidade (Cc), grau de 

dificuldade de análise processual definido com base no 

Porte e no Potencial Poluidor/Degradador da atividade ou 

empreendimento; 

XVI - Coeficiente de Distância (Cd), grau definido com 

base na quilometragem percorrida para realização da 

vistoria técnica em zona rural, considerando a somatória da 

ida com a volta. 

Art. 3º Não será praticado qualquer ato administrativo ou 

expedida qualquer licença, caso haja débito decorrente da 

taxa de infração administrativa ambiental pendente de 

pagamento. 

Art. 4º A taxa referente à emissão de outros documentos 

de teor ambiental será correspondente ao valor cobrado 

pelos serviços administrativos (VSA).  

Parágrafo único. Quando houver necessidade de 

vistoria, será acrescido o valor da Taxa de Vistoria Técnica 

(TVT). 

Art. 5º O valor da taxa para a expedição de Dispensa de 

Licença Ambiental, Autorização Ambiental, Licença 

Ambiental Simplificada, Licença Ambiental de 

Regularização, Licença Prévia, Licença de Instalação e 

Licença de Operação será calculado individualmente para 

cada licença. 

Art. 6º Os processos de licenciamento serão analisados 

mediante apresentação do comprovante de pagamento dos 

valores das respectivas Licenças Ambientais solicitadas. 

Art. 7º Para fins de cálculo das taxas, as classificações 

do Porte do empreendimento/atividade e o seu respectivo 

Potencial Poluidor/Degradador serão definidos em 

Resoluções do Conselho de Defesa do Meio Ambiente ou 

Decreto Municipal. 

Parágrafo único. Na ausência destes deverão ser 

adotadas as definições estabelecidas pelo Conselho 

Estadual de Meio Ambiente. 

Art. 8º A tabela 7 do Anexo III da Lei Complementar 058 

de 30 de dezembro de 2017, que institui o novo Código 

Tributário do Município de Araguaína passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“TABELA 7 – PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

ITEM 1 – TAXAS DO PLANEJAMENTO  

ESPECIFICAÇÃO VALOR – R$ 

Serviços administrativos realizados 

pela Secretaria de Planejamento. 
81,83 

Taxa de Vistoria Técnica (TVT), 

exceto loteamento 
150,04 
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Parecer de localização 81,83 

 

ITEM 2 – TAXAS DO MEIO AMBIENTE 

Especificações Valor (R$) 

Cadastro de Consultor 122,75 

Serviços administrativos 

realizados pelo Órgão Ambiental 

Municipal - VSA 

81,83 

Taxa de Vistoria Técnica - TVT 150,04 

Diária do Técnico de nível 

superior (VD) 
160,00 

Autorização para poda e/ou corte 

de árvore/palmeira isoladas e fora de 

Área de Preservação Permanente, 

por indivíduo arbóreo. 

79,87 

.” 

Art. 9º Os custos para cada licença ou serviço 

requeridos serão definidos de acordo com as fórmulas 

descritas nas tabelas constantes no Anexo desta Lei. 

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação, produzindo seus efeitos somente a partir 

de 1º de abril de 2022. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

ANEXO 

TABELA 1 - FORMULAS PARA CÁLCULOS DAS 

TAXAS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÂMBITO 

MUNICIPAL 

Fórmula Geral para Dispensa de Licenciamento 

𝑉𝑇𝐷𝐿𝐴 = 𝑉𝑆𝐴 + 𝑇𝑉𝑇 

Legenda 

VTDLA = Valor da Taxa para 

DLA 

VSA = Valor cobrado pelos 

serviços administrativos 

TVT = Taxa de Vistoria 

Técnica 

Fórmula Geral de Licenciamento Ambiental em Área 

Urbana 

𝑉𝐵 = (𝑉𝐷 𝑥 𝐶𝑐) + 𝑉𝑆𝐴

+ 𝑇𝑉𝑇 

Legenda 

VB = Valor Base para 

cálculo das taxas 

VD = Valor da Diária do 

analista Técnico de nível 

superior 

Cc = Coeficiente de 

complexidade de análise 

estabelecido pela tabela 4 

VSA = Valor cobrado pelos 

serviços administrativos 

TVT = Taxa de Vistoria 

Técnica 

Fórmula Geral de Licenciamento Ambiental em Área 

Rural 

Legenda 
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𝑉𝐵

= (𝑉𝐷 𝑥 𝐶𝑐) + 𝑉𝑆𝐴

+ (𝑇𝑉𝑇𝑥𝐶𝑑) 

VB = Valor Base para 

cálculo das taxas 

VD = Valor da Diária do 

analista Técnico de nível 

superior 

Cc = Coeficiente de 

complexidade de análise 

estabelecido pela tabela 4  

VSA = Valor cobrado pelos 

serviços administrativos 

TVT = Taxa de Vistoria 

Técnica 

Cd = Coeficiente de 

distância estabelecido pela 

tabela 5 

 

TABELA 2 - FÓRMULAS POR MODALIDADES DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

LP = VB Legenda 

LI = (VB x 1,5) 
LP = Licença Prévia 

LI = Licença de 

Instalação 

LO = Licença de 

Operação 

LAS = Licença Ambiental 

Simplificada 

LAR = Licença Ambiental 

de Regularização 

AA = Autorização 

Ambiental 

LO = (VB x 0,5) 

LAS = (VB x 0,6)3 

LAR1* = (VB x 3) 

LAR2** = (VB x 2,5) 

AA = (VB x 0,8) 

Licença Autodeclatória 

= VB 

LAC = VB 

LC = VB 

DLA = VSA + TVT DLA = Dispensa de 

Licenciamento Ambiental 

VB = Valor Base para 

cálculo das taxas 

VSA = Valor cobrado 

pelos serviços 

administrativos 

TVT = Taxa de Vistoria 

Técnica 

 

LOparcial = LO 

Prorrogação de LP = 

VSA + TVT*** 

Prorrogação de LI = 

VSA + TVT*** 

 

* O Licenciamento Ambiental de Regularização 1 - LAR1 

é aplicável nos casos em que a atividade/empreendimentos 

se encontrar na fase de operação sem prévio licenciamento 

ambiental. 

** O Licenciamento Ambiental de Regularização 2 – 

LAR2 é aplicável nos casos em que a 

atividade/empreendimentos encontrar se encontrar na fase 

de instalação sem prévio Licenciamento. 

*** Caso não seja necessária a realização de vistoria 

técnica, o valor deverá ser suprimido da fórmula. 

TABELA 3 - FÓRMULAS PARA OUTRAS 

ATIVIDADES DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

VTmudança de titularidade = 

VSA 
Legenda: 

VT= Valor da taxa a ser 

paga 

VSA = Valor cobrado 

pelos serviços 

administrativos 

TVT = Taxa de Vistoria 

Técnica 

VTalteração de técnico = VSA 

VTreimpressão de ato = VSA 

VTparecer técnico = VB 

VTlaudo de vistoria =  

AMEM = VSA + TVT 
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VB = Valor Base para 

cálculo das taxas 

AMEM = Anuência 

Municipal de Exploração 

Mineral 

 

TABELA 4 – ENQUADRAMENTO NO COEFICIENTE 

DE COMPLEXIDADE DE ANÁLISE PROCESSUAL 

Porte do 

Empreendimento/Ativi

dade 

Potencial 

Poluidor/degrad

ador 

Coeficie

nte de 

Complexida

de - Cc 

Pequeno 

Baixo 0,5 

Médio 1,0 

Alto 1,5 

Médio 

Baixo 1 

Médio 5 

Alto 10 

Grande 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 20 

 

TABELA 5 – ENQUADRAMENTO NO COEFICIENTE 

DE DISTÂNCIA PARA VISTORIA TÉCNICA EM ZONA 

RURAL 

Distância (Km) 
Coeficiente de 

distância 

0 a 25 1 

26 a 50 1,1 

51 a 75 1,2 

76 a 100 1,3 

101 a 125 1,4 

126 a 150 1,5 

151 a 175 1,6 

176 a 200 1,7 

201 a 225 1,8 

226 a 250 1,9 

251 a 275 2 

276 a 300 2,1 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera o quantitativo para os cargos constantes 

no Anexo I da Lei Complementar nº 77 de 18 

de dezembro 2020, que alterou a Lei 2.829 de 

31 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a 

reorganização administrativa do Poder 

Executivo do Município de Araguaína, bem 

como a Lei Complementar 046, de 16 de 

janeiro de 2017, e dá outras providências. 

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: 

Art. 1º O Anexo I da Lei Complementar nº 77, de 18 de 

dezembro de 2020, passa a ser o Anexo Único desta Lei.   
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA Câmara Municipal de 

Araguaína, estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de 

dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal  

ANEXO ÚNICO 

QTDE CARGO SÍMBOLO 

 SUBSIDIO  

VENCIMENT

O 

GRATIFI

-CAÇÃO 
TOTAL 

13 

Secretário 

Municipal DAS - I 

 R$       

12.600,00   -  

 R$    

12.600,0

0  

01 Presidente DAS - I 

 R$       

12.600,00    

 R$    

12.600,0

0  

12 

Secretário 

Executivo DAS - II 

 R$          

4.889,18  

 R$        

4.889,18  

 R$      

9.778,36  

1 

Vice 

Presidente DAS - II 

 R$          

4.889,18  

 R$        

4.889,18  

 R$      

9.778,36  

32 

Superinten-

dente DAS - III 

 R$          

4.278,03  

 R$        

4.278,03  

 R$      

8.556,06  

77 Diretor DAS - III 

 R$          

2.444,58  

 R$        

2.444,58  

 R$      

4.889,16  

101 

Coordenado

r DAS - III 

 R$          

1.833,45  

 R$        

1.833,45  

 R$      

3.666,90  

70 

Encarregad

o DAS - III 

 R$          

1.222,29  

 R$        

1.222,29  

 R$      

2.444,58  

50 Chefe DAS - III 

 R$          

1.222,29  

 R$            

611,15  

 R$      

1.833,44  

            

08 

Assessor 

Especial I AE - I 

 R$          

2.444,58  

 R$        

2.444,58  

 R$      

4.889,16  

08 

Assessor 

Especial II AE - II 

 R$          

1.833,45  

 R$        

1.833,45  

 R$      

3.666,90  

15 

Assessor 

Especial III AE - III 

 R$          

1.344,54  

 R$        

1.344,54  

 R$      

2.689,08  

10 

Assessor 

Especial IV AE - IV 

 R$          

1.222,29  

 R$            

977,83  

 R$      

2.200,12  

50 

Assessor 

Especial V AE - V 

 R$          

1.222,29  

 R$            

366,67  

 R$      

1.588,96  

20 

Assessor 

Especial VI AE - VI 

 R$          

1.222,29   -  

 R$      

1.222,29  

            

20 

Assessor 

Técnico I AT - I 

 R$          

3.666,88  

 R$        

3.666,88  

 R$      

7.333,76  

25 

Assessor 

Técnico II AT - II 

 R$          

3.055,74  

 R$        

3.055,74  

 R$      

6.111,48  

15 

Assessor 

Técnico III AT - III 

 R$          

2.750,17  

 R$        

2.750,17  

 R$      

5.500,34  

32 

Assessor 

Técnico IV AT - IV 

 R$          

2.444,58  

 R$        

2.444,58  

 R$      

4.889,16  

40 

Assessor 

Técnico V AT - V 

 R$          

1.833,45  

 R$        

1.833,45  

 R$      

3.666,90  

30 

Assessor 

Técnico VI AT - VI 

 R$          

1.222,29  

 R$        

1.222,29  

 R$      

2.444,58  

20 

Assessor 

Técnico VII AT - VII 

 R$          

1.222,29  

 R$            

611,15  

 R$      

1.833,44  

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a Política Pública de Assistência 

Social do Município de Araguaína, revoga a Lei 
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nº 1.790, de 17 de fevereiro de 1998, bem 

como a Lei nº 2.734, de 23 de maio de 2011, e 

dá outras providências. 

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 DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

Art. 2º A Política de Assistência Social do Município de 

Araguaína tem por objetivos: 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, 

especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

II - a vigilância socioassistencial, que visa analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias, e nela 

a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e 

danos; 

III - a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso 

aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais; 

IV - participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle de ações em todos os níveis; 

V - primazia da responsabilidade do ente político na 

condução da Política de Assistência Social em cada esfera 

de governo; 

VI - centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, programas e 

projetos, tendo como base o território. 

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a 

assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, visando universalizar a proteção social e atender 

às contingências sociais. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Seção I 

Dos Princípios 

Art. 3º A política pública de assistência social de 

Araguaína rege-se pelos seguintes princípios: 

I - universalidade: todos têm direito à proteção 

socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com 

respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem 

discriminação de qualquer espécie ou comprovação 

vexatória da sua condição; 

II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada 

sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado 

o que dispõe o art. 35, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 

III - integralidade da proteção social: oferta das 

provisões em sua completude, por meio de conjunto 

articulado de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais; 

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede 

socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais 

de defesa de direitos e Sistema de Justiça; 

V - equidade: respeito às diversidades regionais, 

culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, 
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priorizando aqueles que estiverem em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social; 

VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 

o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas; 

VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 

e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 

como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória desnecessária; 

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 

sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; 

X - divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos socioassistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para 

sua concessão. 

Seção II 

Das Diretrizes 

Art. 4º A organização da assistência social no Município 

observará as seguintes diretrizes: 

I - primazia da responsabilidade do Estado na condução 

da política de assistência social em cada esfera de governo; 

II - descentralização político-administrativa e comando 

único em cada esfera de gestão; 

III - cofinanciamento partilhado dos entes federados;  

IV - matricialidade sociofamiliar; 

V - territorialização; 

VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado 

e sociedade civil; 

VII - participação popular e controle social, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis. 

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Seção I 

Da Gestão 

Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social 

é organizada sob a forma de sistema descentralizado e 

participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e 

coordenação são de competência da União. 

 

Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes 

federativos, pelos respectivos conselhos de assistência 

social e pelas entidades e organizações de assistência 

social abrangidas pela Lei Federal nº 8.742, de 1993. 

Art. 6º O Município de Araguaína atuará de forma 

articulada com as esferas federal e estadual, observadas as 

normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar 

os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais em seu âmbito. 

Art. 7º O órgão gestor da política de assistência social 

no Município de Araguaína é a Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

Seção II 

Da Organização 

Art. 8º O Sistema Único de Assistência Social no âmbito 

do Município de Araguaína organiza-se pelos seguintes 

tipos de proteção: 

I - proteção social básica: conjunto de serviços, 

programas, projetos e benefícios da assistência social que 

visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por 

meio de aquisições e do desenvolvimento de 

potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

II - proteção social especial: conjunto de serviços, 

programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 
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reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 

defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos. 

Art. 9º A proteção social básica é composta 

principalmente pelos seguintes serviços socioassistenciais, 

nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser 

instituídos: 

I - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

- PAIF; 

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

- SCFV; 

III - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. 

§1º O PAIF deve ser ofertado exclusivamente nos 

Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. 

§2º Os serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Básica poderão ser executados pelas Equipes Volantes. 

Art. 10. A proteção social especial ofertará 

precipuamente os seguintes serviços socioassistenciais, 

nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser 

instituídos: 

I - proteção social especial de média complexidade: 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Familias e Indivíduos - PAEFI; 

b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC); 

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua; 

II - proteção social especial de alta complexidade: 

a) Serviço de Acolhimento Institucional; 

b) Serviço de Acolhimento em República; 

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 

Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado 

exclusivamente no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS. 

Art. 11. As proteções sociais básica e especial serão 

ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, 

diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades ou 

organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, 

respeitadas as especificações de cada serviço, programa 

ou projeto socioassistencial. 

§1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto 

integrado da oferta de serviços, programas, projetos e 

benefícios de assistência social mediante a articulação 

entre todas as unidades do SUAS. 

§2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo 

orgão gestor, de que a entidade ou organização de 

assistência social integra a rede socioassistencial. 

Art. 12. As unidades públicas estatais instituídas no 

âmbito do SUAS integram a estrutura administrativa do 

Município de Araguaína. 

Parágrafo único. As instalações das unidades públicas 

estatais devem ser compatíveis com os serviços nelas 

ofertados, observadas as normas gerais. 

Art. 13. As proteções sociais, básica e especial, serão 

ofertadas pelas unidades públicas estatais e pelas 

entidades e organizações de assistência social, de forma 

complementar. 

