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LEI Nº441/2021.

Dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo 
determinado, para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
art. 37 da Constituição Federal, e adota outras providências.

O PREFEITO DE CENTENÁRIO, ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova 
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo pode contratar 
pessoal, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

Art. 2º É considerada necessidade temporária de excepcional interesse 
público toda contratação que vise: 

I. Assistência a situações de emergência ou de calamidade pública;
II. Combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem 

a saúde pública, bem como, sanidade animal e vegetal;
III. Atendimento de programas de governo decorrente de convênio ou 

acordos bilaterais com outros órgãos públicos;
IV. Atividades voltadas a regularização fundiária do ente municipal;
V. Carência de pessoal em decorrência de afastamento, cessão ou 

licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público 
não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente;

VI. Carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou 
emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de cargos;

VII. Atuação nas áreas da administração, educação, assistência social e 
saúde, quando esgotada a lista classificatória do concurso público até a realização 
do novo certame.

Art. 3º A contratação de que trata esta Lei depende de autorização do 

Chefe do Poder Executivo e obedece aos seguintes critérios:
I - Existência de dotação orçamentária;
II - Disponibilidade financeira; 
III - caráter essencialmente temporário de atividade, considerada de 

excepcional interesse público; 
IV - Justificativa devidamente fundamentada pelo titular da Pasta 

solicitante, demonstrando a necessidade da contratação temporária de pessoal, 
bem como o excepcional interesse público. 

§1º O regime jurídico dos contratos temporários se sujeita às normas 
de direito público, aplicando-se, ao pessoal contratado, além das cláusulas 
estabelecidas no respectivo contrato, as disposições do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Centenário, que não sejam exclusivas de servidores 
titulares de cargos de provimento efetivo ou que não contrariem o caráter 
temporário e transitório da contratação.

§2º As contratações de que trata esta Lei são realizadas pelo prazo 
máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas por igual período, nos casos 
de extrema relevância e urgência, após serem justificadas e aprovadas pelo 
Chefe do Poder Executivo.

§3º O pessoal contratado com base nesta Lei é vinculado ao Regime 
Geral da Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

§4º O tempo de contribuição do pessoal sob regime de contrato 
temporário é atestado pela Administração Pública, para os fins do disposto no 
art. 201, §9°, da Constituição Federal, e é contado única e exclusivamente para 
fins previdenciários.

Art. 4º É vedado: 
I - contratar temporariamente servidor público federal, estadual ou 

municipal, ressalvados os cargos de acumulação legal;
II - ceder para outra unidade da estrutura básica do Poder Executivo 

ou para outros poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 
pessoa contratada nos termos desta Lei;

III - interromper ou suspender férias de pessoa contratada;
IV - pelo período de seis meses, contratar profissional que solicitar 

extinção de contrato sem cumprir o aviso prévio de 30 dias;
V - por parte dos Órgãos ou Entidades, atribuir aos contratados na 

forma desta Lei funções ou encargos não previstos no contrato. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importa 

na responsabilidade administrativa da autoridade contratante, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis.

Art. 5º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei é 
fixada na conformidade do Anexo Único.

Art. 6º O contrato firmado de acordo com esta Lei será extinto: 
I - pelo término do prazo contratual ou da respectiva prorrogação; 
II - por iniciativa do contratado, com aviso prévio de, no mínimo, 

30 dias; 
III - por iniciativa do órgão contratante ou entidade contratante, nos 

casos de: 
a) prática de infração disciplinar, apurada em sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, em que sejam assegurados ao acusado o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

b) conveniência da Administração Pública; 
c) o contratado assumir cargo ou emprego incompatível com as 

funções do contrato;
d) interesse público;
e) ausência intencional do contratado ao serviço, sem justificativa 

legal, superior a 30 dias consecutivos;
IV - em caso de devolução do profissional contratado à central de 

recursos humanos do Órgão de lotação, por desnecessidade ou não adaptabilidade 
do contratado.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o contrato temporário 
será automaticamente extinto, dispensando-se a publicação de ato específico.

Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos 
termos desta Lei são apuradas mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, conforme o caso, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Centenário Estado do  Tocantins, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

Art. 8º As contratações previstas nesta Lei são realizadas pela 
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Secretaria da Administração, atendendo as necessidades dos diversos órgãos 
do ente municipal.

