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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 006/2021, DE 26 DE NOVEMBRO  DE 2021.

“Dispõe sobre a contratação temporária, para atender 
necessidade de excepcional interesse público e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, Estado do 
Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sancionei e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a realizar 
contratação temporária, por tempo determinado, para atender necessidade de 
excepcional interesse público, de acordo com o ANEXO ÚNICO, de caráter 
excepcional e imprescindível para o atendimento da população com os serviços 
públicos relativos às funções desempenhadas pelos contratados.

Parágrafo Único. O prazo de contratação temporária será até 31 de 
dezembro de 2021 ou até a realização concurso público e posse dos aprovados.

Art. 2º. O ANEXO ÚNICO desta lei descrimina os cargos e funções, os 
quantitativos, nível de escolaridade exigida para a função, remuneração mensal, 
carga horaria, área de lotação e gratificações serão normatizados por ato próprio 
do prefeito inclusive as gratificações do SUS.

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reajustar 
automaticamente o valor do salário mínimo de acordo o piso nacional do salário 
mínimo, para os cargos que se enquadram nesse nível salarial.

Parágrafo Único. As verbas previstas no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, 
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XII e XXX, relativas aos direitos 
sociais, bem como o disposto nos artigos 39, 40 e 41, todos da Constituição 
Federal, quando devidas, deverão ser pagas aos contratados.

Art. 4º. A autorização que decorre desta lei, fica prorrogada até a 
realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão 
atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas, de acordo com as 
normas legais vigentes, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 

créditos suplementares adicionais ou especiais na lei orçamentária, sem, contudo, 
tal suplementação superar o limite de abertura de créditos suplementares definido 
na Lei Orçamentária Anual, aprovada para o corrente exercício.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.

Art. 7º. Revogam- se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE MATEIROS/TO, aos 26 dias do 
mês novembro do ano de 2021 .

João Martins Neto
Prefeito Municipal 

LEI Nº 006/2021, DE 26 DE NOVEMBRO  DE 2021 - ANEXO ÚNICO

QUANT. CARGOS NÍVEL SALÁRIOS CARGA 
HORÁRIA

LOTAÇÃO

10 Agente de 
Controle 
Manutenção, 
Fiscalização 
e Educação 
Ambiental.

Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico Meio 
Ambiente e Turismo

01 Odontólogo Superior R$ 3.000,00 (três 
mil reais) 
+ Gratificação 
do SUS

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

04 Enfermeiro (a) - 
Padrão

Superior R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Assistente Social Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos 
reais)

30 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Psicólogo (a) Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Bioquímico Superior R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Biomédico Superior R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Psicólogo (a) Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Habitação, Trabalho e 
Assistência Social

01 Psicólogo (a) Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

01 Técnico (a) de 
Referencia do  
CREAS

Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Habitação, Trabalho e 
Assistência Social

01 Assistente Social Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos 
reais)

30 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

01 Mecânico Fundamental R$ 3.400,00 (três 
mil e quatrocentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal 
de Administração, 
Infraestrutura e Obras

01 Farmacêutico (a) Superior R$ 4.000,00 
(quatro mil reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Agente 
Administrativo

Médio R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

04 Agente de Saúde Fundamental R$ 1.550,00 (hum 
mil quinhentos e 
cinquenta reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento
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01 Assistente 
de Vigilância 
Sanitária

Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

02 Fisioterapeuta Superior R$ 2.600,00 (dois 
mil e seiscentos)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

17 Vigia Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Distribuir entre as 
diversas Secretarias

06 Técnico em 
Enfermagem

Médio R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

06 Motorista CNH 
Categorias A/B

Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Distribuir entre as 
diversas Secretarias

02 Motorista CNH 
Categorias D

Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

27 Auxiliar Serviços 
Gerais

Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Distribuir entre as 
diversas Secretarias

06 Merendeira Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

01 Agente 
Epidemiológico

Médio R$ 1.550,00 (hum 
mil quinhentos e 
cinquenta reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

01 Nutricionista Superior R$ 2.500,00 (dois 
mil quinhentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento

03 Operador de 
Máquinas

Fundamental R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Agricultura

01 Operador de 
Máquinas 
Pesadas / Moto 
niveladora

Médio R$ 1.600,00 (mil 
e seiscentos 
reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Agricultura

