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DECRETO Nº. 176/2021 – DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo Hernandes 
Moura Lima, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 

 
DECRETA: 

 
Art. lº. – Exonerar servidores abaixo relacionados, 

contratados por tempo determinado, conforme Lei de 
contratação de 2021. 

 
SERVIDORES CARGOS LOTAÇÃO 

JANETE LOPES ALENCAR PROFESSORA 
Pl  25HS 

FUNDO DA 
EDUCAÇAO 

JARDEL CAMPOS PEREIRA SECRET. 
ESCOLAR 

FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

LUANA CIRQUEIRA DIAS COORD. 
PEDAGOGICA 

FUNDO DA 
EDUCAÇAO  

RICLEIA BEZERRA 
VILANOVA 

PROFESSOPRA 
Pl  25HS 

FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

IOLANDA SOUSA 
FERREIRA 

DIRETORA FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

RUMÃO BORGES NERES VIGIA FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

PEDRO LOBO CHAVES VIGIA FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

LUCIDALVA DE SOUSA 
OLIVEIRA 

PROFESSORA 
Pl 

FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

ISIS REGINA DE SOUSA 
MARIANO 

ASG FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

MARIA MADALENA 
PEREIRA ROCHA 

PROFESSORA 
Pl 

FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

SEBASTIAO ARAUJO VILA 
NOVA 

ASG FUNDO DA 
EDUCAÇÃO 

 
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com 
seus efeitos até a data de30 de novembro de 2021. 

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

                                                                                                                                
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2021. 

 
Paulo Hernandes Moura Lima 

Prefeito Municipal 
 
 

DECRETO Nº. 177/2021 – DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS – Paulo Hernandes 
Moura Lima, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº.421/2019 de 

setembro de 2019, no seu Artigo 2º. Parágrafo Único, e seu 
Art. 4º. Que trata do prazo da inalienabilidade pelo órgão 
doador, 

 
CONSIDERANDO o parecer da comissão para 

acompanhar e fiscalizar as doações de lotes, corresponde a 
Lei 421/2019, Decreto 024/2019, 

 
DECRETA: 

 
Art. lº. – Fica revogada a doação ao senhor, 

Francisco Ruberlan Gomes Soares, CPF nº. 
293.214.413.87, lote nº. 23 da quadra 015, Av. Charqueada 
– Setor Bela Vista.  

 
   Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

                                                                                                                                
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS – ESTADO DO TOCANTINS, aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2021. 

 
Paulo Hernandes Moura Lima 

Prefeito Municipal 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 450/2021 – DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
 

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO 
DA DENOMINAÇÃO DO “CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL MUNDO DA CRIANÇA 
PARA CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
REGINALVA GOMES FERREIRA” 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS-TO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, aprovou 
e EU, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei. 
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Art. 1º. Fica alterada o nome do “CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO DA 
CRIANÇA”, localizada no Município de Bom Jesus do 
Tocantins - TO, passando a denominar-se “CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL REGINALVA 
GOMES FERREIRA.” 

 
Art. 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a dar 

publicidade à Lei, comunicando aos órgãos constituintes do 
município, da nova denominação da Creche. 

 
Art. 3º. Compete ao Poder Executivo Municipal 

providenciar a substituição da placa de nomenclatura de que 
trata esta Lei. 

 
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e 
vinte e um). 

 
PAULO HERNANDES MOURA LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 451/2021 – DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
 

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO 
DA DENOMINAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL PARAÍSO PARA 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LIMA 
BARBOSA “GUARDA LUPE” 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS-TO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, aprovou 
e EU, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei. 

 
Art. 1º. Fica alterada o nome da “ESCOLA 

MUNICIPAL PARAÍSO”, localizada no Município de Bom 
Jesus do Tocantins - TO, passando a denominar-se “ESCOLA 
MUNICIPAL MARIA LIMA BARBOSA “GUARDA LUPE” 

  
Art. 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a dar 

publicidade à Lei, comunicando aos órgãos constituintes do 
Município, da nova denominação da Escola. 

 
Art. 3º. Compete ao Poder Executivo Municipal 

providenciar a substituição da placa de nomenclatura de que 
trata esta Lei. 

 
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e 
vinte e um). 