§1º A jornada de trabalho do profissional contratado cujo exercício 
exija regime de turno ou plantão obedecerá ao regulamento e à disciplina do 
órgão contratante.

§2º O profissional contratado cumpre jornada de trabalho fixada 
de acordo com as necessidades do exercício das atribuições pertinentes às 
respectivas funções, respeitada a duração máxima do trabalho semanal da 
correspondente carga horária.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA
PREFEITO

ANEXO ÚNICO DA LEI  Nº441/2021
Tabela de Funções – Contratação Temporária

CARGO NÍVEL ESCOLARIDADE VENCIMENTOS CARGA 
HORÁRIA

VAGAS 
AUTORIZADAS 
ATRAVÉS 
DESTA LEI

Tratorista CE-II Ensino Fundamental 
incompleto

1.045,00 40 03

Motorista CE-III Ensino Fundamental 
incompleto, com 
CNH categoria “D”

1.120,00 40 07

Professor 
Superior – 
Licenciatura 
Plena

PE- III Nível superior 
,   em   curso   de   
licenciatura   plena   
com   formação 
pedagógica

1.443,28 20 3 
suprimido 
pela emenda 
supressiva n.º 
001/2021

Professor 
Superior – 
Licenciatura 
Plena

PE- III Nível superior 
,   em   curso   de   
licenciatura   plena   
com   formação 
pedagógica

1.443,28 20 01
Incluído pela 
emenda 
supressiva n.º 
001/2021

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

CE-I Ensino Fundamental 
incompleto

1.045,00 40 22

Pedreiro CE-VI Ensino Fundamental 
incompleto

1.305,00 40 02

Operador de 
Máquinas 
Pesadas

CE-VI Ensino Fundamental 
incompleto

1.800,00 40 03

Operador de 
Máquinas 
Pesadas

CE–VIII Ensino Fundamental 
incompleto

2.465,00 40 01

Técnico 
Enfermagem

CE- IV Ensino Médio 
completo, com curso 
técnico na área

1.120,00 40 03

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário

CE-I Ensino Médio 
completo, com curso 
técnico na área

1.504,00 40 01

Agente de 
Saúde 

CE-V Ensino Fundamental 
completo

 1.550,00 
Lei n.º  
415/2019

40 01

Agente de 
Endemias

CE - IV Ensino fundamental 
completo

1.550,00 
Lei n.º  
415/2019

40 01

Mecânico de 
Máquinas 
Pesadas

CE VIII Ensino fundamental 
incompleto

1.592,90 40 01

Fiscal de 
Vigilância 
Epidemiologia 

CE II Ensino Fundamental  1.045,00 40 01

Monitor do 
Transporte 
Escolar

CE I Ensino fundamental 
incompleto

1.045,00 40 04

Nutricionista CE VIII Ensino Superior 2.465,00 40 01
Psicólogo CE VII Ensino Superior 2.500,00 40 02
Assistente 
Social 

CE VII Ensino Superior 2.500,00 40 02

TOTAL DE 
VAGAS

56

LEI Nº 442/2021                             
      

“Revoga a Lei nº 369/2015 Que Institui o Conselho 
Municipal de Saúde e dá Outras Providencias”.

O SENHOR FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, PREFEITO 
MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, Estado do Tocantins, no uso das atribuições 
legais e constitucionais, faz saber que o povo de Centenário, através de seus 
representantes na CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e ele, em seu nome sanciona 
a seguinte lei:

Considerando a necessidade de se adequar as Leis nº8.080/90, 
8.142/90 e a Resolução CNS – 453, de 10 de maio de 2012, a Câmara Municipal 
Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

 Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde - CMS, será composto por 
representantes do governo, trabalhadores da saúde e usuários. 

I – Representantes do Governo:
A) Um representante do Fundo Municipal de Saúde;
B) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.

II – Representantes dos Trabalhadores da Saúde:
A) Um representante da Unidade Básica de Saúde;
B) Um representante da Vigilância em Saúde. 

III – Representantes dos Usuários:
A) Um representante das Escolas;
B) Um representante da Comunidade; 
C) Um representante da igreja evangélica;
D) Um representante da igreja católica.

