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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 010/2021 DE 14 DE ABRIL 2021

Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social (CACS), do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal 
e regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 
de dezembro de 2020.

 
Art. 1º Fica criado, nos termos dispostos nesta Lei, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação no Município (Fundeb) nos termos do Art. 212 da 
Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal nº 14.113/2020.

Art. 2º O CACS, com organização e funcionamento independentes, 
mas em harmonia com o Poder Executivo Municipal de Pindorama do Tocantins, 
tem por finalidade acompanhar receitas do Fundeb e outras especificadas nesta 
Lei e controlar suas aplicações.

Art. 3º A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 
212-A da Constituição Federal e nesta Lei, especialmente em relação à aplicação 
da totalidade dos recursos do Fundeb, serão exercidos pelo CACS.

Art. 4º Compete especificamente ao CACS, sem prejuízo do disposto 
no Art. 33 da Lei Federal nº 14.113/2020:

I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto 
no parágrafo único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020;

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta 
orçamentária anual, com o objetivo de assegurar o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam 
a operacionalização do Fundeb;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais 
transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
(PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos (PEJA);

IV- acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais 
transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento 
no Município;

V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas 
referidos nos incisos III e IV deste artigo, formulando pareceres conclusivos 
acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação- FNDE;

VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do Fundeb;

VII - atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei.
Art. 5º O CACS deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo 

parecer referente à prestação de contas dos recursos do Fundeb.
§ 1º O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes 

do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder 
Executivo junto ao Tribunal de Contas.

§ 2º A análise da aplicação dos recursos descritos nos incisos III e 
IV do Art. 3º deverá respeitar os respectivos prazos definidos em legislação 
específica ou termos dos convênios celebrados pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 6º O CACS poderá, sempre que julgar conveniente:
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, dando ampla transparência ao documento em sítio da 
internet;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Dirigente da 
Educação Pública Municipal ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos 
acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a 
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo 
para fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços 
custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a 
discriminação dos servidores em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino 
e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que 
se encontrarem vinculados;

c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos;

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões 

pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas 

instituições escolares com recursos do Fundeb;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização, em benefício da Rede Municipal de Ensino, de bens 

adquiridos com recursos do Fundeb para esse fim.
Art. 7º O CACS será constituído por:
I - membros titulares, na seguinte conformidade:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 

(um) deles da Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivqlente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública 

que atuam na Rede Municipal de Ensino;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas públicas da Rede 

Municipal de Ensino;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 

escolas da Rede Municipal de Ensino;
e) 2 (dois) representantes dos pais ou responsáveis de estudantes da 

Rede Municipal de Ensino;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, 

dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundarista;
g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação (CME);
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, 
indicado por seus pares;

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
j) 1 (um) representante das escolas do campo (quando houver);
II - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um 

suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento 
no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, 
provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do 
mandato.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes 
emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do 
conselho, com direito a voz.

Art. 8º Para fins da representação disposta na alínea “i”, do inciso 
I deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes 
condições:

I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos 
da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
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II - desenvolver atividades direcionadas ao Município;
III - estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de 

publicação do edital de escolha dos representantes;
IV- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle 

social dos gastos públicos;
V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS 

ou como contratada pelo Poder Executivo Municipal ou seus órgãos, a título 
oneroso.

Art. 9º Ficam impedidos de integrar o CACS:
I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como 

seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II - o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

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

III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 

no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.
Art. 10. Os membros do CACS, observados os impedimentos previstos 

no artigo 9º desta Lei, serão indicados na seguinte conformidade:
I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder 

Executivo;
II - pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito 

municipal, quando se tratar dos representantes dos diretores., pais de alunos 
e estudantes, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, 
pelos respectivos pares;

III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar 
dos representantes de professores e servidores administrativos;

IV - pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo 
eletivo amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos §§ 1º e 
2º do artigo 6º desta Lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, 
se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis.

Parágrafo único. As indicações dos Conselheiros ocorrerão com 
antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias do término do mandato dos 
conselheiros já designados.

Art. 11. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de ato 
legal específico, os integrantes dos CACS, em conformidade com as indicações 
referidas no artigo 7º desta Lei.

Art. 12. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS serão eleitos 
por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento 
interno.

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente 
e de Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado.

Art. 13. A atuação dos membros do CACS:
I - não será remunerada;
II - será 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 e 
sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV - será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de 
professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho;

V - veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, 
diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

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

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

VI - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em 
atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos.

Art. 14. O mandato dos conselheiros no CACS terá duração de quatro 
anos sendo vedada a recondução.

§ 1º Excepcionalmente, o primeiro mandato dos Conselheiros do 
CACS, nomeados nos termos desta Lei terá início em até 31 de dezembro de 2022.

§ 2º Caberá aos atuais membros do CACS exercer as funções 
acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos 
membros do colegiado nomeados nos termos desta Lei.

Art. 15. As reuniões do CACS serão realizadas, ordinariamente, a 
cada bimestre, ou em caráter extraordinário por convocação do Presidente e nos 
termos definidos no Regimento Interno.

§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a 
maioria simples dos membros do CACS ou, em segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com os membros presentes.