Parágrafo único. As unidades públicas estatais 

instituídas no âmbito do SUAS possuem interface com as 

demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam 

os serviços, programas, projetos e benefícios da 

assistência social. 
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Art. 14. A implantação das unidades públicas estatais 

deve observar as diretrizes da: 

I - territorialização: oferta capilarizada de serviços com 

áreas de abrangência definidas com base na lógica da 

proximidade do cotidiano de vida dos cidadãos; respeitando 

as identidades dos territórios locais e considerando as 

questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias 

percorridas e fluxos de transporte, com o intuito de 

potencializar o caráter preventivo, educativo e protetivo das 

ações em todo o município, mantendo ênfase e prioridade 

nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social; 

II - universalização: a fim de que a proteção social básica 

e a proteção social especial sejam asseguradas na 

totalidade dos territórios dos municípios e com capacidade 

de atendimento compatível com o volume de necessidades 

da população; 

III - regionalização: participação, quando for o caso, em 

arranjos institucionais que envolvam municípios 

circunvizinhos e o governo estadual, visando assegurar a 

prestação de serviços socioassistenciais de proteção social 

especial, cujos custos ou baixa demanda municipal 

justifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no 

âmbito do Estado.  

Art. 15. As ofertas socioassistenciais nas unidades 

públicas pressupõem a constituição de equipe de referência 

na forma das Resoluções nº 269, de 13 de dezembro de 

2006; nº 17, de 20 de junho de 2011; e nº 9, de 25 de abril 

de 2014, do CNAS. 

Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os 

dados de Vigilância Socioassistencial são fundamentais 

para a definição da forma de oferta da proteção social 

básica e especial. 

Art. 16. O SUAS afiança as seguintes seguranças, 

observando as normas gerais: 

I - acolhida; 

II - renda; 

III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social;  

IV - desenvolvimento de autonomia; 

V - apoio e auxílio. 

Seção III 

Das Responsabilidades 

Art. 17. Compete ao Município de Araguaína, por meio 

da Secretaria Municipal de Assistência Social: 

I - destinar recursos financeiros para custeio dos 

benefícios eventuais de que trata o art. 22, da Lei Federal 

nº 8.742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social; 

II - conceder auxílio-natalidade e auxílio-funeral;  

III - executar os projetos de enfrentamento à pobreza, 

incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; 

IV - atender às ações socioassistenciais de caráter de 

emergência; 

V - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o 

art. 23, da Lei Federal nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993, 

e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009); 

VI - executar a vigilância socioassistencial no âmbito 

municipal, visando ao planejamento e à oferta qualificada 

de serviços, benefícios, programas e projetos 

socioassistenciais; 

VII - implantar sistema de informação, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação para 

promover o aprimoramento, a qualificação e a integração 

contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme 

Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano Municipal de 

Assistência Social; 

VIII - regulamentar e coordenar a formulação e a 

implementação da Política Municipal de Assistência Social, 

em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Social e com a Política Estadual de Assistência Social, e as 

deliberações de competência do Conselho Municipal de 

Assistência Social, observando as deliberações das 

conferências nacional, estadual e municipal; 
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IX - regulamentar os benefícios eventuais em 

consonância com as deliberações do Conselho Municipal 

de Assistência Social; 

X - cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos 

serviços, programas, projetos e benefícios eventuais de 

assistência social, em âmbito local; 

XI - cofinanciar, em conjunto com a esfera federal e 

estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, 

com base nos princípios da Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, 

coordenando-a e executando-a em seu âmbito; 

XII - realizar monitoramento e avaliação da política de 

assistência social em seu âmbito; 

XIII - realizar a gestão local do Beneficio de Prestação 

Continuada - BPC, garantindo aos seus beneficiários e 

famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da 

rede socioassistencial; 

XIV - realizar em conjunto com o Conselho Municipal de 

Assistência Social, as conferências de assistência social; 

XV - gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e 

programas de transferência de renda de sua competência; 

XVI - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; 

XVII - gerir no âmbito municipal, o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal; 

XVIII - organizar a oferta de serviços de forma 

territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, 

de acordo com o diagnóstico socioterritorial; 

XIX - organizar e monitorar a rede de serviços da 

proteção social básica e especial, articulando as ofertas; 

XX - organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, 

observando as deliberações  e pactuações de suas 

respectivas instâncias, normatizando e regulando a política 

de assistência social em seu âmbito e em consonância com 

as normas gerais da União; 

XXI - elaborar a proposta orçamentária da assistência 

social no Município, assegurando recursos do tesouro 

municipal; 

XXII - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, anualmente, a proposta orçamentária 

dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS; 

XXIII - elaborar e cumprir o plano de providências, no 

caso de pendências e irregularidades do Município junto ao 

SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB; 

XXIV - monitorar e executar o Pacto de Aprimoramento 

do SUAS,   implementando-o em âmbito municipal; 

XXV - elaborar e executar a política de recursos 

humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS; 

XXVI - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, 

a partir das responsabilidades e de seu respectivo estágio 

no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação 

dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas 

nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS; 

XXVII - elaborar e expedir os atos normativos 

necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social; 

XXVIII - elaborar e aprimorar os equipamentos e 

serviços socioassistenciais, de acordo com os indicadores 

de monitoramento e avaliação pactuados; 

XXIX - preencher o Censo SUAS; 

XXX - manter atualizado o Sistema de Cadastro 

Nacional de Entidade de Assistência Social - CNEAS; 

XXXI - manter atualizado o conjunto de aplicativos do 

Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência 

Social - Rede SUAS; 

XXXII - garantir a infraestrutura necessária ao 

funcionamento do respectivo Conselho Municipal de 

Assistência Social, garantindo recursos materiais, humanos 

e financeiros, inclusive com despesas referentes a 

passagens, traslados e diárias de conselheiros 

representantes do governo e da sociedade civil, quando 

estiverem no exercício de suas atribuições; 

XXXIII - garantir que a elaboração da peça orçamentária 

esteja de acordo com o Plano Plurianual, com o Plano 
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Municipal de Assistência Social e com os compromissos 

assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS; 

XXXIV - garantir a integralidade da proteção 

socioassistencial à população, primando pela qualificação 

dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade 

de forma compartilhada com a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; 

XXXV - garantir a capacitação para gestores, 

trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, 

usuários e conselheiros de assistência social, além de 

desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, 

pesquisas e diagnósticos relacionados à política de 

assistência social, em especial, para fundamentar a análise 

de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o 

equacionamento da oferta de serviços em conformidade 

com a tipificação nacional; 

XXXVI - garantir o comando único das ações do SUAS 

pelo órgão gestor da política de assistência social, 

conforme preconiza a LOAS; 

XXXVII - definir os fluxos de referência e 

contrarreferência do atendimento nos serviços 

socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas 

as suas formas; 

XXXVIII - definir os indicadores necessários ao processo 

de acompanhamento, monitoramento e avaliação, 

observando a suas competências; 

XXXIX - implementar os protocolos pactuados na CIT 

(Comissão Intergestores Tripartite); 

XL - implementar a gestão do trabalho e a educação 

permanente; 

XLI - promover a integração da política municipal de 

assistência social com outros sistemas públicos que fazem 

interface com o SUAS; 

XLII - promover a articulação intersetorial do SUAS com 

as demais políticas públicas e com o Sistema de Garantia 

de Direitos e o Sistema de Justiça; 

XLIII - promover a participação da sociedade e, 

especialmente, dos usuários na elaboração da política de 

assistência social; 

XLIV - assumir as atribuições, no que lhe couber, no 

processo de municipalização dos serviços de proteção 

social básica; 

XLV - participar dos mecanismos formais de cooperação 

intergovernamental que viabilizem técnica e 

financeiramente os serviços de referência regional, 

definindo as competências na gestão e no cofinanciamento 

a serem pactuadas na CIB (Comissão Intergestores 

Bipartite); 

XLVI - prestar informações que subsidiem o 

acompanhamento estadual e federal da gestão municipal; 

XLVII - zelar pela execução direta ou indireta dos 

recursos transferidos pela União e pelos estados ao 

Município, inclusive no que tange à prestação de contas; 

XLVIII - assessorar as entidades e organizações de 

assistência social, visando à adequação dos seus serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais às 

normas do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos 

de organização para aferir o pertencimento à rede 

socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas 

entidades e organizações de assistência social, de acordo 

com as normativas federais; 

XLIX - acompanhar a execução de parcerias firmadas 

entre os municípios e as entidades e organizações de 

assistência social e promover a avaliação das prestações 

de contas; 

L - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral 

dos serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social ofertados pelas entidades e organizações 

vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B da Lei 

Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em 

âmbito federal; 

LI - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a 

partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo 

respectivo Conselho Municipal de Assistência Social para a 
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qualificação dos serviços e benefícios em consonância com 

as normas gerais; 

LII - encaminhar para apreciação do Conselho Municipal 

de Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais de 

atividades e de execução físico-financeira a título de 

prestação de contas;  

LIII - compor as instâncias de pactuação e negociação 

do SUAS; 

LIV - estimular a mobilização e a organização dos 

usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas 

instâncias de controle social da política de assistência 

social; 

LV - instituir o planejamento contínuo e participativo no 

âmbito da Política Municipal de Assistência Social; 

LVI - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos 

destinados à Assistência Social; 

LVII - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com 

profissionais do quadro efetivo;   

LVIII -submeter, trimestralmente, de forma sintética, e 

anualmente, de forma analítica, os relatórios de execução 

orçamentária e financeira do Fundo Municipal de 

Assistência Social à apreciação do CMAS. 

Seção IV 

Do Plano Municipal de Assistência Social 

Art. 18. O Plano Municipal de Assistência Social é um 

instrumento de planejamento estratégico que contempla 

propostas para a execução e o monitoramento da política 

de assistência social no âmbito do Município de Araguaína. 

§1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência 

Social dar-se-á a cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a 

elaboração do Plano Plurianual, e contemplará: 

I - diagnóstico socioterritorial; 

II - objetivos gerais e específicos; 

III - diretrizes e prioridades deliberadas; 

IV - ações estratégicas para sua implementação; 

V - metas estabelecidas; 

VI - resultados e impactos esperados; 

VII - recursos materiais, humanos e financeiros 

disponíveis e necessários;  

VIII - mecanismos e fontes de financiamento; 

IX - indicadores de monitoramento e avaliação;  

X - cronograma de execução. 

§2º O Plano Municipal de Assistência Social, além do 

estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar: 

I - as deliberações das conferências de assistência 

social; 

II - as metas nacionais e estaduais pactuadas que 

expressam o compromisso para o aprimoramento do 

SUAS; 

III - as ações articuladas e intersetoriais; 

IV - as ações de apoio técnico e financeiro à gestão 

descentralizada do SUAS. 

CAPÍTULO IV 

DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO 

E DELIBERAÇÃO DO SUAS 

Seção I 

Do Conselho Municipal de Assistência Social 

Art. 19. O Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS do Município de Araguaína, órgão superior de 

deliberação colegiada, de caráter permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade civil, 

vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social 

cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 

(dois) anos, permitida única recondução por igual período. 

§ 1º O CMAS é composto por 12 (doze) membros e 

respectivos suplentes indicados de acordo com os critérios 

seguintes: 

I - 06 (seis) representantes governamentais;  

II - 06 (seis) representantes da sociedade civil, 

observado as Resoluções do Conselho Nacional de 

Assistência Social, dentre representantes dos usuários ou 
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de organizações de usuários, das entidades e organizações 

de assistência social e dos trabalhadores do setor, 

escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério 

Público. 

§2º Consideram-se para fins de representação no 

Conselho Municipal o segmento: 

I - de usuários: àqueles vinculados aos serviços, 

programas, projetos e benefícios da política de assistência 

social, organizados, sob diversas formas, em grupos que 

têm como objetivo a luta por direitos; 

II - de organizações de usuários: aquelas que tenham 

entre seus objetivos a defesa e garantia de direitos de 

indivíduos e grupos vinculados à política de assistência 

social; 

III - de trabalhadores: são legítimas todas as formas de 

organização de trabalhadores do setor, como associações 

de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos 

regionais de profissões regulamentadas, fóruns de 

trabalhadores, que defendem e representam os interesses 

dos trabalhadores da política de assistência social.  

§3º Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou 

chefia, seja no âmbito da gestão das unidades públicas 

estatais ou das entidades e organizações de assistência 

social não serão considerados representantes de 

trabalhadores no âmbito dos Conselhos.  

§4º O CMAS é presidido por um de seus integrantes, 

eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, 

permitida única recondução por igual período.  

§5º Deve-se observar em cada mandato a alternância 

entre representantes da sociedade civil e governo na 

presidência e vice-presidência do CMAS.  

§6º O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a 

qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder 

Executivo. 

Art. 20. O CMAS reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao 

mês e, extraordinariamente, sempre que necessário; suas 

reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas 

previamente divulgadas, e funcionará de acordo com o 

Regimento Interno. 

Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, 

o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões 

do Plenário, para as questões de suplência e perda de 

mandato por faltas.  

Art. 21. A participação dos conselheiros no CMAS é de 

interesse público e relevante valor social e não será 

remunerada. 

Art. 22. O controle social do SUAS no Município efetiva-

se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS e das Conferências Municipais de 

Assistência Social, além de outros fóruns de discussão da 

sociedade civil. 

Art. 23. Compete ao Conselho Municipal de Assistência 

Social: 

I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;  

II - convocar as Conferências Municipais de Assistência 

Social e acompanhar a execução de suas deliberações; 

III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, 

em consonância com as diretrizes das conferências de 

assistência social;  

IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em 

consonância com as diretrizes das conferências municipais 

e da Política Municipal de Assistência Social; 

V - aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, 

apresentado pelo órgão gestor da assistência social; 

VI - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo 

órgão gestor;  

VII - acompanhar o cumprimento das metas nacionais, 

estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da 

Gestão do SUAS;  

VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de 

programas de transferência de renda;  

IX - normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços de natureza pública e privada no campo da 

assistência social de âmbito local;  

X - apreciar e aprovar informações da Secretaria 

Municipal de Assistência Social inseridas nos sistemas 
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nacionais e estaduais de informação referentes ao 

planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e a 

prestação de contas; 

XI - apreciar os dados e informações inseridas pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades 

públicas e privadas da assistência social, nos sistemas 

nacionais e estaduais de coleta de dados e informações 

sobre o sistema municipal de assistência social; 

XII - alimentar os sistemas nacionais e estaduais de 

coleta de dados e informações sobre os Conselhos 

Municipais de Assistência Social;  

XIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município;  

XIV - zelar pela efetivação da participação da população 

na formulação da política e no controle da implementação;  

XV - deliberar sobre as prioridades e metas de 

desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competência; 

XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos 

benefícios eventuais;  

XVII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 

assistência social a ser encaminhada pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social em consonância com a 

Política Municipal de Assistência Social;  

XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos 

recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho 

dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais do SUAS;  

XIX - fiscalizar a gestão e execução de recursos dos IGD 

- Índices de Gestão Descentralizada;  

XX - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos 

dos IGD - Índices de Gestão Descentralizada destinados às 

atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS; 

XXI - participar da elaboração do Plano Plurianual, da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária 

Anual no que se refere à assistência social, bem como do 

planejamento e da aplicação dos recursos destinados às 

ações de assistência social, tanto dos recursos próprios 

quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados no 

FMAS; 

XXII - aprovar o aceite da expansão dos serviços, 

programas e projetos socioassistenciais, objetos de 

cofinanciamento;  

XXIII - orientar e fiscalizar o FMAS;  

XXIV - divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro 

meio de comunicação, todas as suas decisões na forma de 

Resoluções, bem como as deliberações acerca da 

execução orçamentária e financeira do FMAS e os 

respectivos pareceres emitidos; 

XXV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a 

denúncias;  

XXVI - estabelecer articulação permanente com os 

demais conselhos de políticas públicas setoriais e 

conselhos de direitos; 

XXVII - realizar a inscrição das entidades e organizações 

de assistência social;  

XXVIII - notificar fundamentadamente a entidade ou 

organização de assistência social no caso de indeferimento 

do requerimento de inscrição;  

XXIX - fiscalizar as entidades e organizações de 

assistência social; 

XXX - emitir resolução quanto às suas deliberações; 

XXXI - registrar em ata as reuniões;  

XXXII - instituir comissões e convidar especialistas 

sempre que se fizerem necessários; 

XXXIII - avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de 

contas dos recursos repassados ao Município. 

Art. 24. O CMAS deverá planejar suas ações de forma a 

garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do 

controle social, primando pela efetividade e transparência 

das suas atividades. 

 Parágrafo único. O planejamento das ações do 

conselho deve orientar a construção do orçamento da 

gestão da assistência social para o apoio financeiro e 

técnico às funções do Conselho. 

Seção II 
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Da Conferência Municipal de Assistência Social 

Art. 25. A Conferência Municipal de Assistência Social é 

instância periódica de debate, de formulação e de avaliação 

da política pública de assistência social e definição de 

diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a 

participação de representantes do governo e da sociedade 

civil. 

Art. 26. A Conferência Municipal de Assistência Social 

deve observar as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento 

convocatório, especificando objetivos, prazos, 

responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora; 

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes, 

inclusive da acessibilidade às pessoas com deficiência; 

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a 

designação dos delegados governamentais e para a 

escolha dos delegados da sociedade civil; 

IV - publicidade de seus resultados; 

V - determinação do modelo de acompanhamento de 

suas deliberações; e 

VI - articulação com a Conferência Estadual e Nacional 

de Assistência Social. 