 
PAULO HERNANDES MOURA LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 452/2021 DE 26 DE NOVEMBRO DE 
2021. 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONTRATAR OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, PRESTAR GARANTIAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

          O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS-TO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, aprovou 
e EU, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei. 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 
operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no 
âmbito do FINISA – FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA 
E AO SANEAMENTO, nos termos da Resolução do CMN, 
Resolução N. 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas alterações, 
destinados à aplicação em despesa de capital no Município de 
Bom Jesus do Tocantins, observada a legislação vigente, em 
especial as disposições da Lei Complementar n. 101, de 04 de 
maio de 2000. 

Parágrafo Único: Os recursos da operação de 
crédito autorizada no caput terão a destinação estabelecida na 
Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a legislação 
aplicável à espécie. 

Art. 2º. Para garantia do principal e encargos da 
operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter 
irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a 
que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, e 
parágrafo 3º da Constituição Federal, ou outros recursos que, 
com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em 
conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal. 

§ 1º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em 
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a 
Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos 
cedidos ou vinculados nos montantes necessários à 
amortização da dívida nos prazos contratualmente 
estipulados.  

§ 2º. Na hipótese de insuficiência dos recursos 
previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros 
recursos para assegurar o pagamento das obrigações 
financeiras decorrentes do contrato celebrado. 

§ 3º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a 
promover o empenho e consignação das despesas nos 
montantes necessários à amortização da dívida nos prazos 
contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios 
financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, 
juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final. 

Art. 3º. Os recursos provenientes da operação de 
crédito a que se refere esta Lei serão consignados como 
créditos adicionais de natureza especial, no Orçamento 
vigente nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 
101/2000, observando a seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 03 
Prefeitura Municipal. De Bom 
Jesus do Tocantins 

Unidade 37 
Sec. De Infra Estrutura e 
Desenvolvimento Urbano 

Função 15 Urbanismo 
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Sub-função 451 Infra – Estrutura urbana 

Programa 2811 
INFRA ESTRUTURA URBANA 
E RURAL 

Projeto/Atividade 1119 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 
DE INFRA ESTRUTURA 
URBANA E RURAL 

Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 

Valor em R$ 2.000.000,00 Dois milhões de Reais 

Fonte de recurso 0600 Operações de Crédito 

 
Art. 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais 

deverão consignar as dotações necessárias às amortizações 
e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro. 

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos 
pagamentos de obrigações decorrentes da operação de 
crédito ora autorizada. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins, Estado de Tocantins, aos 26 (vinte e seis) de 
novembro de 2021. 

PAULO HERNANDES MOURA LIMA 
PREFEITO 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 453/2021 DE 26 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
A CONCEDER DESCONTO E OU 
PARCELAMENTO NO PAGAMENTO 
DO IPTU 2022. E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS-TO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, aprovou 
e EU, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte lei. 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder desconto aos contribuintes que efetuarem o 

pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU 

referente ao exercício de 2022, que será lançado em fevereiro 

de 2022, conforme prazo e índice discriminados no item 

abaixo:  

            I – 35% (trinta e cinco por cento) de desconto para 

os contribuintes que efetuarem o pagamento antecipado ou em 

cota única até o dia 30 (trinta) de junho de 2022;  

            Parágrafo Único: podendo ser dividido em até 03 

(três) vezes sem o benefício/desconto, acima mencionado.  

           II - O pagamento realizado após o vencimento do prazo 

previsto implicará na perda do desconto concedido ao 

contribuinte.  

           III - Para anos anteriores em aberto fica concedido 50% 

(cinquenta por cento) de desconto sobre multas e juros, para 

pagamento à vista ou em até 05 (cinco) parcelas não menor 

que R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais. 

Art. 2º. – Fica concedido desconto de 50% 

(cinquenta por cento) em transferências de domicílios 

urbano, quando o mesmo estiver inadimplente, com prazo 

determinado até 31 de dezembro de 2022.  

Art. 3º. Fica mantido no Código Tributário do 

Município Lei 188/2006, a multa de 5% (cinco por cento) para 

impostos e taxas em atraso e mora de 1% (um por cento) ao 

mês.  

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com seus efeitos a partir de janeiro de 2022.  
 
                Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO TOCANTINS-TO, aos 26 (vinte e seis) dias do mês 
de novembro de 2021. 
 

Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 454/2021 -DE 26 DE NOVEMBRO DE 
2021. 

 
“ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL Nº 371/2017 E FIXA 
VALORES PARA CONCESSÃO DE 
DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
                       O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS-TO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, aprovou 
e EU, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei. 
 