§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros 
presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o 
julgamento depender de desempate.

Art. 16. Deverá o Poder Executivo Municipal manter permanentemente, 
em sítio na internet, informações atualizadas sobre a composição e o 
funcionamento do CACS, contendo ainda as seguintes informações:

I - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que 
representam;

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

III - das atas de reuniões;
IV - dos relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo Conselho.
Art. 17. Caberá ao Poder Executivo Municipal, com vistas à execução 

plena das competências do CACS, assegurar:
I - infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e 

local para realização das reuniões;
II - profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões 

do colegiado.
Art. 18. O regimento interno do CACS deverá ser atualizado e 

aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos Conselheiros.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 

a Lei Municipal nº 182/2014, de 10 de Novembro de 2014.
 

THIAGO TAPAJÓS ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI Nº 011/2021, DE 19 DE AGOSTO DE 2021.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO 
TOCANTINS-TO FIRMAR CONVÊNIO COM 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONCESSÃO 
D E  E M P R É S T I M O S  C O N S I G N A D O S  A O S 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS-TO 
faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara 
Municipal de Vereadores de PINDORAMA DO TOCANTINS-TO aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Município autorizado a celebrar convênio com qualquer 
uma instituição financeira que realize empréstimos consignados aos servidores 
públicos municipais, mediante desconto das prestações em folha de pagamento 
do beneficiário do crédito, com sua autorização expressa. 

§ 1º: O valor da parcela paga no empréstimo consignado não pode 
exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida ou provento do servidor. 

§ 2º: Não será permitido o desconto para o pagamento da parcela 
mensal do empréstimo quando não houver remuneração disponível do servidor. 

§ 3º: Os valores que não puderem ser descontados deverão ser 
cobrados do servidor diretamente pela instituição financeira, sendo vedada a 
possibilidade de acúmulo dos valores para descontos nos meses posteriores. 

Art. 2º As condições do empréstimo, bem como os dispositivos legais 
aplicáveis são de responsabilidade da instituição financeira, devendo ser aceitas 
expressamente pelo servidor interessado. 

Art. 3º O Município de PINDORAMA DO TOCANTINS-TO NÃO 
terá qualquer responsabilidade solidária nos referidos empréstimos consignados. 

Art. 4º A constatação de consignação processada em desacordo com 
o disposto nesta Lei ou que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento 
dos servidores públicos municipais, acarretará na suspensão da consignação e a 
rescisão imediata do Convênio, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Art. 5º Fica vedada a oneração de qualquer espécie da municipalidade 
no Convênio a que se faz referência nesta Lei. 

Art. 6º As demais condições do Convênio serão estipuladas no 
instrumento próprio a ser assinado entre as partes. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor , 19 de Agosto de 2021, podendo ser 
regulamentada por Decreto do Poder Executivo no que couber. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pindorama do Tocantins- TO 19 
de Agosto de 2021.

THIAGO TAPAJOS ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 13/2021, DE 19  DE AGOSTO DE 2021. 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO 
TOCANTINS A PARTICIPAR DO CONSÓRCIO DOS 
MUNICÍPIOS DO JALAPÃO E ARATIFICAR O 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS 
MUNICÍPIOS LAGOA DO TOCANTINS, LIZARDA, 
MATEIROS, PINDORAMA DO TOCANTINS,  NOVO 
ACORDO, PONTE ALTA, RIO SONO, SANTA TEREZA, 
E SÃO FÉLIX DO TOCANTINS.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS-

TO, Estado  TOCANTINS,  no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a participar do Consórcio 
Público dos Municípios da Região do Jalapão, e a ratificar o Protocolo de 
Intenção, firmado entre os Municípios de Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, 
Pindorama do Tocantins, Novo Acordo, Ponte Alta, Rio Sono, Santa Tereza, 
e São Félix do Tocantins, também denominado Consócio Dos Municípios da 
Região do Jalapão , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno constituído sob a 
forma de Associação Pública de natureza autárquica, integrante da administração 
indireta de todos os entes da Federação consorciados. Nos termos do artigo 41. 
inciso IV E SS da Lei 10.406/02, do Art. 30, I e 241 da Constituição Federal, 
sem fins lucrativos, com patrimônio distinto de seus associados e área de atuação 
correspondente á soma dos territórios dos Municípios consorciados. 

Art. 2º Fica a Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional 
especial, para atender ao contrato de rateio firmado entre os municípios 
participantes do Consórcio dos Municípios da Região do Jalapão, nos valores 
e percentuais nele estipulados, utilizando recursos provenientes do FPM ou do 
ICMS, bem como firmar contrato de rateio, visando atender as finalidades do 
consórcio Lei, passa a denominar- se Contrato do Consórcio dos Municípios 
da Região do Jalapão.

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício 
financeiro, e seu prazo de vigência, não será superior aos das dotações que o 
suportam. 

§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de rateio, 
para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações 
de crédito. 

§ 3º Às aplicações referentes aos recursos citados no artigo 2º aplicam-
se as regras da Lei n º 11.107, de 06 de abril de 2005, Lei dos Consórcios Públicos.

