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LEI MUNICIPAL Nº 468/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022.

“FIXA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO, 
VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica 
deste Município, encaminha para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores 
o seguinte projeto de Lei:   

Art. 1º. Fica instituída os valores das diárias no âmbito do executivo 
municipal de Centenário – TO. 

Art. 2°. Os órgãos e entidades devem realizar a programação mensal 
das diárias a serem concedidas, encaminhando-a a Secretaria de Administração, 
mediante o preenchimento do formulário “Programação Mensal de Diárias de 
Viagem”, consoante o Anexo II.

Parágrafo único - Excetuam-se do “caput” deste artigo os casos de 
emergência, observado o disposto no artigo 11, § 2º.

Art. 3º. A concessão de diária fica condicionada à existência de cota 
orçamentária e financeira disponíveis de cada órgão ou entidade.

Art. 4. Diárias de colaborador Eventual constante no anexo I.

Parágrafo Único – Entenda-se por colaborador eventual exatamente 
aquele que, sendo chamado a prestar colaboração, ou serviço, de forma eventual, 
não possua vínculo empregatício com o Governo Municipal, sendo parceiros 
com comprovatório de Termo de Cooperação Técnica entre as Partes envolvidas.

Art. 5º. Os valores das diárias de viagem são os constantes na Tabela 
do Anexo I desta Lei.

Art. 6º. São competentes para autorizar a concessão de diária e o 
uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem, o Prefeito, o Secretário 
Municipal de Administração e gestores de fundos.

Parágrafo único - A solicitação deverá ser feita por meio de utilização 
do formulário, conforme Formulários ou Portarias já existentes.

Art. 7º. A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas 
de afastamento, tomando-se como tempo inicial e final para contagem dos dias, 
respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede.

Art. 8º. Quando o servidor se afastar por período igual ou superior a 
12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de 
pagamento de pousada, por meio de documento legal, será devida diária integral.

§1º - Ocorrendo afastamento por período igual a 6 (seis) horas até 
12 (doze) horas, serão devidos 50% (cinquenta por cento) da diária integral.

Art. 9º. Ao servidor que dispuser de alimentação ou de pousada oficial 
gratuita, será devida a parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 
diária integral.

Art. 10º. A diária não é devida:

I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou 
transferência, tiver que mudar de sede;

II - quando o deslocamento se der para localidade onde o servidor 
seja domiciliado;

III - quando o servidor dispuser de alimentação e pousadas oficiais 
gratuitas ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito;

IV - no caso de utilização do contrato a que se refere o artigo 15 desta 
Lei, quando esse contemplar pousada e alimentação.

Art. 11. O servidor ou prestador de serviços que, por convocação 
expressa, afastar-se de sua sede acompanhando, na condição de assessor, o 
Prefeito, Vice-Prefeito e o Secretário Municipal, fará jus ao mesmo tratamento 
dispensado a essas Autoridades, no que se refere às despesas de viagem.

Parágrafo único - Quando dois ou mais servidores, que recebam 
diárias com valores diferenciados, viajarem juntos para participar de uma mesma 
atividade técnica, será concedida a todos, diária equivalente à do servidor que 
estiver enquadrado na faixa superior, desde que autorizado pelo dirigente máximo 
do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

Art. 12. As diárias e o limite máximo de afastamento do servidor do 
Município terão o limite de 14 (quatorze), serão pagas antecipadamente.

§ 1º - Quando a viagem ultrapassar esse limite, as diárias excedentes 
serão autorizadas mediante justificativa fundamentada, caso em que poderão 
ser pagas parceladamente, a critério do dirigente máximo do órgão (Prefeito) 
ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 2º - Nos casos de emergência, as diárias poderão ser pagas após o 
início da viagem do servidor, mediante justificativa fundamentada do dirigente 
máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 3º - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será 
expressamente justificada e autorizada pelo dirigente máximo do órgão ou 
entidade, admitida a delegação de competência com solicitação e portarias no 
primeiro dia Útil a partir do deslocamento.