               Art.1° - Cabe ao Prefeito Municipal autorizar a 
concessão de diária de viagem a servidor, admitida à 
delegação de competência. 
 
                Art.2° - Será concedida diária de viagem, por dia de 
afastamento, a servidor que se deslocar da sede do município 
em um raio superior a 50 (cinquenta) Km para outro ponto do 
território nacional, em virtude de serviço, em caráter eventual 
e transitório, incluídos os deslocamentos para participação em 
congressos, palestras, cursos ou outros eventos de interesse 
do município. 
 
                Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei 
considera-se sede do Município, a sede da Prefeitura do 
Município de Bom Jesus - TO. 
 
                 Art. 3º - A diária de viagem será paga em pecúnia e 
terá caráter indenizatório. 
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                Art. 4º - As diárias ficam fixadas nos seguintes 
valores: 
 
I – Para viagens em cidades do interior do Estado do 
Tocantins: 
 
                 Prefeito e Vice-Prefeito – R$ 300,00 
                 Secretários Municipais –  R$ 220,00 
                 Demais Servidores        –  R$ 150,00 
 
II – Para viagens em cidades do interior do Estado de 
outras unidades da Federação: 
 
                Prefeito e Vice-Prefeito    – R$ 600,00 
                Secretários Municipais  –    R$ 350,00 
                Demais Servidores             -  R$ 300,00 
 
III – Para viagens à Palmas 
 
                  Prefeito e Vice-Prefeito – R$ 500,00 
                  Secretários Municipais –  R$ 300,00      
                  Demais Servidores        –  R$ 220,00 
 
IV – Para viagens a outras Capitais outras unidades da 
Federação 
                       
                       Prefeito e Vice-Prefeito – R$ 1.000,00 
                       Secretários Municipais –  R$ 600,00 
                       Demais Servidores   –        R$ 400,00 
 
V- Para Brasília - DF: 
                    
                      Prefeito e Vice-Prefeito – R$1.000,00 
                      Secretários Municipais –  R$ 600,00 
                     Demais Servidores   –        R$ 400,00 
 

Art. 5º - As diárias concedidas serão requisitadas, 
empenhadas e pagas antes do início do deslocamento. 

 
Parágrafo único - Em casos de comprovada 

emergência, o pagamento poderá ocorrer após iniciado o 
deslocamento, desde que devidamente justificado e autorizado 
pela autoridade competente. 

 
Art. 6°- O valor da diária de viagem custeará 

despesas com locomoção urbana, hospedagem e 
complementação do auxílio-alimentação. 

 
Parágrafo único - A relevância a que se refere o 

presente artigo será atestada por meio de certificado expedido 
pelo Prefeito, mediante indicação do Presidente do Conselho. 
 
§ 1° - A locomoção urbana não abrangerá as despesas com as 
passagens para o destino final e para o retorno à sede, nem 
as despesas com a utilização de veículo oficial se forem o 
caso. 
 
§ 2° - A hospedagem compreende a acomodação para o 
pernoite. 
 
§ 3º - Será admitida a fixação de valores diferenciados, a título 
de complementação do auxílio alimentação, com base na 
jornada de trabalho do servidor. 
 

Art. 7º - A diária de viagem será integral ou parcial 
$ 1° - A diária de viagem integral só é devida quando o 
deslocamento exigir o pernoite do servidor fora da sede do 
município. 
 

§ 2° - A diária de viagem parcial equivale à metade do valor da 
diária de viagem integral e é devida quando o deslocamento 
for superior a 06 (seis) horas, sem o pernoite do servidor fora 
da sede do município. 
 
§ 3° - Considera-se termo inicial da contagem de tempo do 
deslocamento, para fins de concessão de diária de viagem, o 
horário de partida da sede do município. 
 
§ 4° - Considera-se termo final da contagem de tempo do 
deslocamento, para fins de concessão de diária de viagem, o 
horário de retorno à sede do município. 
 

Art. 8º - O servidor receberá, de forma antecipada, 
o valor relativo aos dias previstos para deslocamento, até o 
limite de 10 (dez) diárias de viagem mês por secretaria. 
 
§ 1° - O limite fixado neste artigo poderá ser elevado para até 
20 (vinte) diárias de viagem, quando o chefe do Poder 
executivo reconhecer, em despacho fundamentado, a 
necessidade da medida, em razão da natureza do serviço ou 
das condições em que ele será exercido. 
 