§ 4º O Consórcio Público terá por finalidade a cooperação financeira, 
técnica cientifica, educação, cultural e operacional entre participantes, visando 
o desenvolvimento dos Municípios da Região do Jalapão, mediante a execução 
conjunta de programas e projetos, intercambio em assuntos de infraestrutura 
educacionais, culturais, científicos, e tecnológicos, para a implementação de 
ações conjuntas e integradas, dentro dos objetivos determinados no Protocolo 
no Intenções, observando sempre, os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, tudo para uma melhor 
prestação de serviços e melhor execução de atividades de interesse dos 
municípios associados, respeitando o interesse dos municípios associados, 
respeitando o local de cada entre consorciado. 

§ 5º Por meio da presente Lei, fica expressamente ratificado o 
Protocolo de Intenções entre os entes da Federação participantes do Consórcio 
Dos Municípios da Região do Jalapão, e que fará parte integrante desta Lei. 

§ 6º Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº. 14, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

“CRIA E INSTITUI O PROGRAMA GRADUAÇÃO”.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PINDORAMA DO 
TOCANTINS, Estado  do TOCANTINS, dentro das atribuições que lhes são 
conferidas por Lei e em conformidade a Lei Orgânica Municipal, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA E DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Pindorama do 

Tocantins –TO, o Programa Graduação, de caráter educacional e social, com a 
finalidade de conceder bolsas de estudo, integrais ou parciais, para estudantes 
de graduação, cuja renda familiar bruta seja de até 2 (02) salários mínimos, 
regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior – IES, de natureza 
privada, regularmente autorizada a funcionar pelo Ministério da Educação e 
devidamente cadastrada nos termos desta Lei. 

Art. 2º. O Programa Graduação objetiva: 
I - possibilitar a estudantes sem recursos financeiros próprios ou de 

familiares o acesso à Educação Superior; 
II - auxiliar na formação de profissionais; 
III - incentivar a permanência e viabilizar o retorno de jovens e adultos 

ao ensino superior; 
IV – promover a democratização do acesso ao ensino superior e do 

desempenho acadêmico; 

V – reduzir o índice de evasão nos cursos superiores, de modo a 
ampliar o número de profissionais com formação acadêmica.

 Art. 3º. Das bolsas de estudo de que trata esta Lei serão reservadas 
5% (cinco por cento), no mínimo, para pessoas com deficiência.

 § 1º. O candidato com deficiência deverá comprovar essa condição 
no momento do cadastramento, mediante apresentação de atestado médico ou 
laudo pericial emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

§ 2º. Por ocasião da seleção dos candidatos, a coordenação do 
Programa Graduação calculará o número de vagas reservadas aos candidatos 
com deficiência, e, caso o número de candidatos seja superior ao de vagas, deverá 
realizar seleção de acordo com o estabelecido em regulamento. 

§ 3º. Em caso de dúvida quanto à documentação apresentada ou a 
condição de deficiência, mesmo durante a vigência do benefício, a coordenação 
do Programa Graduação encaminhará o candidato para realização de perícia 
oficial, que será obrigatória, sob pena de exclusão do programa.

 § 4º. Caso não sejam preenchidas as vagas reservadas neste artigo, as 
mesmas serão disponibilizadas automaticamente a população geral.

Art. 4º. Para o credenciamento no Programa Graduação, a IES 
deverá apresentar ficha de cadastro devidamente preenchida e assinada pelo 
representante legal, acompanhada dos seguintes documentos: 

I - atestado de funcionamento do curso superior no qual o beneficiário 
será admitido, regularmente autorizado ou reconhecido pelo MEC; 

II - atestado de avaliação positiva de desempenho, conforme 
indicadores utilizados pelo MEC e estabelecidos nesta Lei; 

III - estatuto ou documento similar de constituição da mantenedora 
da IES e a última alteração consolidada, se houver; 

IV - cópia autenticada do ato de nomeação ou da ata da última eleição 
da Diretoria;

 V - cópias dos documentos pessoais, acompanhadas de informações 
quanto a nacionalidade, estado civil, profissão, endereço e telefone do 
representante legal da IES responsável pelo ajuste. 

Parágrafo único. O cadastramento deverá ser renovado a cada 12 
(doze) meses, devendo ser apresentados todos os documentos a que se refere 
este artigo, devidamente atualizados. 

CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA
Art. 5º Poderá ser beneficiário do Programa Graduação, nele podendo 

se inscrever ou manter-se inscrito, o estudante que atender às seguintes condições: 
I – Residir no Município de Pindorama do Tocantins –TO , há no 

mínimo 04 (quatro) ano;
 II – ser pertencente a grupo familiar que possua renda bruta mensal 

de até 2 (dois) salários mínimos;
 III - estar regularmente matriculado em curso de graduação autorizado 

e/ou reconhecido pelo MEC, em IES privada, devidamente credenciada no 
Programa Graduação;

 IV - ter sido admitido no curso superior através de vestibular, 
desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ou por meio de 
transferência de outra IES;

V - não possuir diploma de graduação nem estar matriculado em outro 
curso de ensino superior; 

VI - não ter reprovação por nota ou frequência em mais de 1 (uma) 
disciplina por semestre letivo; 

VII - não abandonar o curso ou dele desistir ou evadir-se ou mesmo 
trancar disciplina no semestre, ressalvado justo motivo, devidamente comprovado 
junto à Coordenação do Programa; 

VIII - não receber qualquer auxílio ou benefício de outra fonte, pública 
ou privada, para o custeio de sua mensalidade ou anuidade, ressalvados os casos 
previstos em regulamento;

 IX - não ter desligamento anterior do Programa Graduação em função 
de descumprimento a exigências mínimas ou por fraude. 