04 Professor Superior R$ 2.886,24 (dois 
mil oitocentos 
e oitenta e seis 
reais e vinte e 
quatro centavos)

40 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

11 Professor Superior R$ 2.164,68 
(dois mil cento e 
sessenta e quatro 
reais e sessenta e 
oito centavos)

30 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

06 Assistente de 
Professor

Médio R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

20 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

01 Fiscal de Tributos Médio R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Finanças e Arrecadação

01 Entrevistador Médio R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais)

40 horas Secretaria Municipal de 
Habitação, Trabalho e 
Assistência Social

01 Orientador 
Educacional 

Superior R$ 3.630,02 (três 
mil seiscentos e 
trinta reais e dois 
centavos)

40 horas Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura

João Martins Neto
Prefeito municipal 

LEI Nº 007/2021, DE  26 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 
crédito com o Banco do Brasil S.A, ou outras Instituições 
Financeiras nacionais, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, Estado do 
Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sancionei e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de 
crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., ou outras Instituições Financeiras 
nacionais até o valor de R$: 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta 
mil reais), nos termos da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas 
alterações, destinados a implantação de uma Usina Fotovoltaica, observada a 
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 
04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito 
autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos 
previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em 
despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere 
esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos 
adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 
e art. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, 
anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos 
encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 
primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da 
operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais 
encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil 
autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em 
sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos 
recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento 
final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho 
para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do 
art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE MATEIROS/TO, aos 26 dias do 
mês novembro do ano de 2021 .

João Martins Neto
Prefeito Municipal 

LEI Nº 008/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre a criação do programa social denominado 
Desenvolvendo Mateiros, objetivando fomentar a 
implantação de novas empresas ou ampliação das 
existentes no município de mateiros, mediante o incentivo 
de doação com encargos de áreas de terrenos e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, Estado do 
Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sancionei e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o 
programa social denominado Desenvolvendo Mateiros com objetivos precípuos 
de fomentar a implantação de novas unidades empresariais no Município de 
Mateiros ou ampliação das existentes, mediante o incentivo da doação com 
encargos de áreas de terrenos pertencentes ao patrimônio público municipal.

Parágrafo único. O programa social mencionado no caput deste artigo 
objetiva restabelecer em todo Município a fomentação das atividades econômicas, 
com fundamento no interesse público e social de geração de novos empregos e 
aumento de arrecadação tributária no Município. 

Art. 2º. Para implementar o programa e a título de incentivo, as áreas 
de terrenos pertencentes ao patrimônio público municipal poderão ser doadas 
com encargos para novas empresas que queiram implantar seus estabelecimentos 
no Município ou ampliação daquelas já existentes.

§ 1º Mediante processo administrativo próprio de seleção pública pelo 
critério de melhor proposta, iniciada com a publicação do Edital contendo as 
regras e os imóveis disponíveis, ficará dispensada a licitação, com fundamento 
jurídico no art. 17, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2º O procedimento administrativo de doação com encargos dar-se-á 
com fundamento no art. 538 e seguintes do Código Civil.

§ 3º A cessão do imóvel doado pelo programa estabelecido na 
presente lei poderá se dar por contrato de comodato por prazo determinado, 
devidamente justificada e com a prévia autorização da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Mateiros – 
SEDEMATUR.

Art. 3º. A doação com encargos às empresas que manifestarem 
interesse na participação do programa social mencionado no art. 1º desta Lei 
será feita mediante processo administrativo próprio e individual, instruído com 
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os seguintes documentos:

I - requerimento assinado pela empresa interessada, informando 
endereço para correspondência, telefones de contato, inclusive por whatsApp 
e e-mail para receber notificações, instruído com os documentos abaixo 
mencionados, sendo que os requerimentos não instruídos serão convertidos em 
diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, e caso não sejam regularizados, serão 
indeferidos de plano;

II - justificativa prévia do órgão gerenciador do programa a respeito 
do interesse público e os proveitos sociais a serem angariados pelo Município;

III - documentação atualizada de constituição da empresa, certidões 
negativas de débito junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal e certidões 
negativas de débito junto à Previdência Social e Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS;

IV - declaração de estimativa de faturamento anual, de número de 
empregos disponibilizados e estimativa de tributos de competências estadual e 
municipal a serem gerados anualmente;

V - certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial 
nos últimos 2 (anos) anos;

VI - certidão de registro do imóvel pretendido a ser dado em comodato 
e posterior doação;

VII - memorial descritivo da área de terreno a ser doada;
VIII - projeto do empreendimento, com a definição do prazo de 

implantação e início das atividades;
XI - outros documentos necessários que forem exigidos pelo poder 

Executivo ou pelo regulamento desta Lei e demais dispositivos pertinentes.
Art. 4º. O contrato de comodato e/ou a escritura pública de doação 

conterá cláusulas que:
I - obriguem a empresa:
a) exibir os projetos arquitetônico e civil exigidos pelos órgãos 

próprios da Prefeitura Municipal de Mateiros para a devida aprovação e 
fornecimento do alvará de construção, nos prazos e formas legalmente exigidos;

b) realizar as obras segundo o cronograma físico a ser apresentado, 
compatíveis com as etapas das obras e os respectivos cronogramas de 
desembolsos e custos;

c) cumprir, no que couber, as normas técnicas pertinentes às condições 
de higiene, segurança e meio ambiente;

d) responsabilizar-se e assumir todos os danos causados a terceiros 
ou ao Município, em decorrência de sua ação ou omissão;

e) não modificar, ampliar ou restringir o projeto sem prévia aprovação 
dos órgãos competentes do Município;

f) fazer uso do terreno exclusivamente para os fins previstos no artigo 
2º desta Lei;

g) assumir a responsabilidade pelos ônus administrativos e tributários 
na forma da legislação específica;

h) cumprir a obrigação de dar entrada para aprovar o projeto para a 
obtenção do alvará de construção em até 6 (seis) meses, implantar e funcionar 
a empresa no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da expedição do 
alvará, com início das obras em até 120 (cento e vinte) dias do referido alvará; 

i) destinar pelo menos 50% (cinquenta por cento) das vagas do seu 
quadro de pessoal a trabalhadores residentes no Município de Mateiros e, se 
necessário, buscar parceria junto à Secretaria de Ação Social do Município de 
Mateiros para a seleção e cursos de qualificação profissional mediante recursos do 
Programa FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do regulamento;

j) assumir, em forma de encargos financeiros, com os custos 
despendidos pelo Município para aquisição e a realização de obras de 
infraestrutura da área de terreno objeto da futura doação com encargos, no prazo 
e forma a serem estabelecidos em regulamento;

k) manter, através de convênio com a municipalidade, programas de 
interesse público e social;

II - estabeleça reversão do imóvel, objeto do comodato e/ou da doação 
com encargos, ao patrimônio do Município, sem direito à indenização, seja por 
benfeitorias feitas no imóvel ou a qualquer título, nos seguintes casos:

a) se a empresa encerrar definitivamente as suas atividades, salvo 
ocorrência de força maior, caso fortuito ou ato de governo ou de terceiros ou 
outros motivos justificáveis que dificultem, impeçam, restrinjam ou inviabilizem 
as suas atividades sociais;

b) se a empresa ceder a qualquer título o imóvel objeto da doação 
com encargos sem a anuência prévia e expressa da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Mateiros – 
SEDEMATUR;     

c) se caracterizada a inadimplência da empresa quanto a cumprimento 
das obrigações constantes da escritura de doação com encargos elencadas no 
artigo 4º, inciso I, alíneas “a” a “l” desta Lei e/ou outras cláusulas obrigacionais 
constantes do referido instrumento público.

d) se a empresa alterar mais de 50% (cinquenta por cento) de seu 
quadro societário sem a anuência prévia e expressa da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Mateiros – 
SEDEMATUR. 

Parágrafo único. As empresas contempladas com o programa social 
citado no caput deste artigo ficam obrigadas a apresentar relação da quantidade 
mínima estabelecida dos trabalhadores contratados residentes no Município 
de Mateiros. 

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal poderá fazer constar do contrato 

de comodato ou do instrumento público de doação com encargos outras cláusulas 
e condições que julgar convenientes ao resguardo do interesse público, cujo 
descumprimento acarretará, também, a reversão prevista no inciso II do artigo 
4º desta Lei.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo 
de compromisso de doação com encargos, por instrumento público, nos casos 
pendentes de regularização imobiliária junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 7º. As áreas de terreno que constituem o patrimônio público 
municipal, excetuando-se as áreas institucionais, áreas verdes e áreas residenciais, 
passam a fazer parte do programa social instituído por esta Lei.