Art. 27. A Conferência Municipal de Assistência Social 

será convocada ordinariamente a cada quatro anos pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social e, 

extraordinariamente, a cada 2 (dois) anos, conforme 

deliberação da maioria dos membros do Conselho. 

Seção III 

Participação dos Usuários 

Art. 28. É condição fundamental para viabilizar o 

exercício do controle social e garantir os direitos 

socioassistenciais o estímulo à participação e ao 

protagonismo dos usuários no Conselho e na Conferência 

Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e 

público da política de assistência social, e os 

representantes de organizações de usuários são sujeitos 

coletivos expressos nas diversas formas de participação, 

nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo direto 

enquanto usuários. 

Art. 29. O estímulo à participação dos usuários pode se 

dar a partir de articulação com movimentos sociais e 

populares e de apoio à organização de diversos espaços, 

tais como: fórum de debate, audiência pública, comissão de 

bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais. 

Parágrafo único. São estratégias para garantir a 

presença dos usuários, dentre outros, o planejamento do 

conselho e do órgão gestor; a ampla divulgação do 

processo nas unidades prestadoras de serviços; a 

descentralização do controle social por meio de comissões 

regionais ou locais. 

Seção IV 

Da Representação do Município nas Instâncias de 

Negociação e Pactuação do SUAS 

Art. 30. O Município é representado nas Comissões 

Intergestores Bipartite - CIB e Tripartite - CIT, instâncias de 

negociação e pactuação dos aspectos operacionais de 

gestão e organização do SUAS, respectivamente, em 

âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de 

Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS e 

pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 

Assistência Social - CONGEMAS. 

§1º O CONGEMAS e o COEGEMAS constituem 

entidades sem fins lucrativos que representam as 

secretarias municipais de assistência social, declarados de 

utilidade pública e de relevante função social, onerando o 

município quanto à sua associação, a fim de garantir os 

direitos e deveres de associado. 

§2º O COEGEMAS poderá assumir outras 

denominações, a depender das especificidades regionais. 

CAPÍTULO V 

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, 

DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS 

PROJETOS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA. 
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Seção I 

Dos Benefícios Eventuais 

Art. 31. Benefícios eventuais são provisões 

suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às 

famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma 

prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993. 

 §1º Não se incluem na modalidade de benefícios 

eventuais da assistência social as provisões relativas a 

programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao 

campo da saúde, da educação, da integração nacional, da 

habitação, da segurança alimentar e das demais políticas 

públicas setoriais. 

§2° Os benefícios eventuais, em âmbito municipal, serão 

regulamentados em lei própria.  

Seção II 

Dos Serviços 

Art. 32. Serviços socioassistenciais são atividades 

continuadas que visam à melhoria de vida da população e 

cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, 

observam os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos 

na Lei Federal nº 8742, de 1993, e na Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais. 

 

Seção III 

Dos Programas de Assistência Social 

 Art. 33. Os programas de assistência social 

compreendem ações integradas e complementares com 

objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 

assistenciais. 

§ 1º Os programas serão definidos pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social, obedecidas a Lei Federal 

nº 8.742, de 1993, e as demais normas gerais do SUAS, 

com prioridade para a inserção profissional e social. 

§ 2º Os programas voltados para o idoso e a integração 

da pessoa com deficiência serão devidamente articulados 

com o benefício de prestação continuada estabelecido no 

art. 20 da Lei Federal nº 8742, de 1993. 

Seção IV 

Projetos de Enfrentamento à Pobreza 

Art. 34. Os projetos de enfrentamento à pobreza 

compreendem a instituição de investimento econômico-

social voltado aos grupos populares, buscando subsidiar, 

financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam 

meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das 

condições gerais de subsistência, elevação do padrão da 

qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua 

organização social. 

Seção V 

Da Relação com as Entidades e Organizações da 

Sociedade de Assistência Social 

Art. 35. São entidades ou organizações de assistência 

social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento 

aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 

1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de 

direitos. 

Art. 36. As entidades e organizações de assistência 

social e os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho 

Municipal de Assistência Social para que obtenham a 

autorização de funcionamento no âmbito da Política 

Municipal de Assistência Social, observados os parâmetros 

nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

Art. 37. Constituem critérios para a inscrição das 

entidades e organizações da sociedade de assistência 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais: 

I - executar ações de caráter continuado, permanente e 

planejado; 

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais sejam ofertados na 
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perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos 

usuários; 

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os 

serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais; 

IV - garantir a existência de processos participativos dos 

usuários na busca do cumprimento da efetividade na 

execução de seus serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

Art. 38. As entidades e organizações de assistência 

social, no ato da inscrição, demonstrarão: 

I - ser pessoas jurídicas de direito privado, devidamente 

constituídas; 

II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventuais 

resultados integralmente ao território municipal, à 

manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais; 

III - elaborar plano de ação anual; 

IV - ter expresso em seu relatório de atividades: 

a) finalidades estatutárias; 

b) objetivos; 

c) origem dos recursos; 

d) infraestrutura; 

e) identificação de cada serviço, programa, projeto e 

benefícios socioassistenciais executados. 

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as 

seguintes etapas de análise: 

I - análise documental; 

II - visita técnica, para subsidiar a análise do processo;  

III - elaboração do parecer da Comissão; 

IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos 

em reunião plenária; 

V - publicação da decisão plenária; 

VI - emissão do comprovante; 

VII - notificação às entidades e organizações de 

assistência Social por ofício. 

CAPÍTULO VI 

DO FINANCIAMENTO À POLÍTICA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 39. O financiamento à Política Municipal de 

Assistência Social é previsto e executado através dos 

instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que 

se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 

Parágrafo único. O orçamento da assistência social 

deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os 

recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 

Social serem voltados à operacionalização, prestação, 

aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais. 

Art. 40. Caberá ao órgão gestor da assistência social, 

responsável pela utilização dos recursos do respectivo 

Fundo Municipal de Assistência Social, o controle e o 

acompanhamento dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais, por meio dos respectivos 

órgãos de controle, independentemente de ações do órgão 

repassador dos recursos. 

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão 

requisitar informações referentes à aplicação dos recursos 

oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de 

análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. 

Art. 41. O Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS, fundo público de gestão orçamentária, financeira e 

contábil, com objetivo de proporcionar recursos para 

cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

Art. 42.  Constituirão receitas do Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS: 

I - recursos provenientes da transferência dos fundos 

Nacional e Estadual de Assistência Social; 
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II - dotações orçamentárias do Município e recursos 

adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada 

exercício; 

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções de 

organizações internacionais e nacionais, Governamentais e 

não Governamentais; 

 IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do 

fundo, realizadas na forma da lei; 

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras 

receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades 

econômicas, de prestação de serviços e de outras 

transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social 

terá direito a receber por força da lei e de convênios no 

setor;  

VI - produtos de convênios firmados com outras 

entidades financiadoras;  

VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente 

instituídas. 

§1º A dotação orçamentária prevista para o Fundo 

Municipal de Assistência Social será automaticamente 

transferida a sua conta, tão logo sejam realizadas as 

receitas correspondentes.  

§2º Os recursos que compõem o Fundo serão 

depositados em instituições financeiras oficiais, em conta 

especial sobre a denominação - Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS.  

§3º As contas recebedoras dos recursos do 

cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão 

abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.  

Art. 43. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social, sob orientação e fiscalização do 

Conselho Municipal de Assistência Social.  

Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da 

Secretaria Municipal de Assistência Social.  

Art. 44.  Os recursos do Fundo Municipal de Assistência 

Social - FMAS, serão aplicados em: 

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos 

e serviços de assistência social desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social ou por Órgão 

conveniado; 

II - em parcerias entre poder público e entidades ou 

organizações de assistência social para a execução de 

serviços, programas e projetos socioassistencial 

específicos;  

III - aquisição de material permanente e de consumo e 

de outros insumos necessários ao desenvolvimento das 

ações socioassistenciais;  

IV - construção reforma ampliação, aquisição ou locação 

de imóveis para prestação de serviços de Assistência 

Social; 

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestão, planejamento, administração e 

controle das ações de Assistência Social; 

VI - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o 

disposto no inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 

1993;  

VII - pagamento de profissionais que integrarem as 

equipes de referência, responsáveis pela organização e 

oferta de serviços e programas socioassistenciais. 

Art. 45. O repasse de recursos para as entidades e 

organizações de Assistência Social, devidamente inscritas 

no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de 

acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social, observando o disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 46 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogando a Lei nº 1.790, de 17 de fevereiro de 1998, bem 

como a Lei nº 2.734, de 23 de maio de 2011, e demais 

disposições em contrário. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a regulamentação dos 

benefícios eventuais no âmbito da Política 

Municipal de Assistência Social, e dá outras 

providências. 

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 

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Art. 1º Benefícios eventuais são provisões 

suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às 

famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma 

prevista na Lei Orgânica de Assistência Social, Lei federal 

nº 8.742, de 1993. 

Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de 

benefícios eventuais da assistência social as provisões 

relativas a programas, projetos, serviços e benefícios 

vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração 

nacional, da habitação, da segurança alimentar e das 

demais políticas públicas setoriais previstas na Resolução 

do Conselho Nacional de Assistência Social nº 39, de 09 de 

dezembro de 2010. 

Art. 2º Os benefícios eventuais integram organicamente 

as garantias do Sistema Único de Assistência Social, 

devendo sua prestação observar: 

I - não subordinação a contribuições prévias e 

vinculação a quaisquer contrapartidas;  

II - desvinculação de comprovações complexas e 

vexatórias, que estigmatizam os beneficiários; 

III - garantia de qualidade e prontidão na concessão dos 

benefícios; 

IV - garantia de igualdade de condições no acesso às 

informações e à fruição dos benefícios eventuais;  

V - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;  

VI - integração da oferta com os serviços 

socioassistenciais.  

Art. 3º Os benefícios eventuais serão prestados 

preferencialmente na forma de bens de consumo ou 

prestação de serviços.  

Art. 4º O público alvo para acesso aos benefícios 

eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir de 

estudos da realidade social e de diagnóstico elaborado com 

uso de informações disponibilizadas pela Vigilância 

Socioassistencial e pelo Cadastro Único, com vistas a 

orientar o planejamento da oferta.  

Art. 5º Os benefícios eventuais tratados nesta lei 

poderão ser concedidos de forma cumulativa.  

Seção I 

Da Prestação de Benefícios Eventuais 

Art. 6º Os benefícios eventuais devem ser prestados em 

virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e 

calamidade pública, observadas as contingências de riscos, 

perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e 

famílias. 

Parágrafo único. Os critérios e prazos para prestação 

dos benefícios eventuais serão estabelecidos por meio de 

Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, 

conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 

1993, Lei Orgânica de Assistência Social. 

Seção II 

Das Modalidades de Benefícios Eventuais 
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Art. 7º No âmbito do Município de Araguaína, os 

benefícios eventuais classificam-se nas seguintes 

modalidades: 

I - auxílio natalidade; 

II - auxílio por morte; 

III - auxílio em situações de vulnerabilidade temporária; 

IV - auxílio em situações de desastre e calamidade 

pública. 

Subseção I 

Do Auxílio Natalidade 

Art. 8º O benefício eventual, na forma de auxílio 

natalidade, constitui-se em uma prestação temporária não 

contributiva de assistência social em bens de consumo, 

conforme disponibilidade da administração pública, para 

reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de 

membro da família, e deverá alcançar preferencialmente: 

I - atenções necessárias ao nascituro; 

II - apoio à mãe, no caso de morte do recém-nascido; 

III - apoio à família, no caso da morte da mãe e outras 

providências necessárias no âmbito da Política da 

Assistência Social. 

Art. 9º Os bens de consumo consistem no enxoval do 

recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para 

alimentação e artigos de higiene, observada a qualidade 

que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. 

Subseção II 

Do Auxílio por Morte 

Art. 10. O benefício prestado em virtude de morte deverá 

ser concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades 

provocadas por falecimento de membro da família, 

pondendo ser concedidos em prestação de seviços ou bens 

de consumo, conforme disponibilidade da administração 

pública. 

Art. 11. O alcance do benefício funeral, compreende, 

cumulada ou alternativamente, conforme realidade fática: 

I - concessão de urna funerária; 

II - sepultamento; 

III - traslado; 

IV - apoio ao velório. 

§1º Abrange também outros serviços inerentes que 

garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária. 

§2º O traslado inclui o transporte local, intermunicipal e 

interestadual, garantindo a dignidade e o respeito aos 

munícipes de Araguaína que necessitarem do serviço.  

 Art. 12. A concessão do benefício deverá ser prestada 

diretamente pelo órgão gestor, ou indiretamente, em 

parceria com outros órgãos ou instituições que prestem tais 

serviços. 

Parágrafo único. O benefício requerido em caso de 

morte deve ser prestado imediatamente em serviço, sendo 

de pronto atendimento e em regime de plantão 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Subseção III 

Do Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária 

Art. 13. O benefício prestado em virtude de 

vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao 

indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e 

danos, decorrentes de contingências sociais, e deve 

integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, 

buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma 

de bens de consumo ou prestação de serviços em caráter 

temporário,  conforme disponibilidade da administração 

pública, devendo o seu valor e duração serem adequados 

ao grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e 

de risco social e pessoal das famílias e indivíduos 

identificados nos processo de atendimento, dentro dos 

limites estabelecidos em resolução  pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social.  

Art. 14. A situação de vulnerabilidade temporária 

caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à 

integridade pessoal e familiar, assim entendidos:  
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I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; 

II - perdas: privação de bens e de segurança material; 

III - danos: agravos sociais e ofensa à dignidade da 

pessoa humana. 

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem 

decorrer de: 

I - ausência de documentação; 

II - necessidade de mobilidade intraurbana para garantia 

de acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais, 

bem como para garantir a convivência familiar e 

comunitária; 

III - necessidade de passagem intermunicipal ou 

interestadual, com vistas a garantir a convivência familiar e 

comunitária; 

IV - ocorrência de violência física, psicológica ou 

exploração sexual no âmbito familiar ou ofensa à 

integridade física do indivíduo; 

V - perda circunstancial ocasionada pela ruptura de 

vínculos familiares e comunitários;  

VI - processo de reintegração familiar e comunitária de 

pessoas idosas, pessoas com deficiência ou em situação 

de rua, crianças, adolescentes, mulheres em situação de 

violência e famílias que se encontram em cumprimento de 

medida protetiva;  

VII - ausência ou limitação de autonomia, de 

capacidade, de condições ou de meios próprios da família 

para prover as necessidades alimentares de seus 

membros; 

VIII - necessidade de acessar oportunidades de inclusão 

ao mundo do trabalho; 

IX - falta de domicílio, quando: da situação de abandono 

ou da impossibilidade de garantir abrigo para si e seus 

dependentes; 

X - outras situações de vulnerabilidade social 

temporárias que comprometam a sobrevivência familiar. 

Art. 15. O auxílio poderá ser concedido em caráter 

provisório através das seguintes modalidades: 

I - auxílio alimentação; 

II - auxílio transporte; 

III - auxílio aluguel; 

IV - auxílio documentação civil; 

V - auxílio água; 

VI - auxílio energia; 

VII - auxílio em bens de consumo. 

Parágrafo único. O usuário receberá o auxílio mediante 

avaliação por profissionais das equipes técnicas da política 

de assistência social, enquanto perdurar a situação de 

vulnerabilidade, sem desconsiderar o caráter temporário e 

eventual do benefício. 

Art. 16. O benefício eventual na forma de auxílio 

alimentação consiste no atendimento a situações que 

fragilizam a capacidade de famílias e indivíduos ao 

enfrentarem vulnerabilidades ocasionadas por eventos 

incertos e contingências que afetam seu cotidiano, 

impossibilitando temporariamente o acesso à alimentação 

digna.  

Art. 17. O auxílio transporte consiste em passagens 

intraurbanas, intermunicipais e interestaduais, para 

pessoas em situação de vulnerabilidade, risco pessoal ou 

social, em situações tais como: 

I - retorno de indivíduo ou família à cidade natal, por 

exemplo, para afastamento de situação de violação de 

direitos; 

II - pessoas que pretendem regressar à sua cidade de 

origem ou a outra cidade na qual tenha familiares; 

III - necessidade de mobilidade para garantia de acesso 

aos serviços e benefícios socioassistenciais, bem como 

para garantir a convivência comunitária. 

Art. 18. O auxílio aluguel será concedido para o 

pagamento de aluguel de imóvel, destinado a minimizar os 

riscos e danos, oferecendo segurança para os membros do 
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núcleo familiar que estejam em situação de  risco ou 

vulnerabilidade. Sua concessão deverá sempre ser 

precedida de parecer técnico social. 

Art. 19. O auxílio documentação civil consiste na 

concessão de documentos que exigem o pagamento de 

taxa de emissão, depois de verificada a inexistência de 

gratuidade para este fim, incluindo o fornecimento de 

fotografia no tamanho 3x4, caso necessário.  

