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ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

LEI Nº 2189/2021,CMC

LEI N° 2189 /2021, de 15 de dezembro de 2021.

“Altera a LEI N° 2159 /2021, de 15 de junho de 2021 que
Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de
Cultura de Paraíso do Tocantins – CMC e dá outras provi-
dências.”

Faço saber que a Câmara Municipal de Paraíso do Tocan-
tins, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições le-
gais, APROVA e Eu, Prefeito, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - A Alínea H, do Inciso I, do artigo 5º da LEI N° 2159
/2021, de 15 de junho de 2021 que “Dispõe sobre a cria-
ção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5º Integram o Plenário do Conselho Municipal de Cul-
tura de Paraíso do Tocantins – CMC:

I ....................................................................................

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

H - Artes plásticas e Artesanato;

Art. 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a publicar no
Órgão Oficial do Município, o texto consolidado da LEI N°
2159 /2021, de 15 de junho de 2021.

Art. 3.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paraíso do Tocantins –
TO., aos quinze (15) dias do mês de dezembro (12) do ano
de dois mil e vinte e um (2021).

Celso Soares Rêgo Morais

Prefeito Municipal

LEI Nº 2190/2021

“Dispõe sobre complemento constitucional dos Profis-
sionais da Educação Básica em efetivo exercício.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS,
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele san-
ciona a seguinte lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no inciso XI do art.
212-A da Constituição Federal, fica instituído o Comple-
mento Constitucional dos Profissionais da Educação Bási-
ca em Efetivo Exercício, destinado ao atingimento dos gas-
tos mínimo de 70% (setenta inteiros por cento) dos recur-
sos totais do FUNDEB recebidos pelo Município em 2021.

§ 1º. O complemento mencionado no caput deste artigo se-
rá concedido exclusivamente para contemplar os Profissi-
onais da Educação Básica em efetivo exercício em 2021,
conforme prevê o artigo 212-A, da Constituição Federal,
acrescido pela Emenda Constitucional nº 108/2020.

§ 2º. Fará jus ao recebimento do complemento instituído
por esta lei os Profissionais da Educação Básica em efetivo
exercício, proporcional ao período de atuação no exercício
de 2021.

§ 3º. São considerados Profissionais da Educação Básica
aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei Federal nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), e os profissio-
nais referidos no art. 1º da Lei Federal nº 13.935, de 11 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de
educação básica.

Art. 2º. O valor do complemento previsto no art. 1º desta lei
será calculado utilizando o montante faltante dos recursos
do FUNDEB para atingir os gastos mínimos de 70% (seten-
ta inteiros por cento) previsto no inciso XI do art. 212-A da
Constituição Federal, dividido pelo número de Profissionais
da Educação Básica em efetivo exercício, proporcional ao
período de atuação.

Art. 3º. Na concessão do complemento instituído por esta
lei, observará os limites e controles para a criação e o au-
mento da despesa com pessoal expressamente previstos
no ordenamento jurídico e na Lei Complementar Federal nº
101/2000.

Art. 4º. O Poder Executivo adotará medidas normatizado-
ras e regulamentadoras para o cumprimento desta lei.

Art. 5º. As despesas desta lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias constantes do orçamento geral do Mu-
nicípio no exercício de 2021, ficando dispensada a apre-
sentação de impacto orçamentário e financeiro que se refe-
re o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por
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ser despesa já prevista no orçamento do Município e não
configura compromisso futuro.

Art. 6º. A presente lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete do Prefeito do Município de Paraíso do Tocantins,
Estado do Tocantins, aos quinze (15) dias do mês de de-
zembro (12) do ano dois mil e vinte um (2021).

Celso Soares Rêgo Morais

Prefeito Municipal

LEI Nº 2188/2021

“Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito
do Município de Paraíso do Tocantins/TO; fixa o limite má-
ximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo
regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição
Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previ-
dência complementar; e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS,
Estado do Tocantins, aprova e eu, PREFEITO MUNICI-
PAL, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Paraíso
do Tocantins/TO, o Regime de Previdência Complementar
– RPC a que se referem os § 14, 15 e 16 do artigo 40 da
Constituição Federal.

Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e
pensão devido pelo regime próprio de previdência social –
RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos
de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fun-
dações, que ingressarem no Município de Paraíso do To-
cantins/TO a partir da data de início da vigência do RPC de
que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social
– RGPS.