Parágrafo 1º - A cada titular do Conselho Municipal de Saúde – CMS, 
corresponderá um suplente. 

Parágrafo 2º - O número de representante que se trata o inciso III 
do presente artigo não será inferior a 50% (cinquenta por cento) dos membros 
do CMS.

Parágrafo 3º - O Presidente, Vice-Presidente e secretário serão eleitos 
pelos membros da plenária do CMS.

Parágrafo 4º - O Mandato de Presidente, Vice-Presidente e Secretário 
do CMS será de dois anos, podendo ser reconduzido ao cargo por vezes a critério 
do mesmo e sendo aprovado pela plenária.

Parágrafo 5º - Na ausência ou impedimento do presidente nos eventos 
ou reuniões do CMS, seu substituto será o vice-presidente, na falta desse o 
secretário responderá por eles nas situações citadas acima.

Parágrafo 6º - Para que ocorra as reuniões do CMS, será necessário 
está presente 50% dos membros ou seus suplentes.

Art. 2º - O governo Municipal garantirá autonomia administrativa, 
dotação orçamentária de 0,8% e a secretaria executiva com a necessária estrutura 
e apoio técnico para o pleno funcionamento do CMS.

Art. 3º - Aumentará no Conselho Municipal de Saúde uma Mesa 
Diretora como órgão operacional de execução e implementação de suas decisões 
sobre o Sistema Único de Saúde eleita na forma do Art. 4º desta Lei.

Art. 4º - A Mesa Diretora referida no Art. 3º desta Lei será eleita 
diretamente pela plenária do Conselho e será composta de:

I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário.  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

DADO E PASSADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE CENTENÁRIO, Estado do Tocantins, 30 nove dias do Mês de março de 2021.                  

              

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA
Prefeito
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LEI Nº - 443/2021.

Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-
FUNDEB em conformidade com o art. 212-A da CF/88 
e Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá 
outras providencias

Art. 1° Reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB, do 
Município de Centenário– TO, de acordo com a Lei Federal nº 14.113 de 25 
de dezembro de 2020.

Art. 2° O Conselho será constituído por 09 (nove) membros, sendo:

I – 02 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 
menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional 
equivalente;

II – 01 (um) representante dos professores da educação básica pública 
municipal;

III – 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas 
municipais;

IV– 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas municipais;

V – 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 
pública municipais;

VI – 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica 
pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando 
houver:

I - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de 
Educação (CME);

II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
IV - 1 (um) representante das escolas indígenas;
V - 1 (um) representante das escolas do campo;
VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas.
§2º Para cada membro titular deverá ser indicado e nomeado um 

suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, que substituirá 
o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos 
definitivos, ocorridos antes do fim do mandato atribuído ao Conselheiro.

I – os representantes do Poder Executivo, devem ser indicados pelos 
gestores municipais;

II – os representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes devem 
ser indicados, em seus pares, pelos respectivos segmentos, através de processo 
eletivo organizado para esse fim;

III – os representantes dos professores e dos servidores técnico-
administrativos, a indicação deverá ser feita pelas entidades de classe respectivas, 
através de seus Presidentes, utilizando-se de processo eletivo organizado para 
esse fim;

IV –   nos casos de organizações da sociedade civil, em processo 
eletivo dotado de ampla publicidade a ser regulamento pelo Município, vedada a 
participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados 
pelo Conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título 
oneroso.

§ 3º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I – são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos 

termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II – desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo 

Conselho;
III – devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano 

contado da data de publicação do edital;
IV – desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle 

social dos gastos públicos;
V – não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo 

Conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.
§ 4º Realizadas as indicações, o Prefeito, através de ato próprio, fará 

as designações para o exercício das funções de conselheiro.
I – O ato legal de nomeação dos membros do Conselho deverá conter 

o nome completo dos Conselheiros, a situação de titularidade ou suplência, a 
indicação do segmento por eles representado e o respectivo período de vigência 
do mandato.

§ 5º A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão 
ocorrer:

I – até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros 
anteriores, conforme disposto no § 2º deste artigo;

II – imediatamente, nas hipóteses de afastamento do conselheiro, 
titular ou suplente, em caráter definitivo, antes do término do mandato.