Art. 13. Ao servidor poderá ser concedido adiantamento de numerário 
para aquisição de passagens, exceto aéreas, caso não seja utilizado para viagem, 
veículo oficial ou passe, ou quando não forem fornecidas por força do contrato 
a que se refere o artigo 15 desta Lei.

Parágrafo único - O servidor que viajar por via aérea deverá fazer uso, 
preferencialmente, da classe econômica e receberá diária integral.

Art. 14. Não serão autorizadas viagens em veículo particular, 
excetuando-se aquelas realizadas em veículos locados ou cedidos aos órgãos, 
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fundações e autarquias.

§ 1º - Excepcionalmente, ouvida previamente a Secretaria Municipal 
de Administração, o dirigente do órgão da administração direta poderá permitir 
o uso do veículo do próprio servidor para sua locomoção de uma para outra 
localidade, no interesse do serviço.

Art. 15. É vedado aos órgãos ou entidades celebrar convênios, entre 
si ou com terceiros, para custeio de despesas de diárias de seu pessoal, em 
desacordo com os valores e normas desta Lei.

Art. 16. Poderão ser celebrados contratos para a prestação de serviços 
de agenciamento de viagens.

§ 1º - o contrato contemplará, em conjunto ou separadamente:

I - hospedagem, incluindo alimentação;

II - aquisição de passagens, com ou sem traslado.

§ 2º - A contratação do estabelecimento agenciador obedecerá à 
legislação sobre licitações da Administração Pública.

§ 3º - O órgão ou entidade fará opção pela solução mais econômica e 
viável, seja o pagamento de diária, seja a utilização de contrato com agenciador, 
limitados os gastos com alimentação e pousada, em qualquer caso, aos valores 
previstos no Anexo I desta Lei.

§ 4º- Não será permitido o reembolso de despesas extras com bebidas 
alcoólicas, telefonemas particulares e outras equivalentes.

Art.17. Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos 
nesta Lei, o servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem, no prazo de 
3 (três) dias úteis subsequentes ao retorno à sede, devendo para isso utilizar 
os formulários já existentes e restituir os valores relativos às diárias recebidas 
em excesso.

§ 1º - Caso a viagem do servidor ultrapasse a quantidade de diárias 
solicitadas, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período 
prorrogado, mediante justificativa fundamentada e autorização do dirigente 
máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 2º - Nos casos em que o servidor viajar sem prejuízo de sua 
remuneração, sem fazer jus à diária de viagem, apresentará somente relatório 
técnico.

§ 3º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes de passagem 
de avião, ônibus ou trem, e, no caso de veículo oficial, a Autorização para Saída 
de Veículo Portarias.

§ 4º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes fiscais 
de hospedagens e alimentação, quando for autorizada a viagem em veículo 
particular, ou documento que comprove que o servidor esteve presente no local 
de destino.

§ 5º - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo sujeitará 
o servidor ao desconto integral imediato em folha, dos valores de diária recebidos, 
sem prejuízo de outras sanções legais.

§ 6º - Cabe ao Secretário Municipal de Administração e Gestores de 
Fundos examinar a prestação de contas e seus documentos, rejeitando os que 
não observarem as disposições determinadas nesta Lei.

Art. 18. As despesas de viagens do Prefeito e do Vice-Prefeito serão 
pagas com a adoção de um destes critérios:

I - pelos valores correspondentes ao Anexo I desta Lei;

II – pelo sistema de indenização dos valores gastos, mediante 
apresentação dos documentos legais comprobatórios de sua realização;

III - pelo regime de adiantamento, tendo por base a previsão de 
despesas;

IV - por meio de utilização do contrato com agência de viagem isolada 
ou cumulativamente ao pagamento da diária.

Art. 19. Os membros de Conselhos Municipais, que se deslocarem da 
sede, eventualmente, por motivo de serviço ou no desempenho de suas funções, 
farão jus tanto à percepção de diárias para custeio de despesas de alimentação 
e pousada, de acordo com as normas estabelecidas neste Lei e com os valores 
fixados aos servidores municipais, Anexo I, quanto ao meio de transporte a ser 
utilizado na viagem.

