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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CENTENÁRIO – TOCANTINS

               CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º O Conselho Municipal de Educação de Centenário -TO, criado 
pela Lei n.º 205/2002 de 28 de outubro de 2002, e alterado pela Lei n.º 456/2021, 
de 27 de dezembro de 2021 é o Órgão Normativo, Consultivo, Deliberativo e 
Fiscalizador sobre questões educacionais no Município de Centenário.

§1º Entender-se-á por NORMATIVO, o estabelecimento de normas 
complementares e diretrizes para:

I- As instituições de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, 
mantidas pelo Poder Público Municipal;

II- As instituições que ofertam a Educação de Jovens e Adultos 
mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 2º O CONSULTIVO, trata de responder as consultas sobre questões 
educacionais que lhes são submetidas pelas escolas municipais, Poder Executivo, 
Secretaria Municipal de Educação, Câmara de Vereadores e membros da 
comunidade.

§ 3º O DELIBERATIVO, trata de decidir sobre determinadas questões 
de acordo com a Lei, devendo ser encaminhada ao Chefe do Executivo e 
Secretário (a) Municipal de Educação para sua homologação.

§ 4º O FISCALIZADOR, acompanha e controla o cumprimento da 
legislação nas instituições que fazem parte do sistema, no que diz respeito a 
questões legais e normativas.

                                                              

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

Art. 2.º Compete ao Conselho Municipal de Educação: 
I- Pronunciar-se sobre o Plano Municipal de Educação e a aplicação 

de recursos destinados à Educação no Município, devendo emitir parecer sobre 
o orçamento anual antes de sua aprovação na Câmara Municipal;

II- Elaborar a normatização complementar ao Sistema de Ensino 
Municipal; 

III- Envidar esforços para melhorar a qualidade e elevar os índices 
de produtividade da Educação Básica por meio de cursos, encontros, seminários 
e outros, visando à qualificação dos profissionais envolvidos no processo 
educacional;

IV- Determinar medidas que identifiquem a população em idade 
escolar obrigatória mediante a chamada anual de matrícula e sua realização, 
acompanhando a matrícula das Redes de Ensino municipal;

V- Estabelecer diretrizes para o Governo Municipal, relativas ao 
aproveitamento dos recursos destinados ao ensino, identificação e remoção das 
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causas de ausências à Escola e baixo rendimento escolar;
VI- Autorizar, ampliar e desativar as unidades educacionais na Rede 

Municipal de Ensino, bem como de Educação Infantil da Rede Particular;
 VII- Deliberar sobre questões pedagógicas, equivalência de estudos 

e calendário escolar, prestar assessoria e emitir pareceres sobre alterações 
regimentais e curriculares nas unidades educacionais de sua jurisdição;

 VIII- Desenvolver funções opinativas, normativas e deliberativas de 
assessoramento, inclusive funções recursais, de acordo com este Regimento e 
respeitando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação;

 IX- Exercer quaisquer outras competências que lhe forem atribuídas 
por Lei, no âmbito educativo cultural;

 

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 3.º O Conselho Municipal de Educação é constituído por 12 
(doze) membros titulares e seus respectivos suplentes.

§ 1.º Na vacância de alguns dos membros titulares, assumirá o 
respectivo suplente do órgão ou organização; 

§ 2.º Na impossibilidade do suplente assumir ou em sua desistência, o 
órgão ou organização representativa indicará um substituto em 15 (quinze) dias 
após o comunicado da Mesa Diretora do Conselho aos mesmos.

Art. 4.º O mandato dos Conselheiros é de 03 (três) anos, permitida 
sua recondução consecutiva, havendo renovação de 1/3 (um terço) dos membros 
deste Conselho ao final de cada mandato.

§ 1.º A Mesa Diretora do Conselho será composta de Presidente, Vice-
Presidente, 1.º Secretário e 2.º Secretário, eleitos por seus pares.

§ 2.º 60 (sessenta) dias antes do final do mandato os Conselheiros 
decidirão entre os diversos órgãos e organizações representativas, quais os 
membros que terão seu mandato renovado e quais serão substituídos.

Deverá ser observado a paridade das representações.
§ 3.º Não pode compor o colegiado o (a) Secretário (a) Municipal 

da Educação.
Art. 5.º O Conselho Municipal de Educação organizar-se-á em 03 

(três) Comissões Básicas de caráter permanente, sendo elas: a de Educação 
Básica, a de Planejamento e a de Legislação e Normas. 