III – imediatamente, nos afastamentos temporários.

Art. 3º. A atuação dos membros do CACS FUNDEB

I – não é remunerada;
II – é considerada atividade de relevante interesse social;
III – assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades 
de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 
informações;

IV – veda, quando os conselheiros forem representantes de professores 
e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a)  exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa 
causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b)  atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades 
do Conselho;

c)  afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

V – veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes 
em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares.

Parágrafo Único. Os Conselheiros, quando em representação fora do 
Município ou a serviço dos órgãos colegiado, terão direito a diárias nos mesmos 
termos dos Servidores Públicos Municipais, bem como o ressarcimento das 
respectivas passagens, mediante comprovação legal, quando o deslocamento 
não for efetuado com veículo oficial.

Art. 4° São impedidos de integrar o Conselho:

I – titulares dos mandatos de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretário 
Municipal, bem como de cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro 
grau;

II – titulares do mandato de Vereador;
III – tesoureiro, contador, técnico de contabilidade ou funcionário 

de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, 
parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

IV – estudantes menores de 18 anos, que não sejam emancipados;
V – pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 

no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal em que atua o respectivo Conselho.
Parágrafo Único: na hipótese inexistência de estudantes emancipados, 

a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente 
com direito a voz.

Art. 5º O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 
(quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º 
de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.

§ 1º O primeiro mandato dos conselheiros, regido por esta lei, 
extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o art. 42, 
§ 2º da Lei Federal nº 14.113/2020.

§ 2º Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb a que se refere a 
Lei Municipal nº 275/2007 alterada pela Lei nº 366/2015 poderão ser novamente 
designados para o Conselho criado por esta Lei, não configurando recondução, 
observado o disposto no art. 4º desta Lei.

Art. 6º Os Conselheiros deverão integrar o segmento social ou a 
categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição 
depois de efetivados, deverão ser substituídos, nos termos da legislação vigente.

§ 1º O membro suplente, representante da mesma categoria ou 
segmento social substituirá o titular em seus impedimentos temporários, 
provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do 
mandato.

§ 2º O mandato do conselheiro, nomeado para substituir membro que 
tenha se afastado antes do final do mandato, terá início na data da publicação do 
ato de sua designação e se estenderá até a data do término do mandato daquele 
que foi substituído.

§3º Na hipótese do suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o 
segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência.

Art. 7º Após a designação dos Conselheiros, somente serão admitidas 
substituições nos seguintes casos:

I – mediante renúncia expressa do conselheiro;
II – por deliberação justificada do segmento representado;
III – quando o Conselheiro perder a qualidade de representante da 

categoria ou segmento pela qual foi escolhido;
IV – outras situações previstas no Regimento Interno do Conselho.

Art. 8º Compete ao Conselho:
I – elaborar seu regimento interno;
II- acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 

dos recursos do Fundo;
III – supervisionar a realização do Censo Educacional Anual e a 

elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para 
o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e 
financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb;

IV – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 
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mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do 
Fundo, assim como os registros referentes às despesas realizadas;

V – elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo 
Município ao Tribunal de Contas do Estado;

VI – acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à 
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a 
esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses 
recursos e encaminhando-os ao Fundo de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE.

Parágrafo único. O parecer referido no inciso V deste artigo integrará 
a prestação de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à Administração 
Municipal com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data final de sua 
apresentação.

Art. 9° É facultado ao Conselho, se julgar conveniente e necessário:
I – apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e 

externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos 
gerenciais do Fundo;

II – por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário 
de Educação competente, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos 
acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a 
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

III – requisitar ao poder executivo cópia de documentos referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços 

custeados com recursos do fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais 

deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar 
o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam 
vinculados;

c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se 
refere o art. 7o da Lei nº 14.113/2020;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV – realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas 

instituições escolares com recursos do fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos 

com recursos do fundo;
d) o efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal, 

dos profissionais da educação, pagos com recursos do FUNDEB

Art. 10 O presidente, o Vice-presidente e o Secretário do Conselho 
serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, ficando impedido de 
ocupar tal função o conselheiro que representa o Governo Municipal gestor 
dos recursos do Fundo.