Parágrafo único. Nos casos de emissão de segunda via, 

o acesso à gratuidade é realizado por meio de declaração 

de hipossuficiência, podendo também o usuário receber 

orientação e apoio das equipes do SUAS.  

Art. 20. O auxílio de água e energia consiste na 

regularização do fornecimento de água e energia para 

atender prioritariamente famílias que estejam em 

vulnerabilidade.  

Art. 21. O auxílio em forma de bens de consumo consiste 

na concessão de itens básicos de vestuário, cobertores, 

colchões, roupas, lonas e materiais de higiene, dentre 

outros, destinados ao provimento de necessidades em 

situações extremas de vulnerabilidade e ao auxílio no 

processo de reconstrução das vidas dos atendidos. 

Subseção IV 

Do Auxílio em Situação de Desastre e/ou Calamidade 

Pública 

Art. 22. Os benefícios eventuais prestados em virtude de 

desastre ou calamidade pública constituem-se em forma de 

provisão suplementar e provisória de assistência social 

para garantir meios necessários à sobrevivência da família 

e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a 

reconstrução da autonomia familiar e pessoal.  

Art. 23. As situações de calamidade pública e desastre 

caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de 

baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, 

secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, 

epidemias ou pandemias, que causem sérios danos à 

comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de 

seus integrantes, e outras situações imprevistas ou 

decorrentes de caso fortuito.  

Parágrafo único. O benefício poderá ser concedido na 

forma de bens de consumo ou de prestação de serviços, 

conforme disponibilidade da administração pública, em 

caráter provisório e suplementar, sendo fixado de acordo 

com o grau de complexidade do atendimento à 

vulnerabilidade e ao risco pessoal em que se encontram as 

famílias e os indivíduos afetados, podendo ser, dentre 

outros, na forma de:  

I - alimentação; 

II - cobertores; 

III - colchões ou colchonetes; 

IV - alojamento em escolas, igrejas ou outros; 

V - documentação civil; 

VI - transporte; 

VII - vestuário. 

Seção III 

Dos Recursos Orçamentários para a Oferta de 

Benefícios Eventuais 

Art. 24. As despesas decorrentes da execução dos 

benefícios eventuais serão providas por meio de receitas 

orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social e 

da Fundação de Atividade Municipal Comunitária - 

FUNAMC.  

Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais 

devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual 

do Município - LOA. 

Seção IV 

Da Execução dos Benefícios Eventuais 

Art. 25. Os benefícios eventuais instituídos nesta Lei 

poderão ser concedidos e prestados tanto pela Secretaria 

de Assistência Social, como pela Fundação de Atividade 

Municipal Comunitária - FUNAMC.  

Art. 26. Os benefícios eventuais aqui previstos serão 

prestados na forma de bens de consumo ou serviços. 
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Parágrafo Único. A prestação de benefícios eventuais 

em forma de pecúnia fica dependente de regulamentação 

própria. 

Art. 27. A concessão de todos os benefícios eventuais 

fica submetida à avaliação realizada pelas equipes técnicas 

da política de assistência social ou por profissional de 

serviço social da Fundação de Atividade Municipal 

Comunitária. 

Art. 28. A organização da competência na execução dos 

benefícios eventuais poderá ser modificada através de 

decreto do executivo. 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. Os prazos e critérios para cada modalidade de 

benefício serão estabelecidos por Decreto do executivo, 

que observará a Resolução do Conselho Municipal de 

Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei 

Federal nº 8.742, de 1993, Lei Orgânica de Assistência 

Social. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 103, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera a redação de dispositivos do Anexo 

Único da Lei Municipal nº 2234, de 18 de maio 

de 2004, e dá outras providências. 

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: 

Art. 1º Altera dispositivos do Anexo Único da Lei 

Municipal nº 2234, de 18 de maio de 2004, conforme segue:   

Art. 1º................................................................ 

Parágrafo único. O serviço de transporte a que 

se refere este artigo constitui serviço de 

utilidade pública e somente poderá ser 

executado mediante prévia e expressa 

autorização do Chefe do Poder Executivo, por 

intermédio do Presidente da Agência 

Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito 

– ASTT, que outorgará o Termo de Permissão, 

nas condições deste Regulamento. 

Art. 2º Compete à Agência Municipal de 

Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT a 

coordenação, a modificação e a fiscalização 

do serviço de transporte de passageiros em 

automóvel de aluguel – TÁXI, a fixação dos 

pontos de estacionamento, a aplicação de 

penalidades aos permissionários e aos 

condutores infratores, bem como a expedição 

de instruções complementares à execução 

deste Regulamento. 

Art. 3º .............................................................. 

Parágrafo único. A exploração da atividade de 

transporte individual de passageiros não se 

caracteriza como serviço público, mas tão 

somente como serviços de utilidade pública, 

sendo desnecessário a realização de 

procedimento licitatório para sua permissão. 

[…] 

Art. 6º A permissão será concedida a título 

precário, nunca inferior a 05 (cinco) anos, 

renovável por igual período quantas vezes 

necessárias, satisfeitas as exigências desta 

Lei, outorgada por ato administrativo da 

Agência Municipal de Segurança, Transporte e 

Trânsito – ASTT. 

Parágrafo único. Os Termos de Permissão 

serão revogados a qualquer tempo ou 
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rescindidos no caso de transgressão deste 

regulamento, mediante procedimento 

administrativo adequado, resguardando-se o 

contraditório e a ampla defesa.  

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei 

Municipal nº 2668, de 09 de março de 2010. 

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: 

Art. 1º Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei 

Municipal nº 2668, de 09 de março de 2010, conforme 

segue: 

Art. 1º .............................................................. 

Parágrafo único.  A exploração da atividade de 

transporte individual de passageiro não se 

caracteriza como serviço público, mas tão 

somente como serviços de utilidade pública, 

sendo desnecessária a realização de 

procedimento licitatório para sua permissão. 

Art. 2º (revogado). 

Art. 3º A permissão será concedida a título 

precário, outorgada por ato administrativo do 

Poder Executivo, por intermédio da Agência 

Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito 

– ASTT. 

§ 1º .................................................................. 

 

§ 3º A permissão é pessoal, inalienável e terá 

validade de 05 (cinco) anos, contados da data 

de sua expedição, renovável por igual período 

quantas vezes necessárias, satisfeitas as 

exigências desta Lei. 

......................................................................... 

§ 10. Os Termos de Permissão serão 

revogados a qualquer tempo ou rescindidos no 

caso de transgressão desta Lei, mediante 

procedimento administrativo adequado, 

resguardando-se o contraditório e a ampla 

defesa. 

[…] 

Art. 5º .............................................................. 

IV - permissão: delegação de serviços de 

utilidade pública de transporte individual de 

passageiro por meio de motocicletas, 

denominado mototáxi, sem a necessidade da 

realização de procedimento licitatório para sua 

permissão à pessoa jurídica individual com 

CNPJ e/ou à pessoa física com CPF que 

demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco; 

V - permissionário: a pessoa jurídica individual 

com CNPJ e/ou a pessoa física com CPF 

habilitada para operar no serviço de mototáxi, 

também denominado mototaxista, que 

demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco; 

......................................................................... 

[…] 
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Art. 8º O Termo de Permissão expedido pela 

Agência Municipal de Segurança, Transporte e 

Trânsito – ASTT terá validade de 05 (cinco) 

anos, contados da data de sua expedição, 

renovável por igual período quantas vezes 

necessárias, satisfeitas as exigências desta 

Lei. 

[…] 

Art. 19............................................................... 

I - ..................................................................... 

XIII - (revogado). 

......................................................................... 

XX - outros requisitos previstos em legislação 

especial. 

[…] 

Art. 28.............................................................. 

I - ..................................................................... 

XXVIII - possuir e portar, quando for o caso, 

outros documentos previstos em legislação 

especial. 

[…] 

Art. 49. As permissões serão outorgadas pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, renováveis por igual 

período quantas vezes necessárias, satisfeitas 

as exigências desta Lei. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera a redação e acrescenta parágrafos ao 

art. 1º da Lei Complementar nº 091, de 14 de 

setembro de 2021, e dá outras providências. 

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: 

Art. 1º Fica alterado a redação e acrescentado 

parágrafos ao art. 1º da Lei Complementar nº 091, de 14 de 

setembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 1º A exploração da atividade de transporte individual 

de passageiro, fixado na alínea “d)” do inciso X e no inciso 

XXVIII do art. 22 e no inciso XIX do art. 27 da Lei Orgânica 

deste Município, não se caracteriza como serviço público, 

mas tão somente como serviços de utilidade pública, sem a 

necessidade da realização de procedimento licitatório para 

sua permissão. 

§ 1º A permissão será concedida a título precário, nunca 

inferior a 05 (cinco) anos, renovável por igual período 

quantas vezes necessárias, satisfeitas as exigências desta 

Lei, de outorgada por ato administrativo da Agência 

Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT e 

renovável por igual período, não havendo limitação a 

quantidade de renovações. 

§ 2º A competência atribuída no § 1º deste artigo poderá 

ser delegada pelo presidente da ASTT nos casos de 

conveniência, em razão de circunstâncias de caráter 

técnico, social, econômico, jurídico ou territorial. 

§ 3º Os Termos de Permissão serão revogados, a 

qualquer tempo, ou rescindidos somente no caso de 

transgressão das leis especiais sobre o tema, mediante 

procedimento administrativo adequado, resguardando-se o 

contraditório e a ampla defesa. (NR) 
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 106, DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera dispositivos à Lei Complementar nº 078, 

de 28 de dezembro de 2020, e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas 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: 

Art. 1º Fica alterado o artigo 2º da Lei Complementar nº 

078, de 28 de dezembro de 2020, nos seguintes termos: 

Art. 2º Os usuários selecionados em 

Chamamento Público no Edital da Nova 

Feirinha, bem como os que já utilizam o 

espaço público a que se refere o artigo anterior 

em acordo judicial terão desconto de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor da taxa 

calculado sobre o m² ocupado, prevista na 

alínea k, do art. 1º da Lei Complementar nº 

078/2020. 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação, produzindo seus efeitos somente a partir de 

1º de janeiro de 2022. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 10 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera o disposto na Lei Complementar nº 043, 

de 1º de julho de 2016, e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas 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: 

CAPÍTULO I 

DAS NORMAS, REGIMENTOS E DEVERES 

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais da FUNAMC, 

reorganiza, disciplina, interpreta e revoga a Lei 

Complementar Municipal nº 043, de 1º de julho de 2016. 

CAPÍTULO II 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E 

DURAÇÃO 

Art. 2º A Fundação de Atividade Municipal Comunitária - 

FUNAMC, instituída pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 619, 

de 19 de maio de 1983, é entidade autônoma, sem fins 

lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, 

patrimônio próprio, autonomia administrativa, técnica e 

financeira, regendo-se pela presente lei, estatuto aprovado 

pela entidade e pela legislação que lhe for aplicável. 

Parágrafo único. O prazo de duração da Fundação é 

indeterminado. 

CAPÍTULO III 

DO OBJETO SOCIAL 

Art. 3º A FUNAMC terá por finalidade principal 

desenvolver, promover e executar: 

I - ações comunitárias, projetos, serviços e programas 

de benefícios socioassistenciais;  
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II - ações de apoio à saúde; 

III - ações de apoio à educação; 

IV - ações de apoio e assistência a vulnerabilidade; 

V - ações de apoio articulada com a sociedade e setores 

diversos. 

Parágrafo único: Para a consecução de sua finalidade, 

a FUNAMC poderá realizar contratos de gestão, convênios, 

acordos e termos de cooperação com a Administração 

Pública e com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais. 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO E RECEITAS 

Art. 4º O patrimônio da Fundação é constituído de todos 

os bens indiciados na escritura pública de constituição e 

pelos que ela vier a possuir sob as formas de doações, 

legados, subvenções, contribuições e aquisições, livres e 

desembaraçados de ônus. 

Parágrafo único. O município assegurará à FUNAMC 

suporte para o funcionamento dos serviços funerários, 

cemitérios da cidade, feiras livres, Espaço Municipal de 

Comércio e Cultura “Feirinha” e Mercado Municipal, em 

cumprimento com as Leis Municipais: Lei 1995, de 31 de 

julho de 2001; Lei 3010, de 08 de junho de 2016 e art. 32, 

incisos I e II; Lei 2445, de 14 de dezembro de 2015; Lei 065, 

de 28 de dezembro de 2018 e Lei 078, de 28 de dezembro 

de 2020. 

Art. 5º A FUNAMC tem seu próprio orçamento, sendo 

vedada distribuição de recursos financeiros aos seus 

instituidores. 

Art. 6º A Arrecadação passa a ser atribuição da 

Secretaria Municipal da Fazenda. 

Art. 7º A FUNAMC terá permissão de receber doações, 

contribuições e auxílios, por livre e espontânea vontade de 

pessoas físicas ou jurídicas. 

CAPÍTULO V 

DA ISENÇÃO FISCAL 

 Art. 8º Os bens, rendas e serviços da Fundação serão 

isentos de impostos municipais e estaduais. 

 § 1º Sem prejuízo de outras disposições legais cabíveis, 

e visando fazer jus à isenção prevista no artigo 29 da Lei 

Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, serão 

cumpridos no que couber os requisitos elencados em seus 

incisos. 

 § 2º O Estatuto da Fundação definirá outras disposições 

que eventualmente se fizerem necessário para o adequado 

cumprimento dos requisitos que possibilitam a isenção 

descrita no § 1º. 

CAPÍTULO VI 

DO REGIME JURÍDICO DOS EMPREGADOS 

Art. 9º O regime jurídico de contratação de pessoal da 

FUNAMC será o da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT e respectiva legislação complementar. 

CAPÍTULO VII 

DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 10. Sem prejuízo da sua estrutura, forma de 

administração e funcionamento, a FUNAMC contará com os 

seguintes órgãos, com a função de operacionalizar o 

desenvolvimento de suas atividades: 

§ 1º A contratação de pessoal do quadro permanente da 

FUNAMC far-se-á por meio de aprovação em concurso 

público.  

§ 2º O quadro pessoal definirá a estrutura de empregos 

e funções, os requisitos de admissão, a remuneração, a 

organização das carreiras, segundo a formação profissional 

ou as atribuições funcionais, os requisitos de admissão, a 

remuneração, a organização das carreiras, segundo a 

formação profissional ou as atribuições funcionais.  

§ 3º A rescisão de contrato de trabalho de pessoal da 

FUNAMC admitido por processo seletivo público poderá 

ocorrer por ato unilateral, mas sempre deverá ser motivada. 

§ 4º A FUNAMC organizará o seu quadro de pessoal e 

respectivo plano de carreira de acordo com a política 

interna de desenvolvimento de pessoal. 
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 Art. 11. A FUNAMC poderá solicitar a cessão de 

servidores ou empregados de órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, direta ou indiretamente, nas atividades para as 

quais for instituída.  

Parágrafo único. A FUNAMC poderá pagar vantagem 

pecuniária ao servidores ou empregado a ela cedido, que 

não se incorporará a sua remuneração de origem para 

qualquer efeito, nem produzirá efeitos de incorporação em 

proventos ou pensões. 

Art. 12. Sem prejuízo da sua estrutura, forma de 

administração e funcionamento, definidos em seu estatuto, 

a FUNAMC contará com os seguintes cargos, com a função 

de operacionalizar o desenvolvimento de suas atividades 

específicas 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 1 (um) Superintendente; 

III - 1 (um) Diretor Financeiro; 

IV - 1 (um) Coordenador de Serviços Sociais. 

§1º O Presidente será indicado pelo Prefeito Municipal. 

§ 2º Compete ao Presidente:  

a) representar a fundação ativa e passiva, judicial e 

extrajudicialmente; 

b) convocar e presidir o Conselho e Diretoria; 

c) assinar convênios e contratos de interesse da 

Fundação; 

d) movimentar depósitos bancários. 

§ 3º O Presidente da FUNAMC será substituído em sua 

falta e impedimentos, pelo Superintendente. 

§ 4º Ao Superintendente da FUNAMC, compete: 

a) cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e 

regulamentares; 

b) superintender as atividades técnicas e 

Administrativas da FUNAMC; 

c) substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 

d) assinar contratos ou ajustes com terceiros exercendo 

as prerrogativas da Lei Federal nº 8.666/93; 

e) praticar os atos necessários, à boa administração da 

FUNAMC, organizando e fazendo funcionar os seus 

serviços. 

§ 5º São atribuições do Diretor Financeiro: 

a) planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades 

financeiras da Fundação; 

b) fixar políticas para a gestão dos recursos financeiros, 

para a estruturação, racionalização e adequação dos 

serviços de apoio; 

c) implantar processos financeiros, contábeis, fiscais, 

respondendo pelo planejamento, pela organização e pelo 

desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. 