Parágrafo único. As empresas contempladas com o programa social 
citado no caput deste artigo ficam obrigadas a cumprirem medidas compensatórias 
a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente e Turismo de Mateiros – SEDEMATUR, sob pena de reversão 
da doação do imóvel. 

Art. 8º. No caso de imóveis pertencentes ao patrimônio público 
municipal, já objetos de ocupação anterior por empresas, a qualquer título, 
autorizadas ou não, aplicar-se-á, no que couber, as disposições desta Lei, para 
fins de regularização, observando-se, obrigatoriamente, os preceitos contidos 
nas alíneas “i” e “j”, inciso I, artigo 4º do referido diploma legal.

Art. 9º. A gerência e os demais procedimentos administrativos para 
implementação do programa social criado por esta lei ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de 
Mateiros – SEDEMATUR.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Mateiros – SEDEMATUR, promover 
os procedimentos administrativos de contratação do comodato para as empresas 
selecionadas e que atendam aos requisitos legais, e posteriormente, após a efetiva 
implantação e funcionamento do empreendimento, observado os prazos previstos 
no art. 4º, inciso I, letra “h”, desta lei, a emissão da autorização de escritura 
pública de doação com encargos às empresas interessadas, cujos emolumentos 
e tributos serão suportados pelas empresas beneficiadas, observado, sempre, o 
interesse público e social delineado pelas disposições desta lei. 

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Mateiros. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE MATEIROS, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2021.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

LEI Nº 009/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Institui o programa de doação de lotes urbanos a famílias 
de baixa renda para construção de casas populares e dá 
outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, Estado do 
Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sancionei e promulgo 
a seguinte Lei:

 
 Art. 1º Fica instituído o Programa de Doação de lotes urbanos para 
construção de casas populares a famílias de baixa renda residentes no Município 
de Mateiros, que cumulativamente preencham os seguintes requisitos:

I - Estarem devidamente inscritas na Secretaria Municipal de 
Assistência Social como candidatas ao Programa de doação de lotes;

II - Percebam renda familiar máxima mensal de até 2 (dois) salários 
mínimos;

III - Não serem possuidores ou proprietários de outro imóvel, seja 
urbano ou rural, matriculado ou não no Registro de Imóveis;

IV - Residam no Município de Mateiros há pelo menos 1 (um) ano.
§ 1º A renda mensal prevista no inciso II, será comprovada 

documentalmente, utilizando-se para tanto, estudo social e, inclusive, as 
anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social “CTPS”;

§ 2º A comprovação de que o candidato não possui imóvel dar-se-á 
através de Certidão Negativa do Registro de Imóveis e estudo social.
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§ 3º Para os efeitos desta lei, considera-se família os seguintes grupos 

de pessoas:
a) casal, sob regime de casamento, com filhos biológicos e/ou filhos 

adotivos;
b) casal, sem casamento (união estável), com filhos biológicos e/ou 

filhos adotivos;
c) pai ou mãe e filhos biológicos e/ou filhos adotivos (comunidade 

mono parental);
d) união de parentes e pessoas que convivem em interdependência 

afetiva, sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de grupo de irmãos, após 
falecimento ou abandono dos pais;

e) comunidade afetiva formada com “filhos de criação”, segundo 
generosa e solidária tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva 
regular.

§ 4º A doação preferencialmente deverá ser feita em favor da mulher 
responsável pelo núcleo familiar, conforme apurado no estudo social.

Art. 2º A doação dos lotes urbanos pelo Município será efetivada 
através de escritura pública, com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade 
pelo período de 10 [dez] anos, abrangendo inclusive os herdeiros, sendo nulos 
de pleno direito a venda ou prestação de garantia.

§ 1º A cláusula de inalienabilidade a que se refere o caput abrange 
contratos de compra e venda, locação, cessão ainda que gratuita, permuta e 
doação.

§ 2º Constatado pela Secretaria Municipal de Assistência Social a 
violação ao disposto neste artigo, ou que o donatário não tenha residido no 
imóvel pessoalmente e de forma ininterrupta por no mínimo 5 (cinco) anos, será 
providenciada, administrativa ou judicialmente, a retomada do imóvel, perdendo 
em favor do Município as acessões e benfeitorias existentes no mesmo, sem 
direito à qualquer indenização.