Art. 2º O Município de Paraíso do Tocantins/TO é o pa-
trocinador do plano de benefícios do Regime de Previdên-
cia Complementar de que trata esta Lei, sendo representa-

do pelo chefe do Poder Executivo que poderá delegar esta
competência.

Parágrafo único. A representação de que trata o caput des-
te artigo compreende poderes para a celebração de con-
vênio de adesão ou de contratos e suas alterações e para
manifestação acerca da aprovação ou da alteração de pla-
no de benefícios de que trata esta Lei e demais atos corre-
latos.

Art. 3º O Regime de Previdência Complementar de que tra-
ta esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores pú-
blicos titulares de cargos efetivos de quaisquer dos pode-
res, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressa-
rem no serviço público a partir da data de publicação da au-
torização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Com-
plementar nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de
adesão do patrocinador a plano de benefícios previdenciá-
rio administrado por entidade de previdência complemen-
tar.

Art. 4º A partir do início de vigência do Regime de Previdên-
cia Complementar de que trata esta Lei, independentemen-
te da inscrição do servidor como participante no plano de
benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos be-
nefícios pagos pelo RGPS, de que trata o art. 40 da Consti-
tuição Federal, às aposentadorias e pensões a serem con-
cedidas pelo regime próprio de previdência social do Muni-
cípio de Paraíso do Tocantins/TO aos segurados definidos
no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º Os servidores definidos no parágrafo único do art.
1º desta Lei que tenham ingressado no serviço público até
a data anterior ao início da vigência do Regime de Previ-
dência Complementar poderão, mediante prévia e expres-
sa opção, aderir ao RPC.

§1º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefí-
cios do RGPS às aposentadorias e pensões a serem con-
cedidas pelo regime próprio de previdência social do Mu-
nicípio de Paraíso do Tocantins/TO aos servidores menci-
onados no caput deste artigo que tenham ingressado no
serviço público de qualquer ente da federação, até a data
da publicação do ato de instituição do regime de previdên-
cia complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele
permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam
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a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Fede-
ral.

§2º O exercício da opção a que se refere o caput é irrevo-
gável e irretratável.

Art. 6º. O Regime de Previdência Complementar de que
trata o art. 1º desta Lei oferecerá plano de benefícios, ad-
ministrado por entidade de previdência complementar.

CAPÍTULO II

DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I

Das Linhas Gerais dos Planos de Benefícios

Art. 7º O plano de benefícios, patrocinado pelo Município
de Paraíso do Tocantins/TO, ofertado aos servidores vin-
culados ao Regime de Previdência Complementar de que
trata o art. 1º desta Lei, será oferecido por meio de convê-
nio de adesão, por prazo indeterminado, com entidade de
previdência complementar, escolhida em processo seletivo
que atenda às seguintes condições:

I – Contemplação de requisitos de qualificação técnica e
economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão
dos planos de benefícios;

II – Comprovação de viabilidade financeira e econômica do
plano de benefícios;

III – demonstração de atendimento aos princípios admi-
nistrativos, especialmente a impessoalidade, publicidade e
transparência;

IV – Cumprimento dos requisitos normativos junto ao órgão
de fiscalização das entidades de previdência complemen-
tar.

Parágrafo único. O Município de Paraíso do Tocantins/TO
poderá firmar convênio de adesão com a entidade de previ-
dência complementar escolhida pelo Estado do Tocantins,
em processo seletivo, e ofertar o mesmo plano de benefíci-
os escolhido por esse ente, sendo dispensado dos procedi-
mentos a que se referem o caput e os incisos I a IV deste
artigo.

Art. 8º O plano de benefícios previdenciários estará descri-
to em regulamento, observadas as disposições das perti-
nentes Leis Complementares, e dos normativos decorren-
tes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obriga-

toriamente, a todos os servidores do Município de Paraíso
do Tocantins/TO de que trata o art. 3º desta Lei.

Art. 9º. O Município de Paraíso do Tocantins/TO somente
poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado
na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios
programados tenham seu valor permanentemente ajustado
à reserva constituída em favor do participante, inclusive na
fase de percepção de benefícios, considerando o resultado
líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados
e/ou portados e os benefícios pagos.

§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá pre-
ver benefícios não programados desde que:

I - Assegure, pelo menos, os benefícios decorrentes dos
eventos invalidez e morte do participante; e

II – Seja estruturado unicamente com base em reserva acu-
mulada em favor do participante.

§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste ar-
tigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a
contratação de cobertura de risco adicional junto à socie-
dade seguradora, desde que tenha custeio específico.