§ 1º - As diárias e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem 

dos membros de Conselhos deverão ser autorizadas pelo dirigente máximo 
do órgão ou entidade que arcar com os custos do deslocamento, admitida a 
delegação de competência.

Art. 20. Aos empregados terceirizados aplica-se o disposto nesta Lei, 
a partir da data de sua publicação.

Art. 21. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, 
conceder ou receber diária indevidamente.

Art. 22. Excepcionalmente poderá haver o pagamento de diária 
cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas 
com alimentação e pousada.

Art. 23. Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para 
deliberação da Secretaria de Administração e os Presidentes de Fundos.

Art. 24. Esta Lei Passa a vigorar a partir da sua aprovação.

Art. 25. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário Estado do Tocantins, 
aos 28 dias do mês de Junho de 2022. 

            REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FOCILIDES CARVALHO SILVA 
Prefeito Municipal

ANEXO I

Destino Prefeito 
Vice-Prefeito

S e c r e t á r i o 
Municipal Demais Servidores

Interior do Estado R$ 300,00 R$ 270,00 R$ 200,00
Capital, Exceto Palmas -TO R$ 850,00 R$ 600,00 R$ 500,00
Palmas (capital do Estado)  R$ 550,00 R$ 360,00 R$ 280,00
Diár ias de Colaboradores 
Eventual Valor Único 200,00

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE                                                

FOCILIDES CARVALHO SILVA 
Prefeito Municipal

Autógrafo de Lei n.º 312/2022
Oriundo do Projeto de Lei n.º 
013/2022
Aprovado por UNANIMIDADE
Publicado no Diário Oficial do 
Município em 28/06/2022

LEI MUNICIPAL Nº 469 /2022.

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA O 
MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO-TO FIRMAR TERMO 
DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO TOCANTINS, 
ATRAVÉS DA POLICIA MILITAR, BEM COMO 
REALIZAR O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO 
OPERACIONAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 
3.681/2020. 

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

Art. 1° Fica autorizado o Município de Centenário-TO firmar Termo 
de Cooperação com o Estado Tocantins, através da Polícia Militar, para o 
estabelecimento de normas recíprocas de colaboração para custeio complementar 
e subsidiário das atividades de segurança pública no ente municipal, conforme 
minuta anexa, parte integrante da presente Lei.

Art. 2º O valor da indenização por ajuda de custo operacional, bem 
como a forma de repasse obedecerão que dispõe a Lei Estadual nº 3.681/2020. 

Art. 3º Os termos da Cooperação Técnica e Operacional prevista 
nesta Lei, poderão ser alterados por mútuo consentimento das partes para a 
consecução dos seus objetivos.

Art. 4º As despesas, decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando 
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disposições em contrário.

Centenário-TO, 28 de Junho de 2022.

Focílides Carvalho Silva
         Prefeito Municipal

Autógrafo de Lei n.º 311/2022
Oriundo do Projeto de Lei n.º 
011/2022
Aprovado por UNANIMIDADE
Publicado no Diário Oficial do 
Município em 28/06/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTENÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTENÁRIO, 
ESTADO DO TOCANTINS, mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, visando o Registro 
de preços para FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO, com início 
e recebimento das propostas e habilitação a partir do dia 28/06/2022, no site 
www.licitanet.com.br. Encerramento de envio de proposta e habilitação e início 
da sessão eletrônica dia 08/07/2022 às 08h00min, no site www.licitanet.com.br. 
Edital e Anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Centenário, 
pelo e-mail: licitacao@centenario.to.gov.br, pelo site: www.centenario.to.gov.br 
ou www.licitanet.com.br. Maiores informações pelo telefone: (63) 3420-1119.

Centenário – TO, 27 de junho de 2022. 