§ 3º Em casos excepcionais, devidamente justificados a Secretaria 
de Assistência Social e autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, poderá ser 
autorizada a transferência do imóvel doado antes do prazo previsto neste artigo, 
desde que seja informado o valor da negociação e esta abranja apenas as acessões 
e benfeitorias existentes no imóvel e o adquirente preencha os requisitos do art. 
1º desta lei e arque com todos os custos de escrituração.

§ 4º A reversão da doação será precedida de ato editado pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal, em processo administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, explicitando as razões da mesma.

§ 5º Para efeitos de escrituração será considerado o valor venal do 
imóvel.

Art. 3º O Município somente poderá efetivar a doação prevista nesta 
Lei, utilizando-se de lotes de sua propriedade, e cuja área não seja superior 250 
m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Art. 4º Os donatários arcarão com os custos da obra e deverão iniciar 
a construção de suas casas, com área mínima de 45 m² (quarenta e cinco metros 
quadrados), no prazo de 1 (um) ano e concluir no prazo máximo de 3 (três) anos, 
contados da data de assinatura da Escritura Pública de Doação.

Parágrafo único. Caso não sejam observados e cumpridos os prazos 
supra referidos, o que será comprovado mediante a apresentação da licença para 
construir, habite-se e laudo de vistoria da Secretaria de Obras, será revertido, 
automaticamente, ao patrimônio do Município, o imóvel doado, arcando o 
donatário com todos os custos envolvidos.

Art. 5º A doação realizada nos termos desta lei deverá ser precedida 
de registro do nome do donatário em lista de beneficiários, devendo esta ficar 
arquivada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social para eventuais e 
futuras consultas.

Parágrafo único. O donatário beneficiado nos termos desta lei ficará 
impedido de receber qualquer outra doação de imóvel por parte do Município 
de Mateiros.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão 
por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.

Art. 7º Não haverá a cobrança de taxas para expedição do alvará de 
construção referente aos imóveis doados nos termos desta lei; 

Art. 8º A Secretaria de Obras disponibilizará projeto padrão para 
casas com 2 (dois) e 3 (três) dormitórios, que atendam os padrões fixados nesta 
lei e na legislação em vigor.

Art. 9º Fica garantida a posse do permissionário originário, até a 
efetiva aprovação da lei específica de doação do imóvel, desde que, este cumpra 
os requisitos desta lei. 

Art. 10. Ficam revogadas todas as permissões de uso, para fins de 
moradia. 

Art. 11. A presente lei poderá ser regulamentada no que couber, por 
ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE MATEIROS, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2021.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

LEI Nº 010/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

“Institui o Sistema Municipal de Ensino de Mateiros-TO 
e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, Estado do 
Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sancionei e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Sistema Municipal de Ensino de Mateiros - TO, 
que observará o disposto na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e normativas do Conselho Nacional de Educação, 
concernente ao Sistema Municipal de Ensino.  

Art. 2º O Sistema Municipal de Ensino compreende os seguintes 
órgãos e instituições de ensino:

I - Órgãos municipais de educação:
a) Secretaria Municipal de Educação, como órgão executivo das 

políticas de educação básica;
b) Conselho Municipal de Educação (CME), como órgão normativo, 

fiscalizador e consultivo com a finalidade de deliberar sobre matéria relacionada 
ao ensino deste sistema, na forma da legislação pertinente;

c) Conselho Municipal do Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), como órgão de 
acompanhamento, controle e fiscalização do Fundo.

d) Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), como órgão 
deliberador, fiscalizador e de assessoramento quanto à aplicação dos recursos e 
qualidade da merenda escolar;

II - Instituições de Ensino:
a) Educação básica – Educação Infantil (creches e pré-escolas) e 

Ensino Fundamental e suas modalidades, mantidas e administradas pelo Poder 
Público Municipal; 

b) Educação infantil (creches e pré-escolas), criadas, mantidas e 
administradas pela iniciativa privada, tanto as de caráter lucrativo, como as 
comunitárias, confessionais e filantrópicas.