§ 1º. Para a renovação da inscrição, o estudante deverá, semestralmente, 
na data que lhe for informada pela Coordenação do Programa, atualizar seu 
cadastro e apresentar documentos relativos às alterações de renda, vínculo 
familiar e outras exigidas na inscrição. 

CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO
Art. 6º. A inscrição do candidato no Programa Graduação, por si só, 

não gera direito a obtenção do benefício, que será dentro do número de vagas 
disponibilizadas, mediante seleção, nos termos do regulamento e edital firmado 
pelo município. 

CAPÍTULO IV
DA CONCESSÃO DA BOLSA
Art. 7º. Serão concedidas bolsas integrais e parciais, em conformidade 

com critérios estabelecidos no regulamento, que também disporá sobre a 
forma de pagamento destas, bem como sobre a distribuição dos quantitativos 
disponíveis entre os cursos cadastrados, os valores pagos a título de bolsa serão 
regulamentado via ato próprio do chefe do executivo. 

Art. 8º. Poderá ser beneficiário de bolsa integral o estudante cuja renda 
bruta familiar mensal seja de até 02 (dois) salários mínimos.

Art. 9º. As bolsas parciais serão concedidas em valores variáveis, 
limitados, conforme estabelecido em regulamento, observados os seguintes 
percentuais: 
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I - 80% (oitenta por cento), do valor estabelecido em regulamento, 

ao beneficiário que comprovar aproveitamento acadêmico igual ou superior a 
85% (oitenta e cinco por cento); 

II - 70% (setenta por cento), do valor estabelecido em regulamento, 
ao beneficiário que comprovar aproveitamento acadêmico entre 70% (setenta 
por cento) e 84% (oitenta e quatro por cento); 

III - 60% (sessenta por cento), do valor estabelecido em regulamento, 
ao beneficiário que comprovar aproveitamento acadêmico entre o mínimo exigido 
para aprovação e 69% (sessenta e nove por cento). 

Art. 10. A Bolsa concedida terá validade de 1 (um) semestre letivo, 
podendo ser renovada automaticamente por mais semestres, desde que o 
beneficiário mantenha as condições de concessão e não incorra em sanções. 

§ 1º. O período total de concessão do benefício não pode exceder o 
tempo de duração normal do curso escolhido na IES frequentada. 

§ 2º. A graduação do beneficiário no curso escolhido, o trancamento da 
matrícula ou abandono do curso, por qualquer motivo, interrompem a concessão 
do benefício a partir da ocorrência de cada fato, respondendo pelas parcelas 
indevidamente recebidas a partir da interrupção sem a devida comunicação ao 
Programa Graduação. 

CAPÍTULO V
DA CONTRAPRESTAÇÃO
Art. 11. O estudante beneficiário do Programa Graduação prestará 

serviços durante o curso em órgãos públicos, entidades e instituições previamente 
credenciadas no Programa, com carga horária compatível com as do curso que 
realiza e do trabalho que executa, de acordo com a natureza da área de sua 
formação devidamente cadastrados junto à Coordenação do Programa, e que 
ofereçam a devida orientação, segundo as regras estabelecidas no regulamento.

§ 1º. A efetiva prestação de serviços prevista neste artigo é condição de 
manutenção do benefício, devendo a Coordenação do Programa regulamentar a 
forma de cadastramento dos órgãos, das entidades e instituições que acolherão os 
beneficiários, bem como manter o controle das atividades por eles desenvolvidas.

§ 2º. A Coordenação do Programa Graduação fiscalizará a 
contraprestação prevista neste artigo, podendo, para tanto, estabelecer requisitos 
de qualidade e avaliação. 

CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES
Art. 12. Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando à 

obtenção ou concessão de bolsa de estudo, o agente estará sujeito a sanções 
penais e demais cominações legais cabíveis. 

Art. 13. As infrações e situações determinantes da exclusão do 
programa serão descritas em regulamento. 

§ 1º. A exclusão do beneficiário ou da IES será precedida de 
procedimento administrativo, observados os princípios da ampla defesa e do 
contraditório, nos termos do regulamento. 

§ 2º. Constatados indícios de infração ou situação excludente, a 
Coordenação do Programa suspenderá imediatamente o pagamento do benefício, 
restabelecendo-o integralmente ao final do procedimento administrativo, se 
comprovada a inexistência de infração ou situação excludente. 

§ 3º. Outras irregularidades ou denúncias deverão ser apuradas pela 
Coordenação do Programa Graduação.