§ 2° - O servidor que receber as diárias de viagem e que por 
qualquer motivo não se deslocar da sede do município ficará 
obrigado a restituí-las, na integralidade, no prazo de até cinco 
dias úteis, contados da data prevista para a partida, sob pena 
de desconto integral, em folha, dos valores recebidos, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
§ 3° - O servidor que retornar à sede do município em prazo 
menor do que o previsto para deslocamento ficará obrigado a 
restituir as diárias que não forem utilizadas, no prazo de até 
cinco dias úteis, contados do retorno à sede, sob pena de 
desconto integral, em folha, dos valores recebidos em 
excesso, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 

Art. 09º. - As propostas de concessão de diárias, 
quando o afastamento iniciar-se às sextas-feiras, bem como 
as que incluam sábados, domingos e feriados, serão 
expressamente justificadas pela autoridade competente. 
 

Art. 10º. - No processamento da despesa com 
diárias de viagem será observado que: 
 
I – quando o período de afastamento se estender até o 
exercício subsequente, a despesa recairá no exercício em que 
se iniciou; 
 
II – para a concessão e o pagamento de diárias, torna-se 
obrigatória a publicação dos respectivos atos no Placar da 
Prefeitura, com indicação: 
 
a) do nome do servidor; 
b) do cargo/função ocupado; 
c) do destino; 
d) da atividade a ser desenvolvida; 
e) do período de afastamento; e 
f) do número de diárias fornecidas. 
 

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei nº. 371/2017, com efeitos a partir de janeiro de 
2022. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS-TO, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
novembro do ano de 2021. 
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Paulo Hernandes Moura Lima 
Prefeito Municipal 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 455/2021-Bom Jesus do Tocantins, 26 de 
novembro de 2021. 
 

“AUTORIZA CONCESSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL 
(QUIOSQUE), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS-TO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, aprovou 
e EU, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte lei 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a conceder o uso do imóvel a seguir especificado, mediante 
licitação, à pessoa jurídica ou física legalmente constituída, 
para fins de implantação, manutenção e exploração de 
Quiosque localizado na Rua Paraná, quadra 051, parte do lote 
011, esquina com a Rua Martins Figueiredo, Setor Aeroporto, 
nesta cidade. 

                              
Art. 2º A concessão de uso será prelo prazo de vinte 

anos, podendo ser prorrogada por igual período se a finalidade 
da concessão estabelecida no art. 1º desta Lei estiver sendo 
cumprida. 

                            
Art. 3º A concessionária poderá realizar no imóvel 

as obras e melhorias necessárias ao cumprimento da 
finalidade desta concessão de uso, sempre mediante prévia 
anuência do Município. 
 
§ 1º As benfeitorias realizadas pela concessionária não serão 
compensadas pelo Município, incorporando-se ao imóvel 
concedido. 
§    2º Caberá à concessionária todos os ônus e encargos de 
conservação e manutenção do imóvel concedido. 
                            

Art. 4º As demais normas e condições desta 
concessão de uso serão estabelecidas na licitação e contrato. 

                           
Art. 5º As despesas do Município decorrentes desta 

Lei são suportadas por dotações orçamentárias próprias. 
                           
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS, Estado de Tocantins, aos 26 (vinte e 
seis) dias de novembro de 2021. 
 

PAULO HERNANDES MOURA LIMA 
PREFEITO 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo n° 1254/2021 – Tomada de Preços n° 
005/2021. 
Contrato nº. 035/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida 
Tocantins, n° 21, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins, CEP: 77.714-00. 