WILLIAN MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, ESTADO DO 
TOCANTINS, mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMIINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO-TO, com início e recebimento 
das propostas e habilitação a partir do dia 28/06/2022, no site www.licitanet.
com.br. Encerramento de envio de proposta e habilitação e início da sessão 
eletrônica dia 08/07/2022 às 14h00min, no site www.licitanet.com.br. Edital 
e Anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Centenário, pelo 
e-mail: licitacao@centenario.to.gov.br, pelo site: www.centenario.to.gov.br 
ou www.licitanet.com.br. Maiores informações pelo telefone: (63) 3420-1119.

Centenário – TO, 27 de junho de 2022. 

WILLIAN MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 SRP

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO, ESTADO 
DO TOCANTINS, mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO, com início e recebimento das 
propostas e habilitação a partir do dia 29/06/2022, no site www.licitanet.com.br. 
Encerramento de envio de proposta e habilitação e início da sessão eletrônica dia 
11/07/2022 às 08h00min, no site www.licitanet.com.br. Edital e Anexos poderão 
ser retirados na Prefeitura Municipal de Centenário, pelo e-mail: licitacao@
centenario.to.gov.br, pelo site: www.centenario.to.gov.br ou www.licitanet.com.
br. Maiores informações pelo telefone: (63) 3420-1119.

Centenário – TO, 28 de junho de 2022. 

WILLIAN MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, ESTADO DO 
TOCANTINS, mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE CENTENÁRIO-
TO , com início e recebimento das propostas e habilitação a partir do dia 
29/06/2022, no site www.licitanet.com.br. Encerramento de envio de proposta 
e habilitação e início da sessão eletrônica dia 11/07/2022 às 14h00min, no 
site www.licitanet.com.br. Edital e Anexos poderão ser retirados na Prefeitura 
Municipal de Centenário, pelo e-mail: licitacao@centenario.to.gov.br, pelo site: 
www.centenario.to.gov.br ou www.licitanet.com.br. Maiores informações pelo 
telefone: (63) 3420-1119.

Centenário – TO, 28 de junho de 2022. 

WILLIAN MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO.

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO-TO, 
E A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARILENE 
PINHEIRO BATISTA.

 Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CENTENÁRIO -TO, com sede na Av. Ulisses Guimaraes, n0 390, Centro, nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob o 110 12.013.802/0001-15, neste ato representada 
pelo gestor, o senhor: FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, portador do CPF: Nº 
260.720.501-82 e RG: 1263.497 - SSP/GO, residente e domiciliado nessa cidade, 
neste ato denominado DISTRANTE e, do outro lado MARILENE PINHEIRO 
BATISTA, brasileira, solteira, Auxiliar de Serviços Gerais, inscrita no CPF Nº 
033.677.511-38,  e RG Nº 744.627 SSP/TO, doravante denominada simplesmente 
DISTRATADA, tem justo e acertado entre si, de forma amigável, o que se segue 
relativamente o presente Termo de Distrato do Contrato de prestação de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais na sede da Prefeitura Municipal de Centenário 
com carga horária de 40 horas semanais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo rescindir 
amigavelmente o contrato, a partir de 28 de Junho de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS FUNDAMENTOS

A rescisão contratual decorre da justificativa apresentada pela 
DISTRATADA acerca da impossibilidade da continuidade da prestação dos 
serviços por motivos pessoais. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A presente rescisão também se dá por conveniência da administração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus 
de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito 
sobre o qual se fundou a relação jurídica.

PARÁGRAFO ÚNICO 

As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente 
da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais.

CLÁUSULA QUARTA.

O contrato de número 001/2022 fica rescindido por conveniência de 
ambas as partes de acordo com a cláusula sexta do mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO 

O contrato em tela é regido pela lei municipal Nº457/2021 e 
obedecendo o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer 

obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer obrigação de ordem 
financeira. 

E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, nas presenças de duas testemunhas.

 
Centenário/TO, 28 de Junho de 2022.

Prefeitura Municipal De Centenário -TO
Representada por Focílides Carvalho Silva
DISTRATANTE

___________________________________
MARILENE PINHEIRO BATISTA 

DISTRATADA

_______________________________
TESTEMUNHAS 1

_______________________________
TESTEMUNHAS 2
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