CAPÍTULO VII
DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 14. A Coordenação do Programa Graduação ficará sob 

administração, gestão e execução da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que se responsabilizará por sua implementação, execução, e, ainda: 

I - promover ampla divulgação do Programa; 
II - oferecer recursos materiais e humanos necessários à plena 

consecução dos objetivos do Programa; 
III – gerir o sistema de inscrição e triagem do Programa, cadastrar 

e fiscalizar os beneficiários, as IES e entidades conveniadas, no que tange a 
contraprestação de serviços; 

IV - responder a indagações dos demais Poderes, bem como do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Tocantins e do Ministério 
Público Estadual. 

Art. 15. Fica instituída a Comissão Executiva do Programa Graduação, 
composta por representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 
Secretaria de Educação; IES; e dos estudantes, garantindo a proporcionalidade 
para mandato de 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) recondução por igual período 
e com funções a serem estabelecidas em regulamento. 

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 16. Os recursos financeiros para implementação e execução do 

Programa são oriundos do Tesouro Municipal, por meio de dotação orçamentária 
própria, ficando desde já autorizado o remanejamento de recurso por essa casa 
de leis caso seja necessário por decreto. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 17. O processo de seleção e o quantitativo de bolsas serão 

disciplinados mediante ato administrativo próprio. 
Art. 18. A concessão de bolsas prevista nesta Lei poderá se dar a partir 

do segundo semestre de 2021. 
Art. 19. Esta Lei será regulamentada mediante ato do Poder Executivo. 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANITNS, em 19 de Agosto de 
2021.

THIAGO TAPAJÓS ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 015 2021 20 DE SETEMBRO DE 2021

Autoriza o acréscimo de dispositivos na Lei Complementar 
nº 206/ 2017, instituindo a Taxa de Turismo Sustentável 
– TTS e Implantação da Nota fiscal no Município de 
Pindorama do Tocantins- TO, e dá outras providências.                                                                           

                                                          
Art. 1º Fica autorizada a inclusão da letra “a” no Inciso II do Art. 

8º da Lei Complementar nº 206/2017 - Código Tributário Municipal -, cuja 
letra passa a viger com a seguinte redação, a qual institui a Taxa de Turismo 
Sustentável – TTS.

“Art. 8º  ......
 I _ ......

II – taxas de: ......
Turismo Sustentável.”

Art. 2º  Inclui, no Título V, o Capítulo III e os artigos 151-A, 151-
B, 151-C, 151-D e 151-E, 151-F, 151-G, 151-H, da Lei Complementar nº 
206/2017 - Código Tributário Municipal – cujo Capítulo passa a viger com a 
seguinte redação:

“TÍTULO V
DAS TAXAS

CAPÍTULO III
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL - TTS

SEÇÃO I
HIPÓTESE DA INCIDÊNCIA

Art. 151-A. A Taxa de Turismo Sustentável será cobrada aos turistas 
juntamente no VOUCHER de pessoas  não residentes ou domiciliados no 
Município de Pindorama do Tocantins- TO. 

Art.151-B. A Taxa de Turismo Sustentável tem como fato gerador a 
utilização, efetiva ou potencial, por parte dos visitantes, da infraestrutura física 
implantada no Município de Pindorama do Tocantins- TO e do acesso e fruição 
ao patrimônio natural e histórico deste Município.

SEÇÃO II
SUJEITO PASSIVO
Art. 151-C. O sujeito Passivo da Taxa de Turismo Sustentável é o 

Turista não residente na cidade de Pindorama do Tocantins.

Art. 151-D. É responsável tributário pelo recolhimento da Taxa de 
Turismo Sustentável,  será a empresa emissora do Voucher, devendo ser efetuada 
por ocasião da liquidação da compra de pacote turismo ou seja na emissão do 
voucher, ou caso não se tenha realizada a cobrança por meio do Voucher deverá 
ser cobrada no momento da hospedagem do Turista.

§ 1º Consideram-se meios de hospedagem, para o disposto nesta Lei, 
os hotéis, pousadas, resorts e similares.

§ 2º Os meios de hospedagem ficam obrigados a manter escrita fiscal 
destinada ao registro da Taxa de Turismo Sustentável.

§ 3º A escrituração da Taxa de Turismo Sustentável será feita na 
mesma nota fiscal emitida, correspondente à hospedagem do sujeito passivo 
da referida Taxa.

§ 4º Mensalmente os meios de hospedagem e as empresas responsáveis 
pela emissão do Voucher,  registrarão no livro eletrônico e ou físico de ISSQN, 
segregado da base de cálculo do ISSQN, nos prazos estabelecidos pela legislação 
vigente, todas as informações sobre a Taxa de Turismo Sustentável.
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§  5º O registro mensal de recolhimento da Taxa de Turismo 

Sustentável deverá conter:
I - a razão social e o CNPJ do estabelecimento;
II - número da nota fiscal emitida;
III - data da emissão da nota fiscal;
IV - quantidade de diárias usufruídas na hospedagem; 
V - valor unitário e valor total da Taxa de Turismo Sustentável cobrada;
VI - valor unitário e valor total da nota fiscal; e 
VII - assinatura do responsável e do contador da empresa.