§ 6º São atribuições do Coordenador de Serviços 

Sociais: 

a) coordenar equipes de trabalho; 

b) administrar projetos sociais e culturais; 

c) redimensionar atividades; 

d) administrar conflitos;  

e) ter conhecimentos inerentes ao cargo considerando a 

PNAS e todos os seus desdobramentos; 

f) prestar serviços de âmbito social à pessoas, 

individualmente ou em grupos, identificando e analisando 

seus problemas e necessidades, orientando-as para o 

acesso a serviços, programas e projetos nas diversas áreas 

das políticas públicas, que venham melhorar sua qualidade 

de vida e convivência em sociedade; 

g) organizar e manter atualizado o arquivo com dados 

das pessoas assistidas, como prontuários, livros de 

registro, relatórios e outros, resguardando os sigilos 

previstos em lei; 

h) elaborar em conjunto com a equipe Plano 

Individualizado de Atendimento. 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO MUNICIPAL 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/


 
ACESSE : https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/ 

 
 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

34 
 
 

ANO I - Nº 57 – 13 DE DEZEMBRO DE 2021 

Art. 13. O Conselho Municipal será composto por 7 

(sete) pessoas voluntárias convidadas pelo chefe do Poder 

Executivo, sendo eles: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 1 (um) Superintendente; 

III - 5 (cinco) Conselheiros indicados pelo Poder Público 

Municipal. 

Art. 14. Os representantes do Conselho Municipal 

realizarão um trabalho não remunerado mas de relevante 

interesse público. 

Art. 15. Ao Conselho Municipal compete: 

a) direcionar a política municipal, conforme as diretrizes 

estabelecidas pelos planos e programas e Ações do Poder 

Executivo Municipal; 

b) Aprovar o Estatuto da FUNAMC e suas modificações 

submetendo-os ao “Ad Referendum” do Prefeito Municipal; 

c) aprovar os planos anuais e o Regimento Interno da 

FUNAMC, a proposta de orçamento Plurianual de 

Investimentos encaminhados ao Chefe Executivo 

Municipal; 

d) aprovar o quadro de pessoal da FUNAMC com os 

seus respectivos salários, assim como reestruturá-los 

mediante Lei Municipal; 

e) aprovar a celebração de acordos e convênios om 

pessoas jurídicas de direito público interno e paraestatais, 

com organismos internacionais e pessoas físicas para a 

realização dos programas FUNAMC, nos casos em que isto 

não seja de própria competência da entidade; 

f) aprovar as prestações de contas e os balanços anuais 

da FUNAMC; 

g) examinar e julgar os recursos interpostos aos atos do 

Presidente e Superintendente; 

h) levar ao conhecimento do Prefeito Municipal no prazo 

de 30 (trinta) dias, qualquer irregularidade por ele 

observado; 

i) reformar o Estatuto, submetendo-o a aprovação final 

do Chefe Executivo; 

j) exercer outras atribuições que forem especificadas 

nesta lei e deliberar sobre os casos omissos no seu texto. 

Art. 16. Das reuniões do Conselho Municipal, lavrar-se-

ão atas, em livro próprio, que serão assinadas pelos 

membros presentes. 

§ 1º Serão destituídos os membros do Conselho 

Municipal que faltar 03 (três) sessões pelo Presidente da 

FUNAMC. 

§ 2º Das resoluções do Conselho Municipal serão 

formalizadas atas assinadas pelo Presidente da FUNAMC. 

Art. 17. O Conselho Municipal reunir-se-á: 

a) ordinariamente 01 (uma) vez por trimestre de 

preferência na última sexta-feira do período; 

b) extraordinariamente, sempre que for convocada por 

seu Presidente e pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 18. A Presidência do Conselho será exercida pelo 

Presidente da FUNAMC, salvo nas reuniões de análise de 

atos seus e do Superintendente, quando os trabalhos serão 

presididos por outro conselheiro. 

Parágrafo único. Em suas faltas eventuais e 

impedimentos, o Presidente será substituído na direção dos 

trabalhos do Conselho, pelo Superintendente ou por outro 

conselheiro que indicar. 

CAPÍTULO IX 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 19. O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, é 

composto de 2 (dois) integrantes, sendo 1 (um) vereador 

indicado pela Câmara Municipal e um 1 (um) técnico em 

ciências contábeis, escolhidos e designados pelo Poder 

Público Municipal. 

§ 1º Ocorrendo vaga em qualquer cargo de integrante 

efetivo do Conselho Fiscal, caberá́ ao respectivo suplente 

substituí-lo até́ o fim do mandato para o qual foi eleito. 
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§ 2º O Conselho Diretor será escolhido pelos membros 

do Conselho Curador, mediante votação interna e com 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma 

única vez.  

§ 3º Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do 

Conselho Fiscal, o Conselho Curador se reunirá no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger 

novo integrante.  

Art. 20. São atribuições do Conselho Fiscal:  

I - examinar, sem restrições, a todo tempo, os livros 

contábeis e quaisquer outros documentos da Fundação;  

II - fiscalizar os atos do Conselho Diretor e verificar o 

cumprimento dos seus deveres legais, estatutários e 

regimentais;  

III - comunicar ao Conselho Curador e à Promotoria de 

Justiça de Fundações erros, fraudes ou delitos que 

descobrir, sugerindo providencias úteis à regularização da 

Fundação; 

 IV - opinar sobre: 

a) as demonstrações contábeis da Fundação e demais 

dados concernentes à prestação de contas perante a 

Promotoria de Justiça de Fundações;  

b) o balancete semestral;  

c) aquisição, alienação e oneração de bens 

pertencentes à Fundação;  

d) o relatório anual circunstanciado sobre as atividades 

da Fundação e sua situação econômica, financeira e 

contábil, fazendo constar do parecer as informações 

complementares que julgar necessárias à deliberação do 

Conselho Curador;  

e) o plano de atividades e a previsão orçamentária. 

CAPÍTULO X 

DO ORÇAMENTO 

Art. 21. A FUNAMC submeterá suas contas relativas a 

cada exercício fiscal à apreciação do Tribunal de Contas do 

Estado do Tocantins e da Câmara de Vereadores de 

Araguaína. 

Art. 22. Os dirigentes da FUNAMC não são responsáveis 

por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com 

eles forem coniventes, se negligenciarem na fiscalização ou 

se, conhecedores de tais atos, deixarem de agir para 

impedir a sua prática. 

Art. 23. Sem prejuízo de outras disposições, cabe aos 

administradores da FUNAMC cumprir, no que couber, os 

requisitos elencados nos incisos do art. 29 da Lei Federal 

nº 12.101/2009, a fim de obter a isenção prevista no caput. 

§ 1º O Estatuto da FUNAMC disporá sobre outras 

providências necessárias ao adequado cumprimento dos 

requisitos que possibilitam a isenção descrita no caput. 

§ 2º As alterações necessárias à Adequação das 

inovações decorrentes da presente Lei, no Estatuto da 

FUNAMC, deverão ser submetidas ao crivo do Prefeito 

Municipal e levadas a registro nas repartições competentes. 

Art. 24. Fica autorizado o Município de Araguaína a 

firmar Contrato de Gestão com a FUNAMC, que deverá 

definir as atribuições, responsabilidades, obrigações, 

inclusive orçamentárias e financeiras, suas metas anuais e 

plurianuais e deverá conter cláusulas que disponham sobre: 

I - o atendimento igualitário e equânime aos cidadãos; 

II - a obrigatoriedade de apresentação ao Prefeito 

Municipal de relatórios anuais de demonstrações 

financeiras, a serem elaborados em conformidade com os 

princípios fundamentais de contabilidade e o relatório de 

execução do Contrato de Gestão; 

III - a obrigatoriedade de especificar o plano operativo 

anual proposto pela FUNAMC, estipulando as metas a 

serem atingidas, como os respectivos prazos de execução 

e os critérios de avaliação e desempenho; 

IV - a estimativa dos recursos financeiros e cronogramas 

de desembolso necessário à execução das ações e 

serviços pactuados, observando o cumprimento das metas 

durante a vigência do Contrato; 
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V - as penalidades aplicáveis aos contratos, em caso de 

descumprimento injustificado de metas e obrigações 

pactuadas; 

VI - as condições para revisão, renovação e prorrogação 

do Contrato de Gestão; 

VII - a validade do Contrato de Gestão. 

Art. 25. As despesas decorrentes da execução dos 

benefícios eventuais serão efetuadas por meio de receitas 

orçamentárias da Fundação Municipal de Atividade 

Comunitária e a Fundo Municipal de Assistência Social. 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26. A FUNAMC terá autonomia para instaurar 

Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos entes 

e empresas prestadores de serviços. 

Art. 27. No caso de dissolução ou extinção da FUNAMC, 

que somente se dará por Lei Complementar Municipal, todo 

o seu patrimônio independentemente de sua forma de 

aquisição, será incorporado ao patrimônio do Município de 

Araguaína. 

Art. 28. Os benefícios eventuais serão distribuídos entre 

a Secretaria de Assistência Social e a Fundação de 

Atividade Municipal Comunitária - FUNAMC. 

Art. 29. O Executivo Municipal editará Regimento Interno 

da FUNAMC mediante decreto. 

 Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário, em 

especial a Lei Complementar Municipal nº 043, de 1º de 

julho de 2016. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 10 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Regulamenta a nova Taxa de Administração 

para o custeio das despesas correntes e de 

capital necessárias à organização e ao 

funcionamento do Regime Próprio de 

Previdência e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas 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: 

Art. 1º A Taxa de Administração para o custeio das 

despesas correntes e de capital necessárias à organização 

e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora do RPPS 

municipal, inclusive para conservação de seu patrimônio, 

deverá observar o disposto nesta Lei e os seguintes 

parâmetros: 

I – a Taxa de Administração, será de 3,0% (três inteiros 

por cento) sobre o somatório da remuneração de 

contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao 

RPPS, apurado no exercício financeiro anterior. 

II – fica autorizada a reversão dos recursos relativos à 

Taxa de Administração, mantidos por meio da Reserva 

Administrativa de que trata o § 3º do art. 51 da Portaria MF 

nº 464, de 2018, para pagamento dos benefícios do RPPS, 

desde que aprovada pelo conselho deliberativo, vedada a 

devolução dos recursos ao ente federativo. 

§ 1º Fica autorizada que a Taxa de Administração 

prevista no inciso I do caput, destinada ao atendimento das 

despesas de que trata o § 2º, seja elevada em 20% (vinte 

por cento). 

§ 2º Os recursos adicionais decorrentes da elevação de 

que trata o § 1º deverão ser destinados exclusivamente 

para o custeio de despesas administrativas relacionadas no 

§ 6º do Art. 15 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro 

de 2008, ou outro que vier a lhe substituir. 

§ 3º A elevação da Taxa de Administração de que trata 

o § 1º observará os parâmetros contidos no § 7º do Art. 15 
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da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, ou 

outro que vier a lhe substituir. 

§ 4º Aplicam-se as demais disposições contidas no Art. 

15 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008.  

Art. 2º O ente federativo deverá adotar os procedimentos 

administrativos, atuariais, legais e orçamentários 

necessários para cumprimento do disposto na Portaria n° 

19.451, de 18 de agosto de 2020 do Ministério da Economia 

e aplicação dos novos limites e base de cálculo da Taxa de 

Administração, fixados no art. 1º desta Lei, que serão 

aplicados a partir do primeiro dia do exercício subsequente 

à sua aprovação. 

Art. 3º Esta Lei e suas disposições gerais entrarão em 

vigor a partir do primeiro dia do exercício subsequente à sua 

publicação, ficando revogadas todas as demais disposições 

em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 10 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a constituição e estabelece 

normas gerais para funcionamento de zonas 

de desenvolvimento, inovação e tecnologia a 

serem organizadas na forma de ambiente 

regulatório experimental no Município de 

Araguaína - “Sandbox Regulatório de 

Araguaína”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas 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: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º A presente Lei constitui e regulamenta, no 

Município de Araguaína, o funcionamento da zona de 

desenvolvimento e inovação científica, tecnológica e 

empreendedora, organizada em formato de ambiente 

regulatório experimental, doravante denominada “Sandbox 

Regulatório de Araguaína.” 

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

I - Ambiente regulatório experimental: as áreas onde 

vigorarão condições especiais simplificadas, destinadas ao 

desenvolvimento e à inovação científica, tecnológica e 

empreendedora do município de Araguaína; 

II - Autorização para execução de projeto no Sandbox: 

autorização temporária emitida pelo órgão definido no art. 

14 desta Lei, em favor de empresa privada, para que ela 

desenvolva modelos de negócios inovadores e teste novas 

técnicas e tecnologias, mediante o cumprimento de critérios 

estabelecidos nesta Lei. 

Art. 3º São princípios e diretrizes desta Lei: 

I - Valorização do empreendedorismo inovador como 

vetor do desenvolvimento econômico, social e ambiental de 

Araguaína, uma vez que contribui para o aumento da 

produtividade e da competição econômicas, bem como 

para a geração de postos de trabalhos qualificados; 

II - Reconhecimento das empresas enquanto agentes 

centrais para a modernização do ambiente de negócios do 

Município de Araguaína, à luz dos modelos de negócio 

emergentes no contexto da IV Revolução Industrial; 

III - Adoção da segurança jurídica e da liberdade 

econômica como premissas para a promoção de 

investimento, de aumento de oferta e de capital direcionado 

a iniciativas inovadoras; 

IV - Promoção da cooperação entre entes públicos e 

privados enquanto fundamento basilar para a origem e para 

continuidade de um efetivo ecossistema de 

empreendedorismo e inovação. 

Art. 4º A presente Lei possui como objetivos: 
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I - Fomentar a inovação e o desenvolvimento no 

Município de Araguaína; 

II - Promover a criação e a permanência de 

empreendimentos inovadores em Araguaína, com vistas a 

criar empregos e renda mediante o aumento e a 

diversificação de atividades econômicas que contribuam 

para a geração e a aplicação de conhecimentos técnicos e 

científicos; 

III - Estimular o ensaio de técnicas e tecnologias 

experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de 

limites previamente estabelecidos, através de 

procedimentos facilitados; 

IV - Incentivar pesquisadores, empreendedores e 

empresas a investir, desenvolver e aperfeiçoar projetos de 

pesquisa científica, tecnológica e inovadoras no Município 

de Araguaína;  

V - Fortalecer e ampliar a base técnico-científica do 

Município, constituída por entidades de ensino, pesquisa e 

prestação de serviços técnicos especializados e por 

empresas privadas de produção de bens e serviços de 

elevado conteúdo tecnológico; 

VI - Diminuir custos e tempo de maturação no 

desenvolvimento de produtos, serviços e modelo de 

negócios inovadores;  

VII - Aumentar as taxas de sobrevivência e de sucesso 

das empresas locais que desenvolvem atividades de 

inovação;  

VIII - Aumentar a visibilidade e tração de modelos de 

negócio inovadores existentes no Município de Araguaína, 

com possíveis impactos positivos em sua atratividade;  

IX - Aumentar a competitividade das empresas 

instaladas no Município de Araguaína;  

X - Fomentar a mobilidade social ascendente que 

decorre do lançamento de produtos e serviços menos 

custosos e mais acessíveis;  

XI - Aprimorar o arcabouço regulatório aplicável às 

atividades a serem posteriormente regulamentadas;  

XII - Disseminar a cultura inovadora e empreendedora 

em todas as áreas de atuação ao alcance do Município de 

Araguaína. 

CAPÍTULO II - DO SANDBOX REGULATÓRIO DE 

ARAGUAÍNA 

Art. 5º Estabelece-se o Sandbox Regulatório de 

Araguaína como ambiente regulatório experimental cujo 

perímetro será definido em Decreto expedido pelo Chefe do 

Poder Executivo. 

§ 1º Cumprindo-se os termos desta Lei, empresas com 

autorização para execução de projeto no Sandbox 

Regulatório de Araguaína poderão executar —por período 

determinado nos termos da autorização— projetos de 

desenvolvimento de modelos de negócios inovadores e de 

teste de novas técnicas e tecnologias em áreas públicas 

compreendidas pelo ambiente regulatório experimental. 

§ 2º As empresas autorizadas a realizar projetos no 

Sandbox Regulatório de Araguaína podem ou não possuir 

instalações nos perímetros compreendidos pelo ambiente 

regulatório experimental. 

Art. 6º As empresas que receberem a autorização para 

execução de projeto no Sandbox Regulatório de Araguaína 

terão prioridade na tramitação dos pedidos relativos à 

liberação e à realização de suas atividades no âmbito da 

administração municipal, pelo período de 1 (um) ano, 

prorrogável por igual período. 

Parágrafo único. Além da hipótese prevista no caput 

deste artigo, poderão ainda ser implementados, por ato do 

Chefe do Poder Executivo, outros tratamentos jurídicos e 

administrativos diferenciados, desde que não haja ônus 

para o Tesouro Municipal. 

