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ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

DECRETO N° 757/2022

Decreto n.º 757/2022 Paraíso do Tocantins/TO 29 de
agosto de 2022.

‘‘Regulamenta a Lei Municipal nº 2207 que instituiu o Fun-
do Municipal do Idoso de Paraíso do Tocantins – TO e da
outras providências’’.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCAN-
TINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-
ções legais e conforme o disposto no art. 42, incisos II e
IV da Lei Orgânica do Município de Paraíso do Tocantins,
bem como a Lei n.º 2207/2022, de 08 de agosto de 2022,
que instituiu o Fundo Municipal do Idoso de Paraíso do To-
cantins/TO

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa, na forma do presente Decre-
to.

Art. 2º O Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa não
manterá pessoal técnico administrativo próprio que, na me-
dida da necessidade, será designado pelo Poder Executivo
Municipal.

Art. 3º A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa será organizada e processada pela Diretoria
Contábil-Financeira da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças de forma a permitir o exercício das funções
de controle prévio, concomitante e subsequente.

Parágrafo único – A contabilidade do Fundo tem por objeti-
vo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamen-
tária, observados os padrões e normas estabelecidos na le-
gislação pertinente.

Art.4º O Fundo será regido administrativamente pela Se-
cretaria Municipal de Administração e Finanças à qual está
vinculado o Conselho Municipal do Idoso, inclusive no que
diz respeito ao controle de contratos e convênios firmados
com instituições governamentais e não governamentais,
execução orçamentária, registros contábeis, análise e ava-
liação da situação econômica-financeira, aquisição de
bens, equipamentos, serviços e disponibilização de pesso-

al necessário à administração do Fundo, sob orientação e
controle do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

§ 1º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habita-
ção, por meio do seu gestor (a ) prestará contas semestral-
mente ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso sobre o
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e dará vis-
tas e prestará informações quando for solicitado pelo Con-
selho.

§ 2º O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso deverá
constituir Comissão Permanente, integrada por Conselhei-
ros governamentais e Conselheiros representantes da so-
ciedade civil, composta paritariamente, com a finalidade de
acompanhar as ações relacionadas com o Fundo.

Art. 5º Os recursos do Fundo serão aplicados nas seguin-
tes atividades que digam respeito ao atendimento direto à
pessoa idosa:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e
serviços voltados à pessoa idosa desenvolvidos pela Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Habitação ou por
órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços às entidades
conveniadas de direito público ou privado, para execução
de programas e projetos dirigidos à pessoa idosa;

III – aquisição de material permanente e de consumo e de
outros insumos necessários ao desenvolvimento de pro-
gramas;

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação
de imóveis para prestação de serviços voltados a desenvol-
vimento de atividades com pessoas idosas, condicionadas
à observância da acessibilidade plena;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos
de gestão, planejamento, administração e controle das
ações voltadas à pessoa idosa;

VI – desenvolvimento de programas de capacitação e aper-
feiçoamento de recursos humanos, nas áreas de geriatria e
gerontologia e na prestação de serviços a pessoas idosas.

Art. 6º O ordenamento das despesas decorrentes da apli-
cação dos recursos do Fundo será da competência do re-
presentante legal da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação.
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Art. 7º O repasse de recursos às entidades conveniadas
será efetivado por intermédio do Fundo, de acordo com cri-
térios estabelecidos em Resolução aprovada em plenária
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

§ 1º As transferências de recursos para organizações que
atuam com a pessoa idosa se procederão mediante con-
vênio, contrato, acordos, ajustes ou similares, obedecendo
à legislação vigente, em conformidade com os programas,
projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa.

§ 2º Somente poderão ser beneficiadas entidades referidas
no parágrafo anterior que cumprirem todas as exigências
legais e, em se tratando de Entidades de Atendimento ao
Idoso, que tenham seus programas inscritos junto ao Con-
selho na forma do artigo 48 e seguintes do Estatuto do Ido-
so.

Art. 8º Nenhuma despesa será realizada sem prévia autori-
zação orçamentária.

Parágrafo único Para os casos de insuficiência orçamentá-
ria poderão ser utilizados os créditos adicionais suplemen-
tares e especiais, autorizados por lei.

Art. 9º O Fundo terá vigência indeterminada.

Art. 10º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Paraíso do To-
cantins, Estado do Tocantins, aos dezenove (19) dias
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois
(2022).

CELSO SORES RÊGO MORAIS

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

PORTARIA SEMEJ Nº 051/2022

Regulamenta o Artigo 65 da Lei Nº 1.634, de 10 de feverei-
ro de 2021, que estabelece a concessão de indenização de
transporte, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação
e Juventude, e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação e Juventude de Paraí-
so do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pelo Art. 44, Parágrafo Único, Inciso II da Lei Orgânica
e Ato Nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO as obrigações institucionais da Pasta,
no sentido de oferecer as condições estruturais e operacio-
nais aos gestores das unidades escolares;

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento dos di-
retores e diretoras escolares em veículos próprios para tra-
tarem dos assuntos afetos às suas obrigações;

CONSIDERANDO que é inapropriado permitir que servido-
res dispendam seus próprios recursos, para se desincum-
bir das obrigações de ofícios;

CONSIDERANDO, por fim, o Artigo 65 da Lei Municipal nº
1.634, de 10 de fevereiro de 2011, que institui a indeniza-
ção de transporte ao servidor que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para a execução
de serviços externos, por força das atribuições próprios do
cargo conforme regulamentação;

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o Artigo 65 da Lei Nº 1.634, de 10 de
fevereiro de 2021, disponibilizando combustível para abas-
tecimento de veículo utilizado para deslocamento do diretor
escolar a serviço.