§ 6º O estabelecimento responsável pela arrecadação da Taxa efetuará 
seu recolhimento mensalmente ao Município até o dia 20 do mês subsequente 
ao de competência, ficando sujeito, a partir desta data, à incidência de juros e 
multa na forma da legislação em vigor.

§ 7º O descumprimento do prazo estabelecido no § 6º sujeitará o 
estabelecimento ao pagamento de juros de 1% (um por cento) ao mês, em 
qualquer fração de dias e de multas progressivas conforme Art. 135 do Código 
Tributário Municipal, além da atualização monetária mensal com base no índice 
da variação do IGP-M, instituído pela fundação Getúlio Vargas ou outro índice 
que venha a substituí-lo.

SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

Art. 151-E.  A Taxa de Turismo Sustentável será devida  e seu valor  
de até 05 UFM’S, devendo ser regulamentado por ato próprio, em cada diária, 
gerada por unidade habitacional, em hotéis, pousadas, resorts e similares, ou 
por cada emissão do Voucher com atrativos turísticos na cidade de Pindorama 
do Tocantins- TO. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, através de Decreto, 
poderá atualizar monetariamente o valor da taxa, de acordo com os índices 
oficiais, sempre que se fizer necessário.

Art. 151-F. A fiscalização da Taxa de Turismo Sustentável será 
exercida pela Secretaria Municipal de Finanças em consonância com as políticas 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, 
que poderá utilizar para esse fim, os dados sobre a taxa de ocupação dos meios 
de hospedagem e emissão do Voucher.

Art. 151-G. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Cultura e Turismo aplicará os recursos provenientes da Taxa de Turismo 
Sustentável, no desenvolvimento de políticas públicas para implantação de 
infraestrutura e serviços de finalidade e/ou interesse turístico.

Art. 151-H. Os recursos obtidos através da cobrança da Taxa de 
Turismo Sustentável serão destinados às atividades descritas nesta Lei e serão 
vinculadas as receitas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e 
Turismo em conta específica para este fim.

Parágrafo único. Na impossibilidade de recolhimento diretamente à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, os 
recursos recebidos pelo Município serão repassados à esta Secretaria até o dia 
10 (dez) do mês subsequente ao da arrecadação.”

Art. 3º  Inclui, o Capítulo IX e os artigos 40-A, 40-B, 40-C, 
40-D e40-E,40 -F, 40-G, 40-H, 40-I, 40-J, 40-K, 40-L, 40-M, 40-N  da Lei 
Complementar nº 206/2017 - Código Tributário Municipal – cujo Capítulo passa 
a viger com a seguinte redação:

CAPÍTULO IX - DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
(NFS-e)

Seção I - Da Definição da NFS-e
 
Art. 40-A - Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

– NFS-e, considerando a mesma o documento emitido e armazenado 
eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura do Município de Pindorama 
do Tocantins- TO, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação 
de serviços de qualquer natureza.

Seção II - Das Informações Necessárias à NFS-e

40-B - A NFS-e, conterá as seguintes informações:

I – número sequencial;
II – código de verificação de autenticidade;
III – data e hora da emissão;
IV – identificação do prestador de serviços, com:
a) nome empresarial;
b) endereço;
c) endereço eletrônico;
d) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

e) inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM;
V – identificação do tomador de serviços, com: 
a) nome (no caso de pessoa física) ou nome empresarial;
b) endereço;
c) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 

Nacional da Pessoas Jurídicas - CNPJ;
VI – discriminação do serviço;
VII – valor total da NFS-e;
VIII – valor da dedução, se houver;
IX – valor da base de cálculo;
X – código do serviço (atividade);
XI – alíquota e valor do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza);
XII – indicação de isenção ou imunidade relativas ao ISSQN, quando 

for o caso;
XIII – indicação de serviço não tributável pelo Município de 

Pindorama do Tocantins-TO, quando for o caso;
XIV – indicação de retenção de ISSQN na fonte, quando for o caso;
XV – número e data do documento emitido, nos casos de substituição 

de documento cancelado ou extraviado.

§ 1º - A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões “Prefeitura 
do Município de Pindorama do Tocantins-TO” e “Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica - NFS-e”.

§ 2º - O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem 
crescente sequencial, sendo específico para cada inscrição mobiliária do prestador 
de serviços.

Seção III - Da Emissão da NFS-e

Art. 40-C - Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores 
de Serviços que tem o lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN por homologação.

§1º. A obrigatoriedade determinada no “caput” se dará:

I – a partir de 1.º setembro de 2021, aos contribuintes com faturamento 
anual igual ou superior a R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais);

II – a partir de 1.º outubro de 2021, aos contribuintes com faturamento 
anual igual ou superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

III – a partir de 1.º novembro de 2021, aos contribuintes com 
faturamento anual igual ou superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

§ 2º -  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste 
artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, 
o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

§ 3º - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, será 
proporcional ao número de meses em que a pessoa jurídica de direito privado 
houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

Art. 40-D - Os prestadores de serviços inscritos no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários - CCM, desobrigados da emissão de NFS-e, poderão 
requerer a autorização para sua emissão, exceto:

I – os profissionais autônomos e liberais; 
II – as sociedades uniprofissionais.  