Art. 7º Para obter a autorização para execução de 

projeto no Sandbox, os interessados deverão protocolar, 

junto ao órgão municipal responsável pela pasta de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, os documentos abaixo, podendo 

ainda o órgão solicitar outros documentos que se fizerem 

necessários:  

I - Documentos comprobatórios de cumprimento dos 

requisitos constantes no art. 8º desta Lei;  
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II - Propositura de projeto de inovação para 

implementação, teste e oferta (gratuita ou não) de novos 

produtos e/ou serviços para a sociedade Araguainense, 

valendo-se de propriedade privada, própria ou de terceiros 

consensuais, contendo necessariamente, informações 

relativas a: 

a) prazo de realização; 

b) motivação do projeto; 

c) solução esperada; 

d) fonte de financiamento do projeto; 

e) mapeamento de riscos;  

f) expectativa de resultados para a sociedade 

Araguainense. 

§ 1º Apresentada pelo interessado toda a documentação 

necessária à instrução do processo, iniciar-se-á o prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para análise do 

requerimento, após o qual, o silêncio da autoridade 

competente importará na aprovação tácita do pedido para 

todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente 

vedadas em lei. 

§ 2º Sem prejuízo ao que for determinado pela 

regulamentação desta Lei, a solicitação será tacitamente 

indeferida quando: 

I - O prazo solicitado for superior a 1 (um) ano;   

II - O projeto possuir viés eminentemente comercial, 

publicitário ou econômico, de tal forma que o resultado seja 

considerado de menor importância; 

III - A motivação para o projeto for embasada em 

argumentos falsos, imprecisos ou insuficientes para 

fundamentar a decisão que determina a autorização; 

IV - Os resultados puderem ser obtidos de forma ainda 

mais célere e fluida; 

V - O projeto acarretar obrigações que perdurem por 

tempo superior à sua execução; 

VI - O mapeamento de riscos gerar fundado receio de 

dano irreparável aos direitos de personalidade ou aos 

direitos difusos e coletivos; 

VII - Forem apresentados pedidos repetitivos e 

simultâneos, baseados nas mesmas premissas e 

resultados prováveis; 

VIII - Houver desvio de finalidade da norma, inclusive no 

que se refere ao pagamento de taxas administrativas. 

§ 3º Uma vez concedida, a autorização para execução 

de projeto no Sandbox poderá ser revogada por iniciativa 

do Poder Executivo Municipal quando: 

I - Houver conveniência e oportunidade para a 

Administração Pública; 

II - Houver descumprimento de quaisquer das 

exigências previstas nesta Lei; 

III - Os resultados alcançados demonstrarem de forma 

superveniente a possibilidade ocasionar qualquer tipo de 

dano irreparável a terceiros; 

IV - Houver efetivos danos, considerados intoleráveis, a 

terceiros. 

Art. 8º Sem prejuízo da observância de outros critérios 

de seleção e de priorização a serem expressamente 

determinados pelo Poder Executivo Municipal, os 

interessados em receber a autorização para executar 

projeto no Sandbox Regulatório de Araguaína deverão 

cumprir, cumulativamente, os seguintes critérios: 

I - A atividade regulamentada deverá se enquadrar no 

conceito de modelo de negócio inovador definido pelo 

Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo 

Inovador (Lei Complementar nº 182, de 1º de junho 2021), 

ou estar submetida a processos de fomento à inovação 

considerados de relevante interesse por órgão pertinente 

da Prefeitura Municipal de Araguaína; 

II - A pessoa jurídica proponente deverá demonstrar 

possuir capacidade técnica e financeira necessárias e 

suficientes para desenvolver a atividade pretendida em 

ambiente regulatório experimental; 
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III - Os administradores e sócios controladores diretos 

ou indiretos da pessoa jurídica proponente não poderão: 

a) ter sido condenados por crime falimentar, crimes 

contra a administração pública, lavagem de dinheiro ou 

ocultação de bens, direitos e valores, crime contra a 

economia popular, a ordem econômica, as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema 

financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão 

judicial transitada em julgado;  

b) estar impedidos de administrar seus bens ou deles 

dispor em razão de decisão judicial ou administrativa; 

IV - O modelo de negócio inovador deverá ser 

preliminarmente validado por provas de conceito ou 

protótipos, não podendo se encontrar em fase tão somente 

conceitual de desenvolvimento. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da observância de outros 

requisitos que poderão ser expressamente determinados 

pelo Poder Executivo Municipal, o interessado deverá 

informar: 

I - A presença e a relevância da inovação no modelo de 

negócio pretendido; 

II - O estágio de desenvolvimento do negócio;  

III - A magnitude do benefício esperado para a 

população de Araguaína e para as demais partes 

interessadas;  

IV - O potencial impacto ou contribuição para o 

desenvolvimento do Município de Araguaína ou para os 

seus cidadãos;  

V - O mapeamento de riscos que possam vir a gerar 

fundado receio de dano irreparável aos direitos de 

personalidade ou aos direitos individuais, difusos e 

coletivos; 

Art. 9º A autorização para execução de projeto no 

Sandbox poderá ser concedida de forma integral ou parcial, 

devendo especificar o prazo autorizado e a abrangência 

permitida. 

§ 1º Em casos devidamente justificados, a autorização 

poderá ser condicional, estabelecendo horários ou 

condições técnicas que deverão ser cumpridos no decorrer 

do teste. 

§ 2º A autoridade responsável pela concessão da 

autorização irá determinar, de acordo com o caso concreto, 

a frequência de envio dos relatórios de execução dos 

testes. 

§ 3º Deverão ser notificados sobre a autorização todos 

os órgãos cujo poder de polícia administrativa possa intervir 

na execução do teste. 

Art. 10. As autorizações de execução de projeto no 

Sandbox serão concedidas pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período. 

Parágrafo único. Durante a execução dos testes, não 

será permitida a realização de propaganda em larga escala, 

devendo, quando existente, ser precedida de análise prévia 

e contar com a advertência de que o 

serviço/produto/pesquisa é temporário e experimental. 

Art. 11. Findado o prazo de vigor da autorização para 

execução de projeto no Sandbox, o beneficiário deverá 

apresentar às autoridades municipais competentes, em até 

30 (trinta) dias corridos, relatório de impacto 

socioeconômico do empreendimento, sob pena de: 

I - Multa de 10% a 90%, conforme critérios a serem 

definidos por Decreto expedido pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal; 

II - Impedimento de contratar com o Município no 

período entre o final do prazo de entrega do relatório de 

impacto e 2 (dois) anos após a data de quitação da multa 

prevista no inciso I, sem prejuízo de outras penalidades 

legais cabíveis. 

§ 1º O relatório poderá ser protegido com base no artigo 

23, VI, da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 

2011, desde que haja requerimento formal do interessado. 

§ 2º Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 

anterior, os resultados deverão ser disponibilizados ao 

público e divulgados na internet. 
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Art. 12. A autorização para execução de projeto no 

Sandbox Regulatório de Araguaína poderá ser encerrada 

nas seguintes situações: 

I - Por decurso do prazo de vigência da autorização; 

II - Em caso de finalização antecipada da execução do 

projeto; 

III - Em decorrência de revogação da autorização; 

IV - Mediante obtenção de autorização junto ao Poder 

Executivo Municipal para desenvolver a respectiva 

atividade regulamentada. 

Art. 13. O fiel cumprimento dos termos pactuados não 

limitará qualquer tipo de responsabilidade civil, penal ou 

administrativa da empresa participante do Sandbox 

Regulatório de Araguaína perante terceiros ou perante a 

Administração Pública, em virtude da aplicação da 

legislação federal e/ou internacional ou da veracidade das 

informações prestadas em todas as fases do processo. 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 14. A Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de Araguaína, ou órgão do Poder 

Executivo Municipal que venha assumir as competências 

da área de ciência, tecnologia e inovação, ficará incumbida 

de, nos termos do art. 7º desta Lei: 

I - Avaliar os documentos apresentados pelos 

interessados requerendo autorização para execução de 

projeto no Sandbox; 

II - Aprovar ou indeferir as solicitações de autorização de 

execução de projeto no Sandbox; 

III - Revogar autorizações para execução de projeto no 

Sandbox já concedidas, mediante justificativa, nos termos 

do art. 7º, § 3º desta Lei. 

Art. 15. No contexto do Sandbox Regulatório de 

Araguaína, o Poder Executivo Municipal, no que lhe couber 

e interessar, poderá firmar parcerias, acordos de 

cooperação ou convênios com terceiros, tais como 

universidades, pesquisadores, entidades representativas e 

associações. 

Art. 16. Os órgãos e entidades da administração pública 

municipal com competência para atos de liberação e 

fiscalização deverão, no âmbito do Sandbox Regulatório de 

Araguaína, adequar suas normas de caráter procedimental 

aos princípios, objetivos e diretrizes definidos nesta Lei. 

Art. 17. Os órgãos públicos poderão conceder 

autorizações para testes de produtos, serviços, materiais, 

dispositivos e/ou processos de trabalho dentro de suas 

instalações, desde que haja aquiescência do órgão em que 

ocorrerá o teste e que a atividade autorizada:  

I - Respeite o inteiro teor desta Lei; 

II - Seja devidamente acompanhada por responsável 

técnico; 

III - Não represente aumento de custos para o órgão; 

IV - Não gere nenhuma espécie de dependência 

tecnológicas; 

V - Não coloque em risco as atividades do órgão ou 

represente ameaça ao sigilo de dados. 

Art. 18. O Poder Executivo Municipal poderá autorizar a 

utilização temporária de espaço públicos abertos ou 

fechados, mediante solicitação fundamentada e razoável 

que atenda às diretrizes desta Lei, nos exatos termos da 

outorga concedida, para que sejam realizadas provas de 

conceito ou testes dos protótipos. 

Art. 19. O Poder Executivo Municipal, no que lhe couber, 

regulamentará esta Lei em todos os aspectos necessários 

para sua efetiva aplicação. 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Aplicam-se ao Sandbox Regulatório de 

Araguaína, além das disposições contidas nesta Lei, a Lei 

Complementar nº 182 de 01 junho de 2021 (Marco Legal 

das Startups e do Empreendedorismo Inovador), a Lei 

Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Declaração 

de Direitos de Liberdade Econômica), o Decreto 

Presidencial nº 9.854, de 25 de junho de 2019 (Plano 

Nacional de Internet das Coisas), o Decreto Presidencial nº 

9.283, de 7 de fevereiro de 2018 (Medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
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produtivo), e a Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 

2004 (Incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo). 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 10 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3272, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 

a promover, anualmente, o “Concurso Servidor 

Inovador” no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Município de 

Araguaína. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas 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: 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a promover, anualmente, o “Concurso Servidor 

Inovador” no âmbito da administração direta, autárquica e 

fundacional do Município de Araguaína. 

Art. 2º O “Concurso Servidor Inovador” terá por 

finalidades: 

I - promover o desenvolvimento e a implementação de 

novos processos, serviços ou políticas públicas que gerem 

melhores resultados para o serviço público e para a 

sociedade;  

II - reconhecer e valorizar servidores públicos municipais 

de Araguaína que atuem de forma criativa e proativa em 

suas atividades, em benefício do interesse público; 

III - motivar os servidores públicos a sustentar o ímpeto 

da inovação e a melhoria da prestação de serviços públicos; 

IV - inspirar os servidores públicos a fortalecer seu 

protagonismo na busca de soluções para os mais variados 

desafios; 

V - contrabalançar qualquer imagem negativa da 

administração pública, melhorar a imagem e o prestígio dos 

servidores públicos e revitalizar a administração pública 

como uma atividade nobre da qual o desenvolvimento 

depende grandemente; 

VI - inspirar talentos a ingressarem na Administração 

Pública. 

Art. 3º O “Concurso Servidor Inovador” terá por objeto o 

desenvolvimento de propostas inovadoras para o setor 

público, compreendendo: 

I - a criação de novos processos organizacionais, 

serviços e políticas públicas; 

II - a melhoria de processos organizacionais, serviços ou 

políticas públicas já existentes, desde que haja 

aperfeiçoamento significativo da situação anterior; 

III - a desburocratização de leis, processos e 

procedimentos; 

IV - a economicidade de tempo, financeira e de insumos. 

Art. 4º Poderão participar do “Concurso Servidor 

Inovador” os servidores efetivos, comissionados ou 

contratados que atenderem aos seguintes requisitos: 

I - estar em atividade na administração pública direta ou 

indireta municipal à época da realização do concurso; 

II - não ter sido condenado por crime contra a 

Administração Pública; 
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III - não ser membro do Comitê Gestor ou jurado da 

edição vigente do concurso; 

IV - não ser ocupante de cargo do primeiro escalão do 

Município (Secretários, Superintendentes e Diretores). 

Art. 5º As inscrições poderão ser realizadas 

individualmente ou por equipe, desde que todos os 

candidatos que a componha satisfaçam todas as exigências 

constantes no artigo 4º desta Lei. 

§ 1º Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o 

concurso. 

§ 2º Os participantes não serão reembolsados de 

possíveis custos decorrentes de sua inscrição ou 

participação no concurso. 

Art. 6º As propostas submetidas ao “Concurso Servidor 

Inovador” deverão enquadrar-se nas categorias definidas 

para cada edição do evento, as quais constarão em Decreto 

a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 7º O “Concurso Servidor Inovador” será composto 

por 02 (duas) fases:  

I - Triagem; 

II - Julgamento das Propostas.  

§ 1º Na fase de Triagem, a cargo do Comitê Gestor, 

composto por 03 (três) membros nomeados por ato do 

Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, serão verificados: 

I - o cumprimento das exigências constantes no artigo 4º 

desta Lei pelos participantes; 

II - o enquadramento das propostas apresentadas ao 

objeto definido no artigo 3º, bem como às categorias 

previstas no artigo 6º desta Lei. 

§ 2º Caberá recurso contra o resultado da fase de 

Triagem, o qual deverá ser dirigido ao Comitê Gestor no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contados da divulgação.  

§ 3º Na fase de Julgamento das Propostas, a cargo da 

Comissão Julgadora, composta por 05 (cinco) membros 

nomeados por ato do Secretário Municipal da Fazenda, 

Ciência, Tecnologia e Inovação, serão atribuídas 

pontuações compostas por notas e pesos às propostas 

apresentadas, observando-se o seguinte:  

I - as notas contemplarão valores de 1 (um) a 10 (dez); 

II - os valores dos pesos serão definidos em Decreto 

expedido pelo Chefe do Poder Executivo, considerando-se 

os critérios de inovação, resultados, utilização eficiente de 

recursos, foco em pessoas e mecanismos de transparência 

e controle social. 

§ 4º A nota final resultará da soma dos valores das notas 

multiplicada pelos valores dos pesos atribuídos pelos 

membros da Comissão Julgadora.  

§ 5º Em caso de empate, serão utilizados os critérios 

elencados nos incisos I a IV deste artigo em uma segunda 

rodada de avaliação. Persistindo o empate, caberá ao 

Presidente do Comitê Gestor o voto de minerva.  

§ 6º Os 03 (três) candidatos com maior pontuação 

receberão premiação a ser definida em Decreto expedido 

pelo Chefe do Poder Executivo.  

§ 7º Não caberá recurso contra as notas e pesos 

atribuídos pela Comissão Julgadora.   

Art. 8º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a 

presente lei, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da 

data de sua publicação, com o objetivo de: 

I - especificar os procedimentos e prazos a serem 

adotados em cada fase do concurso;  

II - definir os prêmios a serem distribuídos aos 

vencedores; 

III - determinar outras providências administrativas 

necessárias ao fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 9º Os valores destinados à premiação correrão por 

conta da dotação consignada no Orçamento Anual vigente. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2021. 
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GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

                PUBLICAÇÃO PARTICULAR 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO 

APAA - “ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE 

ARAGUAÍNA “É O BICHO” E ELEIÇÃO E POSSE DE 

NOVA DIRETORIA E DO PRIMEIRO CONSELHO FISCAL. 

Aos 14 de setembro de dois mil e vinte e um, na sede da 

sociedade, inscrita no CNPJ sob n°. 32822384/0001-14, 

situada nesta cidade de Araguaína, à Rua das Carnaúbas, 

QD 19 LT 16, Setor Cimba da cidade de Araguaína/TO, 

CEP 77.824.832, reuniram-se os associados identificados 

na lista de presença que, assinada por todos, fica fazendo 

parte integrante da presente ata para todos os fins de 

direito, com o objetivo de deliberar alteração do Estatuto 

Social da Associação, na forma proposta do Edital de 

Convocação enviado a todos os associados nos termos das 

disposições contidas no artigo 30 do Estatuto Social 

vigente. Assumiu a presidência da Assembleia o sr. DIEGO 

SARAIVA PIRES, que convidou a Sra. BRUNA LETICIA 

BONALDO, para secretária, ficando assim, constituída a 

mesa. A Assembleia iniciou-se no horário das 19h, em 

primeira chamada, com o quórum necessário para sua 

instalação, a maioria absoluta dos associados, dando o 

Presidente início aos trabalhos e submeteu aos presentes 

à proposta de alteração do Estatuto Social da Associação. 

Após debates, foi unanimente aprovado o texto estatutário 

que se segue: 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE 

ARAGUAÍNA “É O BICHO”. 