Parágrafo Único. O combustível será requisitado pelo inte-
ressado à Diretoria de Transporte da Secretaria Municipal
de Educação e Juventude.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, inclusiva a
Portaria/Semec nº 011, de 28 de junho de 2011.

Publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Juventu-
de de Paraíso do Tocantins, ao 20 dia do mês de setembro
do ano de 2022.

Vanderley José de Oliveira

Secretário Municipal de Educação e Juventude
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
CULTURA E TURISMO

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N°

003/2022

Declaro como inexigível a portaria de ratificação de inexigi-
bilidade do processo nº 1263/2022, com fundamento no art.
72, inciso VIII, da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Fa-
vorável nº 422/2022, a favor de DALLAS PRODUÇÕES E
EVENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ: 28.943.752/0001-05,
no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), re-
ferente contratação de Show Artístico Nacional da du-
pla Vitor e Luan, para o evento do 5° Festival de Cham-
bari em Paraíso do Tocantins, que ocorrerá no dia 17/
09/2022, através da Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente Cultura e Turismo, tudo em conformidade com os
documentos que instruem este Processo n.º 1263/2022.

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, 14 de setembro de 2022.

Patricia Nascimento Silva

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2022

Declaro como dispensável a licitação do processo nº 1038/
2022, com fundamento no art. 72 e inciso II do Art. 75
da Lei nº. 14.133/21, e Parecer Jurídico Favorável nº 234/
2022, constante nas páginas 36 a 38 a favor da empresa
ANDRADE E FRANCA LTDA, CNPJ nº 45.025.182/
000193, localizado na Rua São Raimundo Nonato n° 991,
setor Oeste, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO, no
valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais, destinados
a contratação de empresa especializada em manutenção e
recarga de extintores de incêndio, elaboração de projetos e
demais serviços de combate a incêndios e pânico, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cultura e Turis-
mo. Tudo em conformidade com os documentos que instru-
em este Processo n.º 1038/2022.

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.

Paraiso do Tocantins, 06 de setembro de 2022.

Patricia Nascimento Silva

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 03/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LIGA FEMININA DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO CANCER

CNPJ Nº 07.122.144/0001-60

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a coope-
ração técnica e financeira da CONCEDENTE a CONVE-
NENTE, para repasse único em atendimento a emenda im-
positiva no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) des-
tinada a LIGA FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO CANCER, tudo em conformidade com o Plano de Tra-
balho devidamente aprovado, Termo de Referência, com a
Justificativa do órgão e Solicitação do convênio com auto-
rização das autoridades competentes, anexos ao Processo
1076/2022.

VIGÊNCIA: A vigência do presente Convênio será de 12
(doze) meses, contada a partir da data de sua assinatu-
ra.

VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

BASE LEGAL: O presente Convênio será regido em todas
as suas fases pelas disposições estabelecidas pela Legis-
lação aplicável, em especial pelo § 1º do artigo 116 e de-
mais disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 com suas alterações posteriores.

PROCESSO: 1076/2022

Funcional: 10.302.0004.2450

Natureza da Despesa: 33.50.41

Fonte: 15000000.
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EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 38/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAÍSO DO TOCANTINS

CONTRATADA: J B DE OLIVEIRA SERVIÇO CNPJ nº
08.212.238/0001-92
OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de Serviços de Limpa Fossa e Tira Entulho,
através do Fundo Municipal de Saúde de Paraiso do
Tocantins - TO, conforme especificações constantes
no Termo de Referência – Anexo do Processo 968/
2022.

VIGÊNCIA: O mesmo terá vigência de 12 (doze) meses,
contada a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O valor total deste contrato está estimado em R$
29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).

BASE LEGAL: Fundamento Legal o inciso II do artigo 75
e demais disposições estabelecidas pela Lei Federal nº
14.133, de 1º de abril de 2021, com suas alterações poste-
riores, Proposta da CONTRATADA, Justificativa da CON-
TRATANTE e Ato de Autorização de Contratação Direta nº
70/2022 de 15 de agosto de 2022, do Fundo Municipal de
Saúde.

PROCESSO: 968/2022

FUNCIONAL: 10.122.0001.2237/ 10.301.0002.2409/
10.301.0003.2194/ 10.301.0003.2216/ 10.302.0004.2159/
10.302.0004.2162/ 10.302.0004.2219/ 10.302.0004.2313/
10.302.0004.2412/ 10.304.0007.2170

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

FONTE: 1500100200000/ 16000000000/ 260000000/
162210000000.
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