 Parágrafo único.  As instituições de educação infantil criadas e 
mantidas pela iniciativa privada, mencionadas no inciso II, alínea “b”, deste 
artigo, de acordo com o art. 20 da Lei Federal nº 9. 394/96, são das seguintes 
categorias:

I - particulares em sentido estrito, instituídas e mantidas por uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentarem as 
características expressas nos incisos II, III e IV deste parágrafo;

II - comunitárias, instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos, que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;

III - confessionais, instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 
específicas e ao disposto no inciso II deste parágrafo;

IV - filantrópicas, na forma da lei.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação é o órgão próprio do 
sistema municipal de ensino para planejar, coordenar, executar, supervisionar e 
avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Público Municipal no âmbito 
da educação básica.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Ensino reger-se-á por 
regimento próprio.

Art. 4º Para cumprir suas atribuições, a Secretaria poderá contar com:
I - estrutura administrativa e quadro de pessoal próprio; 
II - conta bancária própria para movimento dos recursos vinculados 

à manutenção e desenvolvimento do ensino e dos recursos oriundos do salário-
educação do FNDE, movimentados pelo titular da Secretaria em conjunto com 
o Chefe do Executivo, ou com quem ele nomear, de acordo com o art. 69 da 
Lei 9394/96.

Art. 5º As ações da Secretaria Municipal de Educação pautar-se-ão 
pelos princípios de gestão democrática, produtividade, racionalidade sistêmica 
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e autonomia das unidades de ensino, priorizando a descentralização das decisões 
pedagógicas, administrativas e financeiras.

Art. 6º As unidades de ensino da rede pública municipal de educação 
infantil e de ensino fundamental elaborarão periodicamente sua proposta 
pedagógica dentro dos parâmetros da política educacional do Município e de 
progressivos graus de autonomia, e contarão com um regimento escolar aprovado 
pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de Educação.

Parágrafo único. A proposta pedagógica e o regimento escolar, além 
das disposições legais sobre a educação escolar da União e do Município, 
constituir-se-ão em referencial para a autorização de cursos, avaliação de 
qualidade e fiscalização das atividades dos estabelecimentos de ensino de 
competência do Conselho Municipal de Educação.

Art. 7º - Os estabelecimentos de ensino, seja público ou privada, 
precisam ser autorizados conforme diretrizes emanadas do Conselho Municipal 
de Educação, sem o que não estarão aptas a funcionar. 

§ 1º As instituições de ensino do sistema municipal serão fiscalizadas 
por órgão específico da Secretaria Municipal de Educação, com parâmetro nas 
normas dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e na proposta 
pedagógica de cada unidade de ensino.

§ 2º Constatadas irregularidades na oferta de educação infantil das 
escolas mantidas pela iniciativa privada, será dado prazo para saná-las, findo o 
prazo, poderá ser cassada a autorização de funcionamento.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE MATEIROS, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2021.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 001/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre o reajuste geral dos vencimentos dos 
servidores da Câmara Municipal de Mateiros -TO, e altera 
a Estrutura Administrativa e da outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS, ESTADO DO 
TOCANTINS, APROVOU e eu, Presidente, promulguei a seguinte Resolução:

Considerando a possibilidade de revisão geral, nos termos do art. 37, 
X, da Constituição Federal;

Considerando a necessidade reajuste dos vencimentos dos servidores, 
objetivando a recomposição das perdas inflacionárias;

RESOLVE:
 

 Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de  janeiro de 
2022.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATEIROS/TO, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2021.

ADEMOLSON RIBEIRO DE RAMOS
Presidente da Câmara Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 072/2021-FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATEIROS-TO
CNPJ DA CONTRATANTE: 11.567.619/0001-07
CONTRATADA: TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA:28.567.438/0002-56
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE, DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

CORRETIVA E PREVENTIVA E VENDA DE  PEÇAS  DE VEICULO, 
PARA O MICRO-ONIBUS, TIPO VAN, MARCA MERCEDES 
BENS,CAPACIDADE 16 PESSOAS, COR BRANCA, ANO 2019/2019, 
PLACA QWA 0180.

VALOR GLOBAL: R$: 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: PROGRAMAÇÃO: 03.10.10.122.0001.2.84 
- 3.3.90.39 - 0040 - 164

ASSINATURA: 23/11/2021
VIGÊNCIA: 23/11/2021 Á 31/12/2021.
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