ESTATUTO SOCIAL 

 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, DURAÇÃO E 

FINALIDADE DA ENTIDADE 

Art.1º - Fica constituída, sob a denominação 

“ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE 

ARAGUAÍNA “É O BICHO”, doravante denominada É O 

BICHO, é uma associação civil, não governamental, sem 

fins lucrativos, com prazo de tempo indeterminado, com 

autonomia administrativa e financeira e que se regerá pelo 

presente estatuto e pela legislação vigente. 

Parágrafo único - A associação “É O BICHO” atuará em 

conformidade com os seguintes princípios éticos:  

I. Todo ser vivo, animal e vegetal, merecem respeito 

e proteção; 

II. Todo animal tem direito à liberdade e a uma vida 

com qualidade; 

III. Diante de conflitos de interesses, prioriza-se a ação 

que traga o maior benefício para o animal não-humano e 

para a harmonia na relação homem-animal. 

Art. 2º - A sede da associação fica estabelecida na Rua das 

Carnaúbas, QD 19 LT 16, Setor Cimba da cidade de 

Araguaína/TO, CEP 77.824.832. 

Parágrafo Único – A É O BICHO, poderá a qualquer tempo, 

abrir filiais, sucursais, agências em qualquer parte do 

território nacional ou exterior, temporária ou permanente. 

Art. 3° - São finalidades da É O BICHO: 

I. Apoiar a luta e desenvolver trabalhos em defesa 

dos animais nos termos da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais proclamada pela UNESCO em sessão 

realizada em Bruxelas, Bélgica em 27/01/1978; 

II. Estimular o amor e o respeito aos animais; 

III. Divulgar as leis que protegem os animais; 
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IV. Colaborar com os órgãos competentes no sentido 

de aprimorar a legislação relativa aos direitos dos animais, 

estimulando o cumprimento destas; 

V. Promover campanhas educativas e orientar a 

população quanto ao respeito e cuidados com os animais, 

esclarecendo quanto à posse responsável e esterilização 

dos animais; 

VI. Fiscalizar o cumprimento da legislação relativa aos 

animais, promovendo as ações judiciais competentes, 

quando for o caso;  

VII. Auxiliar os animais desamparados, proporcionando 

alimentação e o amparo necessário, buscando lares 

saudáveis e equilibrados para estes; 

VIII. Contribuir para a recolocação de animais em lares 

sob regime de adoção responsável, com processos de 

acompanhamento na fase de adaptação; 

IX. Promover a defesa de bens e direitos sociais, 

coletivos e difusos relativos aos animais e ao meio 

ambiente; 

X. Promover projetos e ações que visem a 

preservação, bem como a recuperação e a proteção da 

identidade física e psicológica dos animais; 

XI. Estimular a parceria, o diálogo e a solidariedade 

entre os diferentes segmentos sociais, participando 

juntamente com outras entidades de atividades que visem 

interesses comuns; 

XII. Celebrar convênios com os órgãos públicos e 

outras entidades, objetivando a realização de seus 

interesses, podendo, por tanto, contratar órgãos de 

assessoria técnica, profissionais liberais e autônomos para 

realização de trabalhos necessários nos termos do 

Regimento Interno da É O BICHO; 

XIII. Organizar debates, feiras, seminários edi eventos; 

XIV. Promover serviços voluntários; 

XV. Promover a defesa preservação e conservação do 

meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; 

XVI. Promover o desenvolvimento de empreendimentos 

voltados a divulgação e implementação dos objetivos da É 

O BICHO, inclusive utilizando-se da legislação federal, 

estadual, distrital e municipal para financiamento destas 

atividades; 

XVII. Planejar, realizar ou participar de programas que 

visem o desenvolvimento de serviços médicos 

especializados em favor dos animais e de modo a lhe 

permitir uma duração da vida conforme sua longevidade 

natural, inclusive facilitando o acesso a processos médico-

veterinários de castração (esterilização); 

XVIII. Realizar estudos e pesquisas, desenvolvimento de 

tecnologias alternativas, produção e divulgação de 

informações e conhecimentos técnicos e científicos que 

digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

 

Parágrafo Primeiro – A Associação não distribui, entre seus 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou 

doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 

de suas atividades, e os aplica integralmente na 

consecução do seu objetivo social. 

 

Parágrafo Segundo – A É O BICHO poderá utilizar-se de 

todos os instrumentos legítimos que estiverem ao seu 

alcance, desde que tais ações não importem em distinção 

de qualquer natureza e sejam permitidas por lei. 

 

Parágrafo Terceiro – A execução das ações descritas 

acima, exceto o inciso “XV”, serão realizadas por meio de 

doações e contribuições voluntárias de associados e 

terceiros, bem como patrocínios, parcerias e demais formas 
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de obtenção de recursos físicos, humanos e financeiros, 

ressaltando que a presente associação é uma entidade sem 

fins lucrativos. 

Parágrafo Quarto – A É o Bicho, em hipótese alguma 

sacrificará algum animal à ela confiado, sob pretexto algum, 

com exceção da eutanásia nos casos extremos, e que 

obrigatoriamente será atestado por um médico veterinário e 

em equipamentos sanitários competentes (como Clínicas e 

Centros de Zoonoses). 

Artigo 4º – Para consecução de seus objetivos a  É O 

BICHO poderá firmar acordos, convênios, contratos, termos 

de parceria, termos de cooperação e articular-se de forma 

conveniente com órgãos ou entidade públicas e privadas, 

nacionais ou estrangeiras, tais como o poder público, 

comissões e conselhos municipais, estaduais, distritais e 

federais, bem como as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, podendo ainda compor câmaras setoriais 

ou técnicas. 

CAPÍTULO II 

DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 

Artigo 5º – A É O BICHO é composta por número 

indeterminado de associados, divididos nas seguintes 

categorias: 

a) Associado Fundador – é aquele que participou da 

Assembleia Geral da Constituição da É O BICHO e assinou 

a ata de fundação; 

b) Associado Honorário – é a pessoa física ou jurídica que 

tenha prestado relevantes serviços a É O BICHO e 

contribuindo de maneira destacada com notáveis préstimos 

à posse responsável de animais; 

c) Associado Benemérito – é a pessoa física ou jurídica cuja 

contribuição foi fundamental para o aumento patrimonial da 

entidade com doações de bens moveis ou imóveis ou que 

tenham prestado relevantes serviços sociais e voluntários à 

É O BICHO, tornando possível o alcance de suas 

finalidades; 

d) Associado Contribuinte – é a pessoa física ou jurídica que 

preenchidos os requisitos para a sua admissão forem 

aceitos pela Diretoria Executiva, e contribuam de qualquer 

forma com a manutenção e continuidade da É O BICHO, e 

podem ser classificados em: 

1. Padrinhos: pessoas que contribuem 

financeiramente de forma regular com o sustento dos 

animais abandonados; 

2. Voluntários: pessoas que contribuem com ações, 

organizações de eventos, ou casos específicos, dos 

animais acautelados pela É O BICHO; 

3. Lares Temporários – LT: pessoas que se dispõem 

a acolher temporariamente animais abandonados em 

situação de risco, bem como aqueles encontrados e que 

estejam perdidos dos seus donos. 

Parágrafo Primeiro – A qualidade de associado da É O 

BICHO é intransferível e inalienável. 

Parágrafo Segundo - Os “Lares Temporários” e os 

“Voluntários” mencionados no item “d” são as pessoas que 

recolhem os animais das ruas em situação de risco e 

abandono, bem como aqueles encontrados e que 

aparentemente estejam perdidos, até que seus donos 

sejam localizados. A É O BICHO é a intermediadora para 

retirar da situação de risco. 

Parágrafo terceiro - A É O BICHO oferecerá apoio aos LT’s 

durante a permanência dos animais sob sua 

responsabilidade, com auxílio veterinário, alimentação, 

medicação e demais necessidades a serem verificadas. 

CAPITULO III 

DA ADMISSÃO, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO, 

EXCLUSÃO E DEMISSÃO DOS ASSOCIADOS 

Artigo 6º – O postulante à condição de associado deverá 

preencher uma ficha cadastral que será analisada pela 

Diretoria Executiva, sendo certo que uma vez aprovado, o 

novo associado será informado de seu número de matrícula 

e categoria a que pertence. 
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Artigo 7º – Os associados honorários e beneméritos 

também poderão ser admitidos após aceitação de convite 

formulado pela Diretoria Executiva, sendo dispensadas 

neste caso, as formalidades previstas no artigo anterior. 

Parágrafo Único – Os requisitos para admissão serão 

objeto de regulamento interno a ser redigido pela Diretoria 

Executiva e sujeito à aprovação em Assembleia. 

Artigo 8º - Quando um associado infringir o presente 

estatuto ou exceder atividades que comprometam a ética, 

moral ou as finanças da É O BICHO, poderá sofrer as 

seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Suspensão de seus direitos por tempo determinado; 

c) Exclusão do quadro de associados; 

Parágrafo Primeiro – A definição das sanções de 

advertência e suspensão, assim como as condutas que 

caracterizam as infrações que lhe darão ensejo serão 

contempladas em regulamento baixado pela Diretoria 

Executiva e aprovado em Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo – Serão consideradas infrações 

gravíssimas, passíveis de exclusão, as seguintes condutas: 

a) Malversar, comprovadamente os recursos da É O 

BICHO; 

b) Fazer menções públicas e de caráter desrespeitoso à É 

O BICHO ou seus dirigentes; 

c) Agredir comprovadamente, outros associados; 

d) Adotar posturas que comprovadamente contrariem os 

fins da É O BICHO; 

e) Prejudicar de maneira deliberada e comprovada, os 

interesses da É O BICHO; 

f) Adotar atitudes que violem seriamente a lei, a ética, a 

moral e os bons costumes, ainda que não tenham ligação 

com a É O BICHO; 

g) Reincidência na pena de suspensão em intervalo inferior 

a 1 (um) ano. 

Parágrafo Terceiro – Qualquer das sanções aplicáveis 

deverá decorrer de decisão fundamentada cujo teor será 

comunicado ao associado infrator. 

Artigo 9º – A advertência será aplicada pela Diretoria 

Executiva, sempre com aviso de recebimento, informando 

o motivo. 

Artigo 10 –  Em caso de reincidência, a Diretoria Executiva 

poderá suspender os direitos do associado por tempo não 

superior à 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contratos 

a partir da data da ciência do associado infrator, o que 

poderá incorrer mediante notificação por escrito com aviso 

de recebimento. 

Parágrafo Primeiro – O associado suspenso ficará, 

enquanto durar a punição alijado de todas as atividades 

associativas inclusive a participação em Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo – Das sanções de advertência e 

suspensão cabe um único recurso escrito à Diretoria 

Executiva, com efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

Parágrafo Terceiro – O recurso interposto será apreciado 

na reunião da Diretoria Executiva marcada para a data 

imediatamente posterior à aplicação da sanção, ou em 

reunião convocada exclusivamente para esse fim, em face 

da relevância do caso. 

Parágrafo Quarto – A decisão em grau de recurso no 

tocante as sanções de advertência  e suspensão proferidas 

pela Diretoria Executiva, tem caráter  definitivo e prescinde 

de homologação pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Quinto – A apreciação do recurso será feita no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que ultrapassando 

este prazo, a punição  será automaticamente extinta. 

Artigo 11 – Persistindo o associado em infração, mesmo 

após a suspensão ou vindo cometer qualquer das infrações 

previstas no parágrafo segundo do artigo 8º, a Diretoria 
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Executiva em decisão fundamentada, tomada por dois 

terços de seus membros, poderá  decretar a exclusão do 

associado. 

Parágrafo Primeiro – A decisão de decretar a exclusão do 

associado estará  sujeita a deliberação de dois terços dos 

presentes à Assembleia Geral, especialmente convocada 

para este fim e que haja o pleno reconhecimento da justa 

causa. 

Parágrafo Segundo –  Da decisão de excluir o associado 

cabe recurso à Assembleia Geral no prazo de 10 (dez) dias 

úteis contados da data da ciência do infrator, da decretação, 

pela Diretoria Executiva, de sua decisão. 

Parágrafo Terceiro – A Diretoria Executiva terá até 60 

(sessenta) dias para convocar a Assembleia Geral com o 

intuito de analisar o decreto da exclusão sendo que, 

ultrapassado este prazo o decreto de exclusão torna-se 

insubsistente. 

Parágrafo Quarto – Ao associado será garantido a 

apresentações de suas razões de recurso antes da 

deliberação da Assembleia acerta do decreto de exclusão. 

Parágrafo Quinto – A exclusão somente passará a surtir 

seus efeitos a partir da decisão da Assembleia que ratificar 

o ato da Diretoria Executiva. 

Artigo 12 – A decisão da Assembleia Geral quanto a 

exclusão de associado infrator é soberana a única. 

Artigo 13 – O associado excluído, poderá retornar ao 

quadro de associado após 3 (três) anos de afastamento, 

desde que o retorno seja aprovado pela Diretoria Executiva 

e ratificado pela Assembleia Geral. 

Artigo 14 – A demissão é ato de afastamento espontâneo 

do associado relativamente as atividades desenvolvidas 

pela É O BICHO, e que importa na suspensão, temporária 

ou definitiva, dos direitos e obrigações do associado. 

Parágrafo Primeiro – Para efetivação da demissão o 

associado devera encaminhar a solicitação por escrito de 

seu afastamento, temporário ou definitivo, através de 

correspondência, dirigido à Diretoria Executiva da É O 

BICHO. 

Parágrafo Segundo –  O associado será considerado 

demitido (afastado) assim que seu pedido for levado ao 

conhecimento da secretaria executiva da É O BICHO. 

Parágrafo Terceiro – O não exercício da qualidade de 

associado pelo prazo de 6 (seis) meses pode ser entendido 

pela Diretoria Executiva como pedido de demissão. 

Parágrafo Quarto – A reconstituição da qualidade de 

associado deverá ser feita mediante requerimento à 

Secretaria Executiva da É O BICHO. 

Parágrafo Quinto – A demissão importara no desligamento 

do quadro de associados da É O BICHO e acarretará na 

perda dos direitos associativos. 

CAPITULO IV 

DOS DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

Artigo 15 - São direitos dos associados: 

a) Usufruir de todos os serviços oferecidos pela É O BICHO; 

b) Ter livre acesso as informações referentes aos demais 

setores; 

c) Requerer à Diretoria Executiva a convocação de 

Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 

d) Participar das Assembleias Gerais; 

e) Votar e ser votado; 

f) Manifestar-se sobre os atos, decisões e atividades da 

entidade; 

Parágrafo Único – A reunião de um quinto dos associados 

poderá convocar Assembleia Geral independentemente da 

anuência da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal. 

Artigo 16 - São Deveres dos associados: 

a) Cumprir as disposições deste Estatuto; 
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b) Acatar as decisões da Assembleia Geral; 

c) Atender os objetivo da É O BICHO; 

d) Atuar em prol do bem estar da É O BICHO; 

e) Atuar ativamente para o funcionamento da É O BICHO, 

bem como contribuir na apresentação de propostas para o 

desenvolvimento de projetos e programas voltados aos 

objetivos da É O BICHO; 

f) Responsabilizar-se pelo comprimento de suas atribuições 

junto à É O BICHO; 

g) Prestar contas de suas atividades, quando detiverem 

atribuições junto à É O BICHO; 

h) Zelar pelo bom nome da É O BICHO; 

Artigo 17 – Os associados poderão formar grupos de 

trabalho desde que apresentem plano de trabalho que 

deverá ser submetido à analise a aprovação da Diretoria 

Executiva da É O BICHO para desenvolver atividades 

como: 

a) Serviços de voluntariado; 

b) Realização de eventos de confraternização; 

a) Formação de grupos de estudo e pesquisa; 

CAPITULO V 

DA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE 

Artigo 18 – A É O BICHO é composta dos seguintes órgão 

administrativos: 

a) Assembleia Geral; 

b) Diretoria Executiva; 

c) Conselho Fiscal; 

Artigo 19 – a Assembleia Geral poderá ser ordinária ou 

extraordinária, sendo órgão supremo de decisão da É O 

BICHO. 

Artigo 20 – A Diretoria Executiva terá em sua estrutura 

interna 7 (sete) cargos com mandato de 3 (três) anos, sendo 

permitida a reeleição. 

Artigo 21 - O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) 

membros, eleito entre os associados,  com mandato de 3 

(três) anos, sendo permitida a reeleição. 

Artigo 22 – A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela 

administração, execução e acompanhamento das 

atividades da É O BICHO. 

Artigo 23 – Poderão ser constituídos  departamentos ou 

poderão ser criadas funções especificas que serão 

coordenadas pela Diretoria Executiva, cuja atuação esta 

relacionada à execução de trabalho especifico, podendo ser 

executado por associados, voluntários ou por contratos, 

conforme o caso e as necessidades. 

CAPÍTULO VI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 24 - A Assembleia Geral é soberana nas suas 

deliberações e será convocada ordinária e 

extraordinariamente. 

Art. 25 - É formada por todos os membros com direito a 

voto. 