Parágrafo único. Poderão ser constituídas outras Comissões 
Especiais por indicação do Presidente e existindo o consenso dos Conselheiros; 
ou por indicação de 1/3 dos membros e aprovação de 50% mais um dos 
Conselheiros, de acordo com as necessidades locais.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 6.º São atribuições do Presidente:
I- Convocar reuniões e presidí-las, dando ciência a seus membros dos 

assuntos que interessem diretamente ao Conselho;
II- Nas reuniões, organizar a ordem do dia;
III- Abrir, prorrogar, encerrar e suspender as reuniões do Conselho;
IV- Determinar a verificação de presença, a redação e a leitura da ata 

da reunião e dar ciência das comunicações de interesse do Conselho;
V- Assinar as atas aprovadas, juntamente com os demais membros 

do Conselho;
VI- Conceder a palavra aos membros do Conselho, não permitindo 

divagações ou debates estranhos ao assunto em pauta;
VII- Colocar as matérias em discussão e votação e anunciar o resultado 

das votações, decidindo-as em caso de empate;
VIII- Proclamar as decisões tomadas em cada reunião;
IX- Solicitar a anotação dos dispositivos regimentais para a solução 

de casos análogos;
X- Assinar os livros destinados aos serviços do Conselho e seu 

expediente, determinando o destino dos documentos lidos nas reuniões;
XI- Representar o Conselho e agir em seu nome, mantendo o contato 

com as autoridades que lhe competem;
XII- Tomar ciência das justificativas de ausência dos membros do 

Conselho às reuniões;
XIII- Promover a execução dos serviços administrativos do Conselho;
XIV- Baixar portarias, resoluções, editais, normatizações e ordens 

de serviço por atos administrativos resultantes das decisões do Conselho, e 
encaminhá-las, por meio de protocolo, ao Secretário Municipal da Educação 
em exercício, para que se cumpram as determinações;

XV- Participar, quando julgar necessário:
Dos trabalhos de qualquer comissão interna;
De comissões externas, desde que convidado; e
De demais Conselhos pertinentes aos assuntos educacionais.
XVI- Formular consultas e promover encontros ou reuniões com a 

participação de entidades ou membros da sociedade que venham a contribuir 
com informações pertinentes aos assuntos educacionais, por iniciativa própria 
ou das comissões internas;

XVII- Caberá ao Presidente resolver soberanamente as questões de 
ordem ou delegar ao Conselho a decisão;

XVIII- Exercer nas reuniões plenárias, o direito do voto simples 

(metade mais um dos presentes) e de qualidade nos casos de empate; 
IX- Cumprir e fazer cumprir este Regimento.
Art. 7.º O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação é 

o substituto imediato do Presidente e terá as mesmas atribuições do titular na 
falta deste.

CAPÍTULO V
DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 8.º São atribuições dos membros do Conselho:
I- Participar de todas as discussões e deliberações do Conselho;
II- Participar das votações das proposições submetidas a deliberações 

do Conselho;
III- Apresentar proposições, requerimentos, moções;
IV- Comparecer às reuniões no horário determinado;
V- Desempenhar as funções para as quais foram designados;
VI- Obedecer as normas regimentais;
VII- Assinar as atas das reuniões do Conselho;
VIII- Apresentar retificações às atas;
IX- Apresentar assuntos pertinentes e relacionados às suas atribuições 

ao Conselho, para apreciação.
Art. 9.º Perde o mandato o membro que deixar de comparecer, sem 

motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas e 05 (cinco) alternadas 
durante o ano.

I- O prazo para apresentar a justificativa de ausência é de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da reunião;

II- Declarado perdido o mandato do titular, assumirá o posto o seu 
suplente e caso este esteja como titular e perca o mandato, o Presidente do 
Conselho comunicará a entidade representativa, para que sejam indicados novos 
membros titular e suplente. A nomeação deverá ser oficializada por Decreto 
Municipal.

Art. 10.º O exercício do mandato do Conselheiro constitui-se em 
relevante serviço de interesse público prestado ao Município, sem remuneração.

Art. 11.º Será concedida licença aos Conselheiros, nos seguintes 
casos:

I- Para tratamento de saúde mediante atestado médico;
II- Por motivo considerado relevante pelo Conselho, devidamente 

protocolado e justificado por escrito.