§ 3º A concessão dos benefícios programados de que trata
o caput deste artigo aos participantes do RPC disciplina-
do nesta Lei é condicionada à concessão do benefício de
aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do
Município de Paraíso do Tocantins/TO.

§ 4º O benefício de que trata o caput deste artigo, em re-
lação aos facultativos, auto patrocinados e aos optantes do
benefício proporcional diferido, será devido a partir da data
em que se tornaria elegível ao benefício de aposentadoria
no regime próprio de previdência social, caso mantivesse a
sua inscrição no plano na condição anterior, ou da data em
que for concedida a aposentadoria no RGPS, quando par-
ticipante exclusivamente desse regime.

§ 5º O plano de que trata o caput deste artigo poderá
prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que
contratada junto à sociedade seguradora.

Seção II

Do Patrocinador

Art. 10. O Município de Paraíso do Tocantins/TO é o res-
ponsável pelo aporte de contribuições e pelas transferênci-
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as das contribuições descontadas dos seus servidores ao
plano de benefícios previdenciário, observado o disposto
nesta Lei, na legislação federal, estadual e municipal, que
rege a matéria, no convênio de adesão ou no contrato e no
regulamento.

§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão
ser pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas
suas autarquias e fundações, e em hipótese alguma pode-
rão ser superiores às contribuições normais dos participan-
tes.

§ 2º O Município de Paraíso do Tocantins/TO será conside-
rado inadimplente em caso de descumprimento, por quais-
quer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações,
de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão ou
no contrato e no regulamento do plano de benefícios.

§ 3º O ordenador de despesa dentro de cada Poder, incluí-
da suas autarquias e fundações, serão responsabilizados
pela ausência de repasse das contribuições à entidade que
administra o plano de benefícios, nos termos da legislação
aplicável à matéria.

§ 4º O representante do Patrocinador será responsabiliza-
do pela ausência de repasse das contribuições à entidade
gestora de previdência complementar, nos termos da legis-
lação aplicável à matéria.

Art. 11. Sem prejuízo às demais penalidades e responsa-
bilidades previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as
contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atu-
alização monetária e consectários de mora estabelecidos
no Convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo
plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já auto-
rizado a adotar as providências necessárias para o regular
adimplemento de suas obrigações junto ao plano de bene-
fícios.

Art. 12. Deverão estar previstas, expressamente, no con-
trato ou no convênio de adesão ao plano de benefícios
administrado pela entidade de previdência complementar,
cláusulas que estabeleçam no mínimo:

I – a não existência de solidariedade do Município de Pa-
raíso do Tocantins/TO, enquanto patrocinador, em relação
a outros patrocinadores; instituidores, averbadores; planos
de benefícios e entidade de previdência complementar;

II – os prazos de cumprimento das obrigações pelo patroci-
nador e das sanções previstas para os casos de atraso no
envio de informações cadastrais de participantes e assisti-
dos, de pagamento ou do repasse das contribuições;

III – que o valor correspondente à atualização monetária e
aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de paga-
mento ou de repasse de contribuições será revertido à con-
ta individual do participante a que se referir a contribuição
em atraso;

IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de adianta-
mento de contribuições, a ser realizado pelo Município;

V – as diretrizes com relação às condições de retirada de
patrocínio ou rescisão contratual e transferência de geren-
ciamento da administração do plano de benefícios previ-
denciário;

VI – o compromisso da entidade de previdência comple-
mentar de informar a todos os patrocinadores vinculados
ao plano de benefícios sobre o inadimplemento de patro-
cinador em prazo superior a sessenta dias no pagamento
ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações, sem
prejuízo das demais providências cabíveis.

Seção III

Dos Participantes

Art. 13. Podem se inscrever como participantes de Plano
de Benefícios os servidores públicos titulares de cargos
efetivos.

Art. 14. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de
benefícios o participante que:

I – Esteja cedido a outro órgão ou entidade da administra-
ção pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas empresas
públicas e sociedades de economia mista;

II – Esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo tempora-
riamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclu-
sive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos
entes da federação;

III – optar pelo benefício proporcional diferido ou auto pa-
trocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios.
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§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as
regras para a manutenção do custeio do plano de benefíci-
os, observada a legislação aplicável.

§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário ou para
o cedente subsiste a responsabilidade do patrocinador em
repassar a contribuição ao plano de benefícios, na forma
definida no regulamento do respectivo plano.

§ 3º O patrocinador arcará com a sua contribuição, somen-
te, quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se
der sem prejuízo do recebimento da remuneração.