Parágrafo Único. Na hipótese de o Presidente do Conselho renunciar 
ou, por algum motivo, se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato 
será efetivado o Vice-Presidente na condição de Presidente, com a consequente 
indicação de outro membro para ocupar o cargo de Vice-Presidente, observado 
o disposto no caput deste artigo.

 Art. 11 O CACS FUNDEB atuará com autonomia, sem vinculação ou 
subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente 
ao final de cada mandato dos seus membros.

§1º O Conselho não contará com estrutura administrativa própria, e 
incumbirá ao Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas 
à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo 
Conselho.

Art. 12 O Município disponibilizará em sítio na internet informações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo CACS 
FUNDEB, incluídos:

I – nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que 
representam;

II – correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o 
Conselho;

III – atas de reuniões;
IV – relatórios e pareceres;
V – outros documentos produzidos pelo Conselho.

Art.13 O Conselho do Fundeb reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente 
ou por convocação de seu Presidente.

Art. 14 Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de março de 2021.

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA
PREFEITO

DECRETO N.º  116/2021.

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS  RESTRITIVAS COM 
VISTAS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA 
VIRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/TO, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o artigo septagéssimo sexto e seus incisos da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o agravamento da transmissão do novo 
Coronavirus, bem como o “DECRETO Nº 6.230/2021” – de 12 doze de março 
do corrente ano (2020 – dois mil e vinte) emanado pelo Governo do Estado do 
Tocantins, que, dentre outras determinações, recomenda aos chefes de cada Poder 
Executivo Municipal, em seu art. 2º, “a adoção de medidas complementares 
necessárias a seu cumprimento”, DECRETA:

Artigo 1º -  Fica alterado o horário de funcionamento da Prefeitura 
Municipal de Centenário, Palácio Rio Preto, que funcionará entre as 07:00 e 
as 13:00 horas;

Artigo 2º - Proibir a venda de bebidas alcoólicas depois das 18h 
(dezoito horas), bem como do consumo de bebidas alcoólicas em lugares públicos 
em qualquer horário.

Artigo 3º - Proibir eventos de qualquer natureza que importem em 
aglomeração com mais de 10 (dez) pessoas, inclusive em festas particulares.

Artigo 4º - Ficam permitidos aos estabelecimentos religiosos, que 
possuem plano de contingência funcionarem com 30 % da capacidade de lotação. 

 Artigo 5º -  O Decreto terá validade pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Artigo 6 º - Revogam-se as disposições anteriores. 

Artigo 7º -  O Decreto entra em vigor na data da publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
em 30 de março de 2021.

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 117/2020

“Dispõe sobre Ponto Facultativo de  e dá outras 
providências”.

                
O Senhor FOCILIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal 

de Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

                
Decreta:

Art.1º – Fica Decretado Ponto Facultativo em todo Território 
Municipal, na quinta-feira dia 01 de abril de 2021, em função do Feriado 
Nacional da Sexta-Feira Santa - Paixão de Cristo a ser comemorada no dia 02 
de abril de 2021.  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
revogando as disposições em contrário.

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

 Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos (30)  dias do mês de Março de 2021.

             

FOCILIDES CARVALHO SILVA 
Prefeito Municipal
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1º TERMO ADITIVO - DE PRAZO AO CONTRATO N.º 07/2021/
FMS, FIRMADO EM 01/02/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A SENHORA ANA ELIZA SBROIA TOMAZ DE AQUINO 
SANTIAGO, E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CENTENÁRIO TO, PARA FINS QUE SE ESPECIFICA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO-TO, com 
sede na Av.Ulisses Guimarães, no 390, Centro, nesta cidade, pessoa jurídica 
no CNPJ sob o no 12.013.802/0001-15, neste ato, representado pelo Gestor 
Municipal JANIO SOARES MARTINS, CPF NO 918.199.541-53 e RG NO 
378.893 ssp/TO, residente e domiciliado(a) nesta cidade de Centenário TO., 
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a senhora, ANA ELIZA 
SBROIA TOMAZ DE AQUINO SANTIAGO, pessoa física, com inscrição no 
CPF n. 0 097.580.506-13 com endereço na Rua Joaquina Tavares, n. 0 299, 
Centenário/TO, CEP 77723-000, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, de 
acordo com as condições estabelecidas no Processo de dispensa de Licitação 
n. 0 01/2021/FMS e Lei Federal n.0 8.666/93 e suas alterações, mediante as 
seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo aditivo tem como fundamento o art. 57, da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como a cláusula quarta 
do contrato 07/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de que trata a clausula quarta do contrato 07/2021, ficará 
acrescido de 60 (sessenta) dias passando assim a estar vigente até 30/05/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 — O aditivo de preço contratual é uma prerrogativa da 
Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, 
fato este óbvio, no caso em tela.