CAPÍTULO VI
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO

Art. 12.º Os serviços administrativos do Conselho são exercidos pelo 
1.º Secretário e 2.º Secretário, que são eleitos pelos demais membros, e a estes 
competem, dentre outras as seguintes atividades:

1.º Secretário:
I- Secretariar as reuniões do Conselho;
II- Preparar a pauta das reuniões;
III- Lavrar as atas, sua leitura e a do expediente recebido e expedido;
IV- Recolher as proposições apresentadas pelos membros do 

Conselho;
V- Anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas;
VI- Receber, preparar, expedir e controlar as correspondências;
VII- Providenciar os serviços de digitação e impressão;
VIII- Providenciar os serviços de arquivo e documentação;
IX- Registrar e controlar a freqüência dos membros do Conselho;
X- Distribuir aos membros do Conselho a pauta das reuniões e os 

convites, se houver.
Parágrafo único. O 2.º Secretário é o substituto imediato do 1º 

Secretário e terá as mesmas atribuições do titular na falta deste.

CAPÍTULO VII
DAS REUNIÕES

Art. 13.º As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão 
realizadas na Escola Municipal Gustavo Costa, podendo por decisão do 
Presidente realizar-se em outro local.

Art. 14.º O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á em Sessão 
Ordinária conforme a necessidade da Rede Municipal de Ensino, em Sessão 
Extraordinária sempre que necessário, obedecida a convocação do seu Presidente.

§ 1º As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas com a 
presença de no mínimo 50% (cinqüenta por cento), mais um de seus membros. 

I- Se no horário de início da reunião não houver quorum suficiente, 
aguardar-se-á durante 15 minutos a composição do número legal; 

II- Esgotado o prazo referido no inciso anterior sem que haja quorum, 
o Presidente convocará nova reunião, a realizar-se no prazo mínimo de dois dias 
úteis, quando então será realizada com qualquer número de membros;

III - A duração das reuniões não excederá 2 horas.
Art. 15º. A convite do Presidente ou por indicação de qualquer 

membro, poderão tomar parte das reuniões, com direito a voz, mas sem direito 
a voto, representantes os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como 
outras pessoas cuja audiência seja considerada útil para prestar esclarecimentos 
e/ou informações.



03ANO VIII - Nº 843 - SEGUNDA - FEIRA,  23 DE MAIO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO

Parágrafo único. Para ter direito a voz durante as reuniões, as pessoas 
convidadas farão prévia inscrição junto à Secretaria do Conselho.

Art. 16.º Sempre que for oportuno uma parte das sessões ordinárias 
será dedicada ao debate de assuntos educacionais não vinculados a processos 
protocolados, com temáticas estabelecidas por proposta de Conselheiro ou 
Comissão.

Art. 17.º Em qualquer fase a sessão poderá ser interrompida para 
recepção de personalidade, por proposta do Presidente ou Conselheiro.

 

CAPÍTULO VIII
DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 18.º A ordem dos trabalhos se desenvolverá da seguinte maneira:
I- Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
II- Leitura do expediente recebido e expedido;
III- Comunicações do Presidente do Conselho;
IV- Ordem do dia.
Parágrafo único. As retificações requeridas na ata da reunião anterior, 

constarão na ata subsequente.
Art. 19.º A ordem do dia se destina a discussão e votação dos assuntos 

previamente distribuídos pelo Presidente, para serem debatidos em plenário e 
outros pertinentes trazidos à mesa pelos membros deste Conselho, respeitando-se 
as respectivas inserções e casos em regime de urgência. 

CAPÍTULO IX
DAS DISCUSSÕES

Art. 20.º Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em 
plenário.

Art. 21.º As matérias, após serem apreciadas pela comissão 
responsável e apresentadas durante a ordem do dia, serão discutidas e votadas 
por todos os membros. 

Parágrafo único. Por deliberação do Plenário, a matéria apresentada 
na reunião poderá ser discutida e aprovada na reunião seguinte, podendo 
qualquer membro do Conselho pedir vistas da matéria em debate pelo prazo 
de, no máximo, 30 (trinta) dias úteis após sua apresentação, devendo a matéria 
retornar ao Plenário na reunião seguinte. 

Art. 22.º Durante as discussões qualquer membro do Conselho poderá 
levantar questões pertinentes a pauta.

§ 1.º O prazo para discussão é de quinze minutos podendo, mediante 
proposta, ser prorrogado por mais 10 (dez) minutos. Não havendo consenso, a 
matéria será reapresentada na reunião seguinte.

§ 2.º Caberá ao Presidente requerer a precedência quando mais de 
um Conselheiro pedir a palavra ao mesmo tempo.

§ 3.º O relator terá preferência para manifestar-se sobre a matéria 
em discussão.

CAPÍTULO XI
DAS VOTAÇÕES

Art. 23.º Encerrada a discussão da matéria, ela será colocada em 
votação. 

Art. 24.º As votações podem ser simbólicas ou nominais.   
§ 1.º Na votação simbólica, que é regra geral para as votações, 

permanecerão sentados os membros do Conselho que aprovam a proposição e 
levantar-se-ão os que a desaprovam. 