§ 1º - A opção tratada no “caput” deste artigo depende de autorização 
da Secretaria Municipal de Finanças, devendo ser solicitada no endereço 
eletrônico “https://pindoramadotocantins.to.gov.br/”, mediante a utilização da 
Senha Web.

§ 2º - A Secretaria Municipal de Finanças comunicará aos interessados, 
por “e-mail”, a deliberação sobre o pedido de autorização.

§ 3º - Os prestadores de serviços que optarem pela NFS-e nos termos 
deste artigo, iniciarão sua emissão a partir do primeiro dia do mês subsequente 
ao do deferimento da autorização, devendo obrigatoriamente no prazo de 5 
(cinco) dias contados à partir da mesma data acima disposta, apresentar ao 
fisco municipal os Talonários de Notas Fiscais de Prestação de Serviços para 
realização do procedimento de inutilização e corte, observado ainda o disposto 
no Art. 5º deste Decreto.

Art. 40-E – A autorização, a geração e a efetiva impressão da 
NFS-e devem ser requeridas por meio da Internet, no endereço eletrônico 
https://pindoramadotocantins.to.gov.br somente pelos prestadores de serviços 
estabelecidos e devidamente inscritos no Município de Pindorama do Tocantins-
TO, mediante a utilização da senha eletrônica obtida junto ao sistema  ou sistema 
eletrônico congênere oferecido pela Fazenda Pública do Município de Pindorama 
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do Tocantins-TO.

Seção IV - Do Documento de Arrecadação

Art. 40- F - O recolhimento do Imposto, referente às NFS-e, deverá 
ser feito exclusivamente por meio de documento de arrecadação emitido pelo 
sistema eletrônico, com código tributário e demais dispositivos, exceto as 
pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas no Município de Pindorama do 
Tocantins-TO e enquadradas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições – SIMPLES NACIONAL, que deverão recolher o ISSQN através 
do DASN (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). 

Seção V - Do Cancelamento da NFS-e

Art. 40- G - A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio 
do sistema, mediante deferimento da Administração Fazendária. 

Parágrafo único. Após o pagamento do Imposto, a NFS-e somente 
poderá ser cancelada por meio de processo administrativo.

CAPÍTULO II – DO RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROVISÓRIO (RPS)

Art. 40- H - Fica instituído o Recibo Provisório de Serviços - RPS 
para o caso de eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e, o qual, 
o prestador de serviços emitirá o RPS, devendo este ser substituído por NFS-e 
na forma desta lei.

Art. 40-I - Em caso de falhas de conexão ou outras correlatas que 
impeçam a emissão da NFS-e, o prestador de serviços poderá emitir RPS a cada 
prestação de serviços, podendo, nesse caso, efetuar a sua substituição por NFS-e, 
mediante a transmissão em lote dos RPS emitidos. 

Art. 40-J - O RPS será gerado através de sistema Off line a ser obtido 
no portal da ferramenta ISS On line, no sítio oficial da Prefeitura Municipal de 
Pindorama do Tocantins- TO, sem a necessidade de solicitação da Autorização 
para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, devendo obrigatoriamente conter 
todos os dados que permitam a sua substituição por NFS-e.

 
§ 1º O RPS deve ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) 

entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª (segunda) em poder do emitente, 
além do armazenamento eletrônico. 

§ 2º O RPS deve ser emitido com a data da efetiva prestação dos 
serviços.

Art. 40-K - O RPS deverá ser substituído por NFS-e até o 10° (décimo) 
dia subsequente ao de sua emissão. 

§ 1º Nos casos em que o tomador de serviços for o responsável 
tributário, na forma da legislação vigente, o prazo disposto no “caput” deste artigo 
não poderá ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação de serviços.

 
§ 2º Os prazos previstos neste artigo iniciam-se no dia seguinte ao 

da emissão do RPS, não podendo ser postergados caso vença em dia não útil. 

§ 3º O RPS emitido, para todos os fins de direito, perderá sua validade 
após transcorridos os prazos previstos neste artigo.

 
§ 4º A não substituição do RPS pela NFS-e, ou a substituição fora do 

prazo, sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação 
em vigor.

 
§ 5º A não substituição do RPS pela NFS-e equipara-se à não emissão 

de nota fiscal convencional. 

§ 6º Não se aplica o disposto no “caput” e no § 1º deste artigo no caso 
de substituição de NFS-e cancelada, desde que: 

I – a NFS-e cancelada tenha sido emitida on-line;

II – a primeira conversão do RPS, relativa à NFS-e cancelada, tenha 
sido realizada dentro do prazo legal.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40-L - Todos os contribuintes que optarem ou forem obrigados 
à emissão de NFS-e passam a recolher o ISSQN com base no movimento 
econômico.

§ 1º - A Administração Tributária efetuará, de ofício, o 
desenquadramento dos contribuintes sujeitos ao regime de estimativa e 
arbitramento que optarem ou forem obrigados à emissão de NFS-e.

§ 2º - Os regimes especiais de recolhimento do ISSQN existentes 
deixam de ser aplicados aos contribuintes que optarem ou forem obrigados à 
emissão da NFS-e, exceto o regime especial disposto no caput do Art. 6º do 
presente Decreto.