3.2 — O acréscimo de prazo do contrato em pauta, não só está 
assegurada pelo disposto no inciso do Art. 57 da Lei 8.666/93 vigente, como 
pela sua previsibilidade no instrumento contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas compactuadas no Contrato 07/2021 ficam 
ratificadas.

Assim ajustados, firmam o presente TERMO ADITIVO, em três vias 
de igual forma e teor , na presença de duas testemunhas abaixo identificadas e 
assinadas, para que produza os efeitos legais.

Centenário Estado do Tocantins, 29 de MARÇO de 2021.

 JANIO SOARES MARTINS
CNPJ 12.013.802/0001-15 

CONTRATANTE

ANA ELIZA SBROIA TOMAZ DE A. SANTIAGO
CPF n. 0 097.580.506-13

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1º________________________CPF____________________________

2º________________________CPF____________________________

2º TERMO ADITIVO - DE PRAZO AO CONTRATO N.º 04/2021, 
FIRMADO EM 21/01/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM L 

BARROSO DE SOUSA, E O FUNDO   MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CENTENÁRIO TO, PARA FINS QUE SE ESPECIFICA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO-TO, com 
sede na Av.Ulisses Guimarães, no 390, Centro, nesta cidade, pessoa jurídica 
no CNPJ sob o no 12.013.802/0001-15, neste ato, representado pelo Gestor 
Municipal JANIO SOARES MARTINS, CPF NO 918.199.541-53 e RG 
NO 378.893 SSP/TO, residente e domiciliado(a) nesta cidade de Centenário 
TO., doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, L 
BARROSO DE SOUSA, pessoa jurídica, de direito privado com inscrição no 
CNPJ n. 0 37.294.965/0001-44 com endereço na Rua dos Maçons, sala 14, 
condomínio Palácio das Acácias, Araguaína/TO, CEP 77804-180, resolvem 
firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com as condições estabelecidas no 
Processo de dispensa de Licitação n. 0 02/2021/FMS e Lei Federal n.0 8.666/93 
e suas alterações, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo aditivo tem como fundamento o art. 57, da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como a cláusula quarta 
do contrato 04/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de que trata a clausula quarta do contrato 04/2021, aditivado 
através do 1 0 termo aditivo de prazo ficará acrescido de 90 (noventa) dias 
passando assim a estar vigente até 30/06/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 — O aditivo de preço contratual é uma prerrogativa da 
Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, 
fato este óbvio, no caso em tela.

3.2 — O acréscimo de prazo do contrato em pauta, não só está 
assegurada pelo disposto no inciso do Art. 57 da Lei 8.666/93 vigente, como 
pela sua previsibilidade no instrumento contratual.

CLÁUSULA QUARTA — Renegociação do preço

Conforme acordado entre ambas as partes após renegociação do preço 
disposto na clausula segunda do Contrato n.0 04/2021/FMS passa a ser o de 
R$24.500,00(vinte e quatro mil e quinhentos reais) mensais pelo período que 
versa o presente aditivo, qual seja, 90 dias totalizando R$ 73.500,00(setenta e 
três mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas compactuadas no Contrato 04/2021 ficam 
ratificadas.

Assim ajustados, firmam o presente TERMO ADITIVO, em três vias 
de igual forma e teor , na presença de duas testemunhas abaixo identificadas e 
assinadas, para que produza os efeitos legais.

Centenário Estado do Tocantins, 29 de MARÇO de 2021.

 JANIO SOARES MARTINS
CNPJ 12.013.802/0001-15 

CONTRATANTE

L Barroso de Sousa
CNPJ. 37.294.965/0001-44

CONTRATADA

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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