§ 2.º Na votação simbólica somente será abandonada por solicitação 
de qualquer membro e aprovada por plenário.  

§ 3.º A votação nominal ocorre pela chamada dos presentes, devendo 
os membros do Conselho responder SIM ou NÃO, conforme sejam favoráveis 
ou contrários à proposição.

Art. 25.º O Presidente anunciará o resultado da votação declarando 
quantos votaram a favor e quantos votaram em contrário. 

Parágrafo único. Havendo dúvidas sobre o resultado da votação, o 
Presidente poderá pedir aos membros que se manifestem novamente.

Art. 26.º Ao plenário cabe decidir se a votação deve ser global ou 
destacada por assunto.

Art. 27.º Não haverá voto por delegação.

CAPÍTULO XII
DAS DECISÕES

Art. 28.º As decisões do Conselho Municipal de Educação, serão 
tomadas por maioria dos membros e deverão ser registradas em ata.

Art. 29.º A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões.
§ 1º As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas.
§ 2º As atas poderão ser redigidas em livro de capa dura e redigidas 

a próprio punho, ou em computador, devendo ser numeradas em algarismos 
arábicos, e devidamente chanceladas pelo Presidente e Secretário do Conselho.

§ 3º Todas as atas deverão ser submetidas à aprovação dos 
Conselheiros presentes na reunião, e registrado este fato na ata da reunião à 
qual foi submetida.

§ 4º A ata será lavrada, ainda que não haja reunião por falta de quorum, 
mencionados os nomes dos Conselheiros presentes.

CAPITULO XIII
DAS COMISSÕES DO CONSELHO

Art. 30.º As Comissões Básicas e Especiais serão compostas com 
o mínimo de 03 (três) Conselheiros, que após sua constituição, elegerão seu 
Presidente.

Art. 31.º A Comissões de Educação Básica compete assuntos 
referentes a Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, 
a Comissão de Planejamento compete assuntos estratégicos, pedagógicos, 
tecnológicos, Educação no Campo, a Comissão de Legislação e Normas compete 
assuntos que regulamenta normas educacionais, são órgãos técnicos, com a 
finalidade de examinar matéria em tramitação no Conselho, e emitir parecer 
sobre a mesma.

Art. 32.º  As Comissões Especiais, são as destinadas a proceder ao 
estudo de assuntos especiais, tendo sua finalidade especificada na resolução 
que a constituir, a qual indicará também o prazo para apresentarem o relatório 
de seus trabalhos.

Parágrafo único. A Comissão Especial estará automaticamente 
dissolvida uma vez concluída a tarefa de que foi incumbida.

Art. 33.º Os membros das Comissões Básicas serão eleitos por 
maioria simples, na reunião seguinte à eleição da mesa diretora, por um período 
de 03 (três) anos.

Parágrafo único. Cada Conselheiro manifestará verbalmente o seu 
interesse em compor determinada Comissão, devendo ser respeitado o número 
mínimo de componentes. Não havendo consenso o Presidente determina a 
composição.

Art. 34.º Ao Presidente da Comissão compete:
Convocar e presidir as reuniões;
Designar os Relatores e distribuir-lhes matéria sobre a qual devam 

emitir parecer conjunto da Comissão e proclamar o resultado;
                  III- Representar a Comissão perante o Conselho e resolver 

as questões de ordem suscitadas nas reuniões;
IV- Solicitar ao Presidente a substituição do membro da Comissão 

em caso de vacância, ausência ou impedimento.
Art. 35.º As reuniões das Comissões serão realizadas em dia e 

hora pré-fixadas, sendo que as extraordinárias deverão ser anunciadas com 
antecedência ao Presidente do Conselho.

Art. 36.º As Comissões não poderão reunir-se no período dedicado 
às reuniões do Conselho.

Art. 37.º As Comissões deliberarão por maioria simples dos membros 
presentes, lavrando-se ata das reuniões e decisões.

Parágrafo único. Havendo empate, caberá ao Presidente o voto do 
desempate.

Art. 38.º As Comissões terão de prazos para emissão do parecer até 
a próxima reunião.

Art. 39.º As Comissões poderão realizar reuniões conjuntas, 
solicitadas através do Presidente do Conselho.

Art. 40.º As decisões do Conselho Municipal de Educação, que criem 
despesas, serão executadas através de recursos orçamentários e financeiros, de 
acordo com o que preceitua a lei que criou o referido Conselho.