Art. 40-M - As NFS-e emitidas poderão ser consultadas em sistema 
próprio da Prefeitura do Município de Pindorama do Tocantins -TO até que tenha 
transcorrido o prazo decadencial, na forma da lei.

Parágrafo único. Após transcorrido o prazo previsto no caput, a 
consulta às NFS-e emitidas somente poderá ser realizada mediante a solicitação 
de envio de arquivo em meio magnético.

Art. 40-N - Os prestadores de serviços, bem como os tomadores ou 
intermediários de serviços, responsáveis ou não pelo recolhimento do ISSQN, 
ficam dispensados de informar, na Declaração Mensal de Serviços - DMS, as 
NFS-e emitidas ou recebidas, em virtude de sua escrituração automática.

Art. 4º  Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação  revoga o 
§ 6º e 7º da Lei 04/2021.

THIAGO TAPAJÓS ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº. 016/2021.

“Institui o REFIS (Programa de Recuperação Fiscal)”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA/TO. Faz saber que 
a Câmara Municipal de Pindorama/Estado do Tocantins, aprovou e eu, no uso 
das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município, sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1º. Os créditos tributários vencidos até 31 de junho de 2020 
poderão ser pagos com desconto de juros e multa, sem prejuízo da atualização 
monetária, da seguinte forma:

100% (cem por cento) de desconto de juros e multa se pagos até 
30.11.2021;

75% (setenta e cinco por cento) de desconto de juros e multa se pagos 
em até 24 (vinte e quatro) parcelas;

50% (cinquenta por cento) de desconto de juros e multa se pagos até 
36 (trinta e seis) parcelas;

Parágrafo Único – O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 
R$ 50,00 (Cinquenta reais).

Art. 2º. As empresas que estejam em procedimento fiscal instaurado 
pelo Município não poderão gozar do REFIS. 

Art. 3º. As multas formais e por descumprimento de obrigação 
acessória ficam excluídas deste REFIS.

Art. 4º. O poder executivo poderá prorrogar os prazos, caso entenda 
necessário, considerando a quantidade de pessoas a serem atendidas.

Art. 5º. Fica permitido ao contribuinte devedor do Município de 
Pindorama/TO fazer parcelamento de débito tributário em até 48 (quarenta e 
oito) meses independente de REFIS, com multas, juros e SELIC.

Parágrafo Único – O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 
R$ 100,00 (cem reais).

Art. 6º. O contribuinte que optar pelo parcelamento deverá renunciar 
a eventuais impugnações e desistir das existentes, em cujo termo constará multa 
de 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento.

Parágrafo Único – O parcelamento será rescindido ser houver 
inadimplente de três parcelas consecutivas.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na sua data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA/
ESTADO DO TOCANTINS, aos 20 de Setembro de 2021.

THIAGO TAPAJÓS ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 158, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.

“Altera Decreto n°118 de 05 de Agosto de 2021, 
Suspensão de Atividades Educacional e Administrativa 
unidades escolares da rede pública de ensino municipal 
de Pindorama do Tocantins.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORAMA, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a administração que se encerrou no dia 31 
de dezembro 2020 e necessita da prorrogação de serviços essenciais e aquisição 
de produtos, também essenciais.

CONSIDERANDO que a pandemia do COVID-19 ainda perdura 
em todo país.

CONSIDERANDO, finalmente, o princípio da continuidade em que 
os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua e que os processos 
licitatórios demandam tempo.

CONSIDERANDO que o Decreto 6.072, de 21 de março de 2020, 
modificado pelo Decreto 6.156, de 18 de setembro de 2020 e decreto 6202/2020 
reconheceu a ocorrência de calamidade pública, até 31 de JULHO de 2021, em 
razão da emergência de saúde pública relacionada à pandemia decorrente da 
proliferação do Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO que o Decreto 6.257, de 14 de maio de 2021, 
Dispõe educação e sobre as atividades educacionais, Decreto  6285 de 16 de 
Julho de 2021, dispõe medidas de enfrentamento da convid -19 no âmbito do 
estado do Tocantins.

CONSIDERANDO que ainda persistem as razões que motivaram a 
referida decretação de estado de calamidade pública no âmbito do Município 
de Pindorama- TO

CONSIDERANDO que vários estados, verificando-se a manutenção 
do mesmo cenário pandêmico de outrora, prorrogaram o estado de calamidade 
pública pelo prazo de cento e oitenta dias,

DECRETA
Art. 1º - Fica suspensas as aulas da rede pública de ensino municipal, 

de 05 de agosto a 31 de dezembro de 2021, devendo se manter as atividades 
essenciais e calendário escolar 

Parágrafo único. Esta medida e devida o aumento da nova cepa 
Delta que hoje propaga no pais, o prazo deste artigo pode ser alterado a partir 
da comprovação da necessidade e conveniência, segundo os próximos boletins 
oficiais emitidos pelos órgãos de saúde do país e do Estado, Tocantins bem assim 
pela Organização Mundial da Saúde - OMS

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Pindorama- TO, em 20 de Outubro 
de 2021.

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
Prefeito
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