Art. 26 - A Assembleia Geral Ordinária será convocada pelo 

Presidente anualmente, para: 

a) Apreciação do relatório das atividades 

desenvolvidas no ano anterior e da prestação de contas da 

Diretoria;  

b) Apreciação da proposta orçamentária apresentada 

pela Diretoria para o período seguinte; 

Art. 27 - Sempre que se julgar necessário, poderá ser 

convocada Assembleia Geral Extraordinária: 

I - pela Diretoria Executiva; 

II - pelo Conselho Fiscal; 
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III - por requerimento apresentado por 1/5 dos associados 

quites com as obrigações sociais; 

IV - pelo Presidente. 

Art. 28 - As convocações para as Assembleias Gerais 

ordinárias, deverão ser feitas através de correspondência 

enviada aos membros (por meio virtual), afixação de edital 

em lugar bem visível da sede social. 

§1° - Do edital de convocação deverão constar, 

obrigatoriamente, o local de realização da Assembleia 

Geral, os horários das 1a e 2a convocações e a pauta dos 

assuntos a serem tratados.  

§2° - A correspondência para os membros deverá ser 

enviada até sete dias corridos antes da data de realização 

da Assembleia Geral. 

Art. 29 - As Assembleias Gerais, ordinárias e 

Extraordinárias, reunir-se-ão, em 1a convocação, com a 

presença da maioria absoluta dos membros e, em 2a 

convocação, meia hora depois, com qualquer número. 

Art. 30 - Somente com a presença da maioria absoluta da 

DIRETORIA, em 1a convocação ou com a presença de, 

pelo menos 1/3 (um terço) desses mesmos membros, nas 

demais convocações, poderá a Assembleia Geral, 

especialmente convocada para esse fim, deliberar sobre: 

a) Alteração do presente estatuto; 

b) Destituição da Diretoria. 

I – Na Assembleia Ordinária, havendo quórum necessário, 

serão feitas três convocações, com intervalos de três em 

dias, cada, até que o quórum mínimo de 1/3 (um terço) seja 

atingido, devendo ser encaminhada aos membros, para 

cada convocação, nova correspondência. 

Parágrafo único – Na Assembleia que tratar da destituição 

da Diretoria, sempre deverá ser observado e mantida a 

autoria de um dos legitimados previsto no art. 28º e em 

casos extraordinários, podendo ser em primeira 

convocação de até 24 horas de antecedência. 

Art. 31 - Com exceção do previsto no art. 31, a e b, as 

deliberações das Assembleias Gerais, ordinárias ou 

extraordinárias, serão tomadas pela maioria simples dos 

votos dos membros presentes.  

Art. 32 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo 

Presidente, à exceção da Assembleia Geral Ordinária que 

for eleger a nova Diretoria, a qual será presidida por 

qualquer dos membros presentes, escolhidos, na ocasião, 

por maioria simples de votos. 

CAPÍTULO VII 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 33. A Diretoria Executiva será eleito pela Assembleia 

Geral, com mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver a 

reeleição por decisão da Assembleia Geral, e será 

composto por: um Presidente, um Vice Presidente e um 

Tesoureiro. 

Art. 34. Compete à Diretoria Executiva: 

I – elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de 

programação anual da Instituição; 

II – executar a programação anual de atividades da 

Associação; 

III – elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório 

anual; 

IV – reunir-se com instituições públicas e privadas para 

mútua colaboração em atividades de interesse comum; 

V – regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia 

Geral e emitir Ordens Executivas para disciplinar o 

funcionamento interno da Instituição; 

VI – estabelecer convênios, contratos e termos de parceria 

com entidades nacionais e internacionais, públicas e 

privadas, com vistas a implementar programas e projetos 

que atendam os objetivos e interesses da Associação; 

VII – receber o pedido de demissão dos associados e tomar 

as providências cabíveis; 
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VIII – criar e extinguir departamentos, quando lhe forem 

conferidos poderes pela Assembleia, para tanto; 

IX - coordenar e gerir os departamentos criados e 

subordinados a sua administração, podendo para tanto 

nomear e destituir os integrantes e coordenadores de cada 

departamento. 

X – Instituir, regular e extinguir comissões técnicas 

científicas quando necessárias ou convenientes para: 

a) avaliar o mérito técnico e científico dos estudos feitos 

pela Associação, bem como das suas propostas de 

trabalhos, de eventos e de materiais diversos produzidos 

e/ou utilizados pela entidade; elaborar trabalhos 

relacionados à área de pesquisa; 

b) organizar, editar e publicar periódicos, livros, folhetos, de 

conteúdo científico; 

c) realizar reuniões para estudos de casos; 

Parágrafo primeiro - Compete aos cargos de PRESIDENTE 

E TESOUREIRO, representarem a associação para todos 

os fins formais e burocráticos, perante órgãos oficiais 

públicos e privados; bancos públicos e privados, nos quais 

precisem de apresentação de documentos pessoais, 

incluindo certidões fiscais fazendárias; bem como 

assinatura de pagamentos e procurações. 

Parágrafo segundo - Os membros da DIRETORIA 

EXECUTIVA, não receberão – em hipótese alguma – 

remuneração de qualquer espécie para exercer suas 

funções e obrigações em favor da associação. 

Parágrafo terceiro - A exclusão de qualquer membro da 

DIRETORIA - será por decisão soberana da maioria 

absoluta. 

Art. 35. Os membros da Diretoria Executiva deliberarão em 

colegiado, reunindo-se quantas vezes forem necessárias, 

sob a convocação do Presidente da Associação ou por 

maioria de seus componentes. 

Art. 36. Compete ao Presidente: 

I - representar a Associação ativa e passivamente, judicial 

e extrajudicialmente; 

II - contratar e distratar, abrir, movimentar e encerrar contas 

bancárias; 

III - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento 

Interno; 

IV – presidir a Assembleia Geral; 

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva 

e da Assembleia Geral; 

V - nomear procuradores e delegar poderes para fins 

especiais em nome da Associação; 

VI – nomear, destituir associado para desempenhar a 

função de Segundo Tesoureiro, quando julgar necessário. 

Art. 37. Compete ao Vice-presidente: 

I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II - assumir o mandato do presidente, em caso de vacância, 

até o seu término; 

I - secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e 

Assembleia Geral e redigir atas; 

II - publicar todas as notícias das atividades da entidade; 

III – manter controle e cadastro da relação de membros; 

IV – Proceder à lavratura e leitura das atas das assembleias 

gerais e das reuniões da Diretoria; 

V – Convocar os associados para as assembleias gerais 

providenciando, inclusive, a publicação dos editais; 

VI – Expedir convites para sócios ou terceiros, por 

solicitação da Diretoria ou do Presidente, para participar de 

Assembleia Geral, reunião da Diretoria ou qualquer evento; 

VII – Atender ao expediente da associação; 

VIII – Manter em dia a correspondência social; 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/


 
ACESSE : https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/ 

 
 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

52 
 
 

ANO I - Nº 57 – 13 DE DEZEMBRO DE 2021 

IX – Organizar o arquivo da associação; 

X – Representar a associação nos casos de impedimento 

do Presidente ou por ele designado, ou no caso de 

impedimento do vice-presidente; 

XI – Administrar o quadro de funcionários e pessoal 

contratado; 

XII – Providenciar e controlar as compras e o almoxarifado. 

Art. 38. Compete ao Tesoureiro: 

I - supervisionar os trabalhos de Tesouraria e os serviços 

contábeis, zelando pelo controle diário e transparente das 

contas da instituição; 

II - arrecadar e contabilizar as contribuições dos 

associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia 

a escrituração da Associação; 

III - pagar as contas autorizadas pelo Presidente; 

IV - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre 

que forem solicitados; 

VII - apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da 

Associação, incluindo os relatórios de desempenho 

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 

realizadas; 

VIII - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os 

documentos relativos à tesouraria; 

IX - manter todo o numerário em estabelecimento de 

crédito; 

X – contratar e organizar o quadro funcional necessário 

para a execução dos planos, projetos e ações da 

Associação; 

XI – detalhar e executar metas da programação anual de 

atividades aprovadas pela Diretoria Executiva; 

XII – prestar contas dos trabalhos efetuados e da gestão 

financeira sob a sua execução perante a Diretoria Executiva 

e o Conselho Fiscal; 

XIII – por delegação de poderes outorgados pelo 

Presidente, representar a entidade em juízo e fora dele, 

bem como abrir e movimentar contas bancárias, requisitar 

talões de cheque, emitir cheques, autorizar transferência de 

valores por carta, autorizar aplicações financeiras de 

recursos disponíveis e, ainda, endossar cheques e ordens 

de pagamento do país ou do exterior para depósito em 

conta bancária da Associação; 

XIV - prestar, de modo geral, sua colaboração ao 

Presidente. 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 39 – O Conselho Fiscal será formado de 3 (três) 

membros, sendo eleitos juntamente com a Diretoria e com 

mandato por igual período, podendo ser reeleitos. 

Parágrafo Primeiro. O Conselho Fiscal se reunirá 

ordinariamente uma vez ao ano e, extraordinariamente, 

sempre que necessário.  

Parágrafo Segundo – Os membros do Conselho Fiscal não 

receberão remuneração de qualquer espécie. 

Art. 40 – Incumbe ao Conselho Fiscal: 

a)  fiscalizar os serviços da Tesouraria; 

b)  examinar balancetes e dar parecer por escrito; 

c)  dar parecer por escrito sobre a prestação de contas da 

Diretoria e do balanço anual; 

d)  assessorar a Diretoria na elaboração da proposta 

orçamentária; 

e) sugerir medidas para o equilíbrio da situação financeira 

da associação; 
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f) verificar o exato cumprimento das disposições deste 

Estatuto e das deliberações da Diretoria e da Assembleia 

Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 41 – O patrimônio social será constituído de bens 

imóveis, móveis, semoventes, valores mobiliários e 

dinheiro. 

Parágrafo único - Os semoventes que estiverem sob a 

guarda da associação não serão objeto, em qualquer 

hipótese, de transação comercial. 

Art. 42 - As rendas da associação serão constituídas de: 

a) Legados, doações, subvenções, produtos de 

campanhas; 

b) Produto da venda de artigos alusivos à finalidade 

da associação. 

Art. 43 - A Associação de Proteção Animal de Araguaína - 

APAA - “É O BICHO” será mantida pelas contribuições 

espontâneas da sociedade em geral e integrantes de seu 

quadro de membros, por parcerias e convênios e por 

doações recebidas, sem encargo, de pessoas físicas ou 

jurídicas, de entidades públicas e privadas, nacionais ou 

estrangeiras, contanto que não impliquem em sua 

subordinação a compromissos e interesses que entrem em 

conflito com seus objetivos e finalidades ou arrisquem sua 

independência. 

CAPÍTULO X 

DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 44 - A associação poderá ser dissolvida por deliberação 

da maioria absoluta dos membros presentes à Assembleia 

Geral convocada- especificamente para esse fim, a qual só 

se poderá realizar com a presença de, no mínimo 3/4 (três 

quartos) dos membros da Diretoria. 

§1° - não obtido o quórum de três quartos, será feita nova 

convocação, para 30 (trinta) dias após a 1a convocação, em 

que o quórum necessário será de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Diretoria. 

§2° - persistindo a falta de quórum, será feita uma terceira 

convocação, para 30 (trinta) dias após a segunda 

convocação, em que se poderá deliberar com qualquer 

número de membros presentes. 

Art. 45 - No caso de dissolução da Instituição, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos da (previstos no Art. 33 da Lei 

13.019 de 2014); - que, em caso de dissolução da entidade, 

o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 

requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Lei Nº. 

8742/93 - LOAS , lei 9790 – OSCIP) preferencialmente que 

tenha o mesmo objetivo social e esteja devidamente 

registrada nos Conselhos de Assistência Social (Municipal, 

Estadual, Federal). 

Parágrafo único - Tendo a associação a qualificação de 

OSCIP concedida pelo Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, em caso de perda, deverá transferir todo o 

patrimônio auferido durante o período de qualificação, a 

outra Pessoa Jurídica qualificada nos termos da referida 

Lei. 

CAPÍTULO XI 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 46 – A prestação de contas da Instituição observará, no 

mínimo: 

I. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

II. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento 

do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das 

demonstrações financeiras da entidade, incluindo as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 
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colocando-os à disposição para o exame de qualquer 

cidadão; 

III. A realização de auditoria, inclusive por auditores 

externos independentes se for o caso, da aplicação dos 

eventuais recursos objetivo de Termo de Parceria, 

conforme previsto em regulamento; 

IV. A prestação de contas de todos os recursos e bens de 

origem pública recebidos será feita, conforme determina o 

parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal. 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 47 - Fica eleito o foro da cidade e comarca de 

Araguaína, Estado do Tocantins, para nele dirimidas toda e 

qualquer dúvida e questões decorrentes do presente 

Estatuto, com renúncia expressa de qualquer outro por 

mais privilegiado, que seja. 

Art. 48 – Excepcionalmente, o primeiro mandato do 

Conselho Fiscal terá duração menor que quatro ano para 

acompanhar o mandato, já em andamento, da atual 

diretoria.  

Art. 49 - Os casos omissos serão resolvidos por deliberação 

da Assembleia Geral e com base no  Regimento Interno. 

Já de conhecimento geral, e aprovado em unanimidade, o 

Presidente declarou alterado o Estatuto Social da 

ASSOCIAÇÃO APAA - “ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS 

ANIMAIS DE ARAGUAÍNA “É O BICHO”, na forma proposta 

e aprovada pela Assembleia. 

A seguir, procedeu-se com a alteração de cargos da 

Diretoria Executiva, conforme nova alteração estatutária, 

passando a composição da Diretoria Executiva para os 

cargos a seguir:  Presidente: DIEGO PIRES SARAIVA – 

brasileiro, casado, autônomo, portadora do RG 1095735 

SSP/TO e CPF 039.547.351-99 residente e domiciliado na 

Rua Santa Cruz, 115 Centro dessa cidade de 

Araguaína/TO; Vice-presidente: Bruna Leticia Bonaldo - 

Brasileira, casada, maior capaz, Analista Contábil, 

portadora do RG de nº 1143371 SSP/TO e CPF 

046.969.871-32, residente e domiciliada na Rua 71 QD 42 

LT 22, Setor Jardim dos Ipês na cidade de Araguaína/TO, 

antes secretária geral da associação; Tesoureira: Ediana 

Dias e Silva – brasileira, união estável, advogada, com RG 

716.859 SSP/TO e CPF nº 012.980.341-32, residente e 

domiciliada na Rua Colinas, 611 Vila Norte da cidade de 

Araguaína/TO; alteração aprovada também em 

unanimidade. 

Em ato contínuo, foi realizado processo eletivo, visando 

compor do primeiro Conselho Fiscal. Por aclamação, foram 

eleitos os seguintes membros: CONSELHO FISCAL, 1º 

Titular: Ana Caroline Soares – brasileira, advogada, 

solteira, com RG de n° RG 881 005 SSP/TO e CPF 

005.803.461-70 residente e domiciliada na Rua Humberto 

Carlos Teixeira, 1263 Setor Rodoviário na cidade de 

Araguaína/TO; 2ª Titular: Maria de Jesus Holanda Gomes, 

brasileira, divorciada, advogada, com RG nº 112672 

SSP/TO e CPF nº 648505011-68, residente e domiciliada 

na Rua das Carnaúbas, QD 19 LT 16 Setor Cimba de 

Araguaína/TO; 3ª Titular: ELISABETH FERREIRA 

MARCHEVSKY - Brasileira, solteira, maior capaz, 

secretaria, portadora do RG de nº 999135 SSP/TO e CPF 

029.708.021-04, residente e domiciliada na Rua 21 QD 73 

LT 10 Setor Nova Araguaína na cidade de Araguaína/TO. 

Estando os eleitos presentes, foram empossados de 

imediato, passando a partir desta data e até dia de 04 de 

setembro de 2022, conforme vigência do mandato da atual 

Diretoria Executiva, a exercer os poderes e 

responsabilidades determinados pelo estatuto. A reunião 

encerrou-se, sendo por mim, BRUNA LETICIA BONALDO, 

lavrada a ata, sendo lida, conferida e rubricada por todos os 

presentes como sinal de sua aprovação, e a ser levada a 

registro junto aos órgãos públicos competentes. 

Nada mais havendo a tratar, foram declarados encerrados 

os trabalhos, assinando a presente ata os associados 

constantes da lista em anexo. 

Araguaína, 14 de setembro de 2021. 
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DIEGO SARAIVA PIRES 

PRESIDENTE 

BRUNA LETICIA BONALDO 

SECRETARIA GERAL 

MARIA DE JESUS HOLANDA GOMES 

ADVOGADA OAB/TO 5074 

 

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL COM MANDATO ATÉ 

04/09/2022 

Diretoria Executiva 

DIEGO SARAIVA PIRES 

Presidente 

BRUNA LETICIA BONALDO 

Vice Presidente 

EDIANA DIAS E SILVA 

Tesoureira 

 

Conselho Fiscal 

ANA CAROLINE SOARES 

1º Titular 

MARIA DE JESUS HOLANDA GOMES 

2ª Titular 
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