Art. 41.º A formação de políticas educacionais serão norteadas de 
acordo com o Sistema Municipal de Ensino.

Art. 42.º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução do 
presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Presidente do Conselho.

Art. 43.º O presente Regimento Interno poderá ser alterado de acordo 
a necessidade sugerida por qualquer membro e aprovado pela plenária.

Art. 44.º O presente Regimento Interno entra em vigor após aprovação 
pelos membros do Conselho Municipal de Educação, da Secretária Municipal 
de Educação e o Chefe do Executivo Municipal.

       Centenário – TO, aos 17 dias do mês de Maio de 2022.

Lenilson Martins Costa
Presidente do CME

Focilides Carvalho Silva                 Constância R. Tavares  
   de Souza
Prefeito                                                    Secretária Municipal de  
   Educação  
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PORTARIA CMECT/TO Nº 001/2022   -   18 DE MAIO DE 2022

“NOMEIA Comissões do Conselho Municipal de 
Educação do Município de Centenário Estado do Tocantins, 
e dá outras providências”.

O Senhor Lenilson Martins Costa, Presidente do Conselho Municipal 
de Educação, de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais;

RESOLVE:

Art.1º- NOMEAR, a partir desta, data as seguintes comissões, do 
Conselho Municipal de Educação de Centenário – TO:

Composição das Comissões:

Comissão I: Comissão de Educação Básica
Presidente: Marina Araújo Coelho Pinheiro
Relator: João Neto Dias Fernandes
Membro: Tereza Martins de Rezende 
Comissão II: Comissão de Planejamento
Presidente: Clelione Maria da Silva 
Relator: Joana Batista de Rezende
Membro: Maria Helena Tavares de Lira Silva
Comissão III: Comissão de Legislação e Normas
Presidente: Raimundo Araújo Neres
Relator: Fred Enrique Matias Lima
Membro: Rosaline Alves Costa 

 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

 Publique – se,             Registre – se                  e              Cumpra-se.

Sala de reuniões do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
aos 18 (dozeito) dias, do mês de Maio, ano de 2022.

Lenilson Martins Costa
        Presidente do Conselho Municipal de Educação  

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

Aos 17 dias do mês de maio o de 2022, às  08:30hs (oito e trinta  
horas), a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Exmo. Sr. 
Prefeito através da Portaria nº 26/2022, passaram a abertura e posterior 
análise do rol de documentos dos interessados ao Credenciamento 
nº 001/2022, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, 
VETERINÁRIA, ODONTOLOGIA, ASSISTENTE SOCIAL E FARMÁCIA 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO AOS USUÁRIOS 
DO SUS, SUAS E REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE 
CENTENÁRIO/TO.

ITEM CARGO UND QTD F U N D O 
MUNICIPAL

N O M E  D A 
E M P R E S A /
PESSOA FÍSICA 
CREDENCIADA

ANÁLISE

2 Prestação de 
Serviço Médico 
V e t e r i n á r i o 
para o Fundo 
M u n i c i p a l 
de  Saúde  – 
M é d i c o  ( a ) 
Veterinário

Mês 08 FMS Let i c ia  Re is 
Taveira 

HABILITADO

Concluída a fase de análise documental, fica aberto aos profissionais 
interessados no presente Credenciamento a qualquer tempo, desde que 
observado o prazo de vigência de 08 (oito ) meses. E não havendo nada 
mais a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Laires de 
Souza Cardoso e pela Comissão Permanente de Licitação, por fim sendo 
declarada e encerrada a presente sessão às 10:00  hs (dez  horas ).

CENTENÁRIO-TO, 17 de  maio de 2022.

Laires de Souza Cardoso
Presidente da CPL

JOANA BATISTA DE REZENDE
Membro

 Kaila de Bandeira Ribeiro 
Membro

EXTRATO DO CONTRATO Nº  18/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO No : 87/2022

CONTRATANTE:  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CENTENÁRIO CNPJ: 30.840.061/0001-28

CONTRATADA:  NUBIA MIRANDA PEREIRA BEZERRA; CPE: 
951.068.801-06

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS QUE ATUAM NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

VALOR TOTAL: R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais)

DOTAÇÃO:  

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

E L E M E N T O  D E 
DESPESA

FICHA FONTE DE RECURSO

03.0025.12.361.1020.2172 3.3.90.36 237 I .551 .OOOO.OOOOOO

VIGÊNCIA: 90  (noventa ) dias contados a partir da assinatura.
                                                                   
                                                                    

                                          Centenário-TO,  17 de maio    de 2022

CONTÂNCIA RODRIGUES TAVARES DE SOUZA 
GESTORA 
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