Art. 15. Os servidores referidos no art. 3º desta Lei, com re-
muneração superior ao limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão
automaticamente inscritos no respectivo plano de benefíci-
os de previdência complementar desde a data de entrada
em exercício.

§ 1º É facultado aos servidores referidos no caput deste
artigo manifestarem a ausência de interesse em aderir ao
plano de benefícios patrocinado pelo Município de Paraíso
do Tocantins/TO, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo
de noventa dias após sua inscrição automática na forma
do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à
inscrição.

§ 2º Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º des-
te artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da
inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição
integral das contribuições vertidas, a ser paga em até ses-
senta dias do pedido de anulação, atualizadas monetaria-
mente nos termos do regulamento.

§ 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo
e a restituição prevista no §2º deste artigo não constituem
resgate.

§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º
deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será
devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da
devolução da contribuição aportada pelo participante.

§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência
de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica assegu-
rado ao participante o direito de requerer, a qualquer tem-
po, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regu-
lamento do plano de benefícios.

Seção IV

Das Contribuições

Art. 16. As contribuições do patrocinador e do participante
incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao regi-
me próprio de previdência do Município de Paraíso do To-
cantins/TO estabelecidas na Lei Municipal nº 1.577, de 1º
de dezembro de 2009, que exceder o limite máximo dos
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social,
observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constitui-
ção Federal.

§ 1º Os abrangidos pelo disposto no caput dos arts. 3º e
5º desta Lei, cuja remuneração seja inferior ao valor do te-
to dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência
Social, poderão optar por contribuir para o respectivo plano
de benefícios, sem a contribuição do patrocinador, sendo
que a base de cálculo será fixada no referido plano.

§2º A alíquota da contribuição do participante será por ele
definida, observado o disposto no regulamento do plano de
benefícios ou no contrato.

§3º Os participantes poderão realizar contribuições faculta-
tivas ou adicionais, de caráter voluntário, sem contrapartida
do Patrocinador, na forma do regulamento do plano de be-
nefícios.

Art. 17. O patrocinador somente se responsabilizará por re-
alizar contribuições em contrapartida às contribuições nor-
mais dos participantes que atendam, concomitantemente,
às seguintes condições:

I - sejam segurados do regime próprio de previdência soci-
al, na forma prevista no art. 3º ou art. 5º desta Lei; e

II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite
máximo a que se refere o art. 4º desta Lei, observado o dis-
posto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

§1º As contribuições do patrocinador de que trata o caput
deste artigo incidirão sobre a parcela da base de contribui-
ção do participante que exceder ao limite máximo a que se
refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei, observado o
disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

§ 2º A contribuição do patrocinador será paritária à do par-
ticipante, observadas as condições previstas no § 1º deste
artigo e no disposto no regulamento do plano de benefíci-
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os ou no contrato, e não poderá exceder ao percentual de
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento), sobre a par-
cela que exceder o limite máximo a que se refere o pará-
grafo único do art. 1º desta Lei.

§ 3º Os participantes que não se enquadrem nas condições
previstas no caput deste artigo não terão direito à contra-
partida do Patrocinador.

§ 4º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o
Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições
descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos
participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, em-
bora não enquadrados no inciso II deste artigo, estejam ins-
critos no plano de benefícios.

Art. 18. A entidade de previdência complementar, adminis-
tradora do plano de benefícios, manterá controle individual
das reservas constituídas em nome do participante e regis-
tro das contribuições deste e das dos patrocinadores, ofer-
tando amplo acesso aos participantes por meio de informa-
ções disponibilizadas em sítio eletrônico ou qualquer outro
meio que lhe dê ciência.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. Fica instituído o Conselho de Acompanhamento e
Assessoramento da Previdência Complementar em âmbi-
to municipal, com atribuições de ordem consultiva e de su-
pervisão sobre as questões gerais da Previdência Comple-
mentar Municipal.

Art. 20. O Conselho de Acompanhamento da Previdência
Complementar será composto de 5 (cinco) membros efeti-
vos e respectivos suplentes, designados por meio de De-
creto do chefe do Poder Executivo, com mandato de dois
anos, permitida uma recondução, que deverá ter a seguinte
composição:

I – dois membros titulares e respectivos suplentes indica-
dos pelo chefe do Poder Executivo;

II – um membro titular e respectivo suplente indicado pelo
chefe do Poder Legislativo;

III – dois membros titulares e respectivos suplentes, indica-
dos pela diretoria do regime próprio de previdência social
do Município;

§ 1º Os membros do Conselho de Acompanhamento e As-
sessoramento da Previdência Complementar deverão ter
curso superior completo além de comprovado conhecimen-
to da legislação previdenciária ou experiência no exercício
de atividades nas áreas de administração, economia, finan-
ças, direito, contabilidade, atuária ou auditoria.

Art. 21. O Conselho de Acompanhamento e Assessora-
mento da Previdência Complementar reunir-se-á:

I – ordinariamente, trimestralmente, por convocação de seu
Presidente;

II – extraordinariamente, por convocação de seu Presiden-
te ou a requerimento da maioria de seus membros.

Art. 22. Compete ao Conselho de Acompanhamento e As-
sessoramento da Previdência Complementar:

I - recomendar as diretrizes gerais para o funcionamento do
convênio do Regime de Previdência Complementar do Mu-
nicípio com a entidade conveniada;

II - supervisionar a gestão operacional, econômica e finan-
ceira do Regime de Previdência Complementar, no âmbito
Municipal;

III - examinar e opinar sobre propostas de alteração de con-
vênio entre o Município e a entidade de previdência conve-
niada;

IV – comunicar às autoridades responsáveis sobre atos e/
ou fatos decorrentes de gestão, que possam afetar o de-
sempenho e o cumprimento das finalidades do Regime de
Previdência Complementar;

V - acompanhar e supervisionar a aplicação da legislação
pertinente ao Regime de Previdência Complementar na
execução do convênio;

VI – verificar a regularidade dos repasses das contribuições
dos participantes e do patrocinador à entidade de previdên-
cia complementar conveniada, podendo comunicar aos ór-
gãos fiscalizadores a ausência de repasse;

VII - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos
relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e orga-
nizacionais relativos a assuntos de sua competência, utili-
zando para tanto a estrutura municipal;
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VIII - opinar sobre os casos omissos no âmbito das regras
aplicáveis ao Regime de Previdência Complementar do
Município.

Parágrafo único. O Conselho de Acompanhamento e As-
sessoramento da Previdência Complementar deverá elabo-
rar seu Regimento Interno.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a promover
aporte inicial para atender às despesas decorrentes da
adesão ou da instituição do plano de benefício previdenciá-
rio de que trata esta Lei, mediante abertura de créditos adi-
cionais, para atendimento:

I – do custeio de despesas administrativas necessárias à
adesão ou à implantação do plano de benefícios previden-
ciário;

II – de despesas relacionadas ao adiantamento de contri-
buições, cujas regras de compensação deverão estar ex-
pressas no convênio de adesão ou no contrato.

§ 1º A definição dos montantes do aporte financeiro de que
trata o caput deste artigo constará no respectivo convênio
de adesão ou contrato, tendo por base critérios técnicos
amplamente divulgados.

§ 2º O aporte previsto no caput deste artigo será realizado
enquanto as taxas fixadas no regulamento ou no respectivo
plano de custeio dos benefícios previdenciários não forem
suficientes para supri-las.

Art. 24. Caberá ao chefe do Poder Executivo regulamentar
os procedimentos necessários à implementação do Regi-
me de Previdência Complementar de que trata esta Lei, ob-
servadas as normas constitucionais e infraconstitucionais
aplicáveis à matéria.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Paraíso do Tocantins,
Estado do Tocantins, aos quinze (15) dias do mês de de-
zembro (12) do ano dois mil e vinte um (2021).

Celso Soares Rêgo Morais

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2021

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 1852/
2021, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75,
da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 255/
2021, a favor da empresa PROSSONO COMERCIO VA-
REJISTA DE COLCHOES LTDA, CNPJ: 38.138.095/
0001-87, no valor de R$ 9.429,75 (nove mil quatrocentos
e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) referen-
te a aquisição de cortinas persianas, através da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, tudo em conformi-
dade com os documentos que instruem este Processo n.º
1852/2021.

Face ao disposto no art. 72, Parágrafo Único, da Lei nº.
14.133/21, submeto o ato à autoridade superior para ratifi-
cação e devida publicidade.

Paraiso do Tocantins, 15 de dezembro de 2021.

INGRID LIMA REBELO

Secretária de Administração e Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2021.

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 1679/
2021, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 260/
2021, constante nas páginas 22 a 24 a favor da empresa
J.S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº.
32.422.207/0001-40, localizada na Av: 23 de Outubro, nº
756, sala 02, Setor Pouso Alegre, na cidade de Paraíso do
Tocantins - TO, no valor de R$ 32.410,00 (trinta e dois mil
quatrocentos e dez reais), destinados a aquisição de imo-
biliários para atender as instalações da Unidade de Atendi-
mento ao Covid – 19, por meio do Fundo Municipal de Saú-
de. Tudo em conformidade com os documentos que instru-
em este Processo nº 1679/2021.
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Face ao disposto no art. 72, Parágrafo Único da Lei nº.
14.133/21, determino que seja divulgado e mantido a dis-
posição do público em sitio eletrônico oficial.

Paraíso do Tocantins, 20 de Dezembro de 2021.

Arllérico André Silva

Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO

ESPÉCIE: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30/2019/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: ARGO ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 26.208.933/0001-62

OBJETO: Constitui em objeto deste 6º Termo Aditivo a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 30/
2019/FMS, original, assinado a 19 de junho de 2019, por
mais 60 (sessenta) dias, conforme previsão na Cláusula
Décima do contrato original, em conformidade com o § 1º,
inciso III, do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 com suas alterações posteriores, Pare-
cer Técnico nº 053/2021 da Secretaria de Inf. e Serviços
Públicos Diretoria de Eng. De Obras e Políticas Urbanas
e Ofício/SEINFRA nº 386/2021, para que possa ocorrer a
continuidade dos serviços objeto do contrato original.

VIGÊNCIA: O presente 6º Termo Aditivo prorroga a vigên-
cia do contrato original pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
ou seja, até 03/02/2022, nos termos do § 1º, III, do artigo
57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores.

VALOR: Não altera valor do contrato original.

BASE LEGAL: O presente 6º Termo Aditivo ao Contrato nº
30/2019/FMS, original, assinado a 19 de junho de 2019, ad-
vindo do processo licitatório Edital Tomada de Preço 012/
2018, cujo objeto foi adjudicado à CONTRATADA, Proces-
so nº 1298/2018, tem como fundamento legal o parágrafo
1º do artigo 57, inciso III, ambos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 com suas alterações posteriores,
Parecer Técnico nº 053/2021 da Secretaria de Inf. e Servi-
ços Públicos Diretoria de Eng. De Obras e Políticas Urba-

nas e Ofício/SEINFRA nº 386/2021 autorização pelas auto-
ridades competentes.

Processo: 1298/2018.

ATO DE DISPENSA Nº 095/2021.

ASSUNTO: Aquisição de MATERIAIS/INSUMOS para pa-
ciente portadora de DIABETES MEL ITUS TIPO 1 (CID E
10.0) COM QUADRO GRAVE DE HIPERGLICEMIA.

O Fundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais inseridas no Decreto nº. 637, de 04 de janeiro de
2010, e com fulcro no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993;

Considerando a justificativa do parecer jurídico,

Resolve DISPENSAR A LICITAÇÃO, em favor da empre-
sa, FARMARANI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA no
valor estimado de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta re-
ais). Em favor da empresa, BELLAVIA COM. DE EQUIP E
MATS HOSP. EIRELI no valor estimado de R$ 552,00 (qui-
nhentos e cinquenta e dois reais).

À Diretoria de Contabilidade para emissão da nota de em-
penho e procedimentos complementares de liquidação e
pagamento.

Fundo Municipal de Saúde, Paraíso do Tocantins – TO, aos
14 dias do mês de dezembro de 2021.

Arllérico André Silva

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ATO DE DISPENSA Nº 096/2021.

ASSUNTO: Aquisição de MATERIAIS/INSUMOS para pa-
ciente portador de PARAPLEGIA E FATURA T3.

O Fundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais inseridas no Decreto nº. 637, de 04 de janeiro de
2010, e com fulcro no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993;

Considerando a justificativa do parecer jurídico,

Resolve DISPENSAR A LICITAÇÃO, Em favor da empre-
sa, ROMA E SALES LTDA no valor estimado de R$ 118,80
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(cento e dezoito reais e oitenta centavos). Em favor da em-
presa, BELLAVIA COM DE EQUIP E MATS HOSP EIRE-
LI no valor estimado de R$ 1.614,00 (hum mil seiscentos e
quatorze reais).

À Diretoria de Contabilidade para emissão da nota de em-
penho e procedimentos complementares de liquidação e
pagamento.

Fundo Municipal de Saúde, Paraíso do Tocantins – TO, aos
14 dias do mês de dezembro de 2021.

Arllérico André Silva

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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