Contratada: JM Construtora e Transportadora Ltda. – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
41.920.177/0001-93, com sede na Rua Otaviano Rodrigues de 
Oliveira, nº 831, Setor Aeroporto, Bom Jesus do Tocantins, 
Estado do Tocantins. 
Objeto: Contratação de empresa para realizar a construção da 
ponte sobre o córrego Santa Rosa, córrego Grota do Poço e 
Rio Urubu, na zona rural do município de Bom Jesus do 
Tocantins/TO. 
Do Valor Contratual, e Dos Recursos Orçamentários e 
Financeiros: R$ O valor para a execução do objeto deste 
Contrato é de R$ 259.051,46 (duzentos e cinquenta e nove mil 
cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), sendo este 
valor dividido em lotes da seguinte forma: Lote 01 – R$ 
173.339,17 (cento e setenta e três mil, trezentos e trinta e nove 
reais e dezessete centavos). Lote 02 – R$ 49.494,52 (quarenta 
e nove mil, quatrocentos e novena e quatro reais e cinquenta 
e dois centavos). Lote 03 – R$ 36.217,77 (trinta e seis mil 
duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), os 
recursos orçamentários para o pagamento da execução dos 
serviços objeto desta licitação, têm como fonte, receita própria, 
e a despesa do Orçamento do exercício de 2021, Bom Jesus 
do Tocantins - TO, consignados em dotação orçamentária 
própria do Município na seguinte dotação: Unidade 
Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano; Projeto/Atividade: 
03.37.15.451.2811.1.107; Elemento de Despesa: 
4.4.90.51.00; Fonte de Recurso: 0010.00.000. 
Do Prazo: 90 (noventa) dias, contados da data da emissão e 
assinatura da ordem de serviços. 
 
Data de assinatura: 29 de novembro de 2021. 
 
Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito 
Municipal, Contratante e Joel Marcos Machado Sousa, 
Representante Legal, Contratado.  

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contrato nº. 018/2021. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 12.502.305/0001-80, com sede na Avenida 
Tocantins, s/n°, setor Pedra Branca, Bom Jesus do Tocantins, 
Estado do Tocantins.  
Contratada: Construtora Jalapão do TO Ltda – EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
33.891.147/0001-78, com sede na Rua Getúlio Vargas, n° 
2019, centro, Pedro Afonso, Estado de Tocantins.  
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a 
reforma e ampliação das unidades básicas de saúde Joana 
Maria Araújo Neves Pereira e Francisco Pereira Rocha na 
cidade de Bom Jesus do Tocantins/TO. 
Valor Contratual e Recursos Orçamentários e Financeiros: 
R$ 314.070,18 (trezentos e quatorze mil setenta reais e 
dezoito centavos), divididos em 02 (dois) lotes, sendo o lote 01 
– Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde Francisco 
Pereira Rocha no valor de R$ 187.634,40 (cento e oitenta e 
sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) 
e o lote 02 – Ampliação da Unidade de Saúde Joana Maria 
Araújo Neves Pereira no valor de R$ 126.435,78 (cento e vinte 
e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito 
centavos), os recursos orçamentários para o pagamento da 
execução dos serviços objeto desta licitação, têm como fonte, 
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receita própria, e a despesa do Orçamento do exercício de 
2021, Bom Jesus do Tocantins/TO, consignados em dotação 
orçamentária própria do Município na seguinte dotação: Fundo 
Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 
10.10.10.301.2818.1.113. Elemento de Despesa: 4.4.90.51. 
Fonte de Recurso: 0040.00.000. Ficha: 000189. 
Vigência: 90 (noventa) dias, contados da data de assinatura 
da ordem de serviços. 
 
Data de assinatura: 26 de novembro de 2021. 
 
Signatários: Andreia Vieira de Sousa, Gestora, Contratante e 
José Carlos Pereira Gonçalves, Sócio Administrador, 
Contratado. 

 

 
 

PORTARIA Nº016/2021 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
                          

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições Legais 
e Constitucionais, que lhe são conferidas por lei.   
 
RESOLVE: 
 

Art. lº. – Autorizar o pagamento de reembolso de 
diária ao Servidor Lourivan da Silva Ribeiro, Motorista do 
Transporte Escolar, com lotação no Fundo Municipal de 
Educação e Cultura que se deslocou  a cidade de Palmas, nos 
dias  09 e 10 de novembro de 2021.  

 
Art. 2º. – Fica autorizado o pagamento de 02  (duas) 

diárias no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
perfazendo o total de 300,00 (trezentos reais) para custear 
despesas com transporte terrestre, hospedagem e 
alimentação entre Bom Jesus do Tocantins/TO e  Palmas/TO.  

 
Art. 3º. – A viagem citada no artigo 1º refere-se ao 

deslocamento do Servidor para levar o ônibus escolar placa n° 
QWC6C70 para revisão mecânica na autorizada 
Transrio/Volkswagem, com o objetivo cumprir as revisões 
necessárias para o seu funcionamento.    

 
Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Registre-se, Publique-se,  e Cumpra-se. 
 
               GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 22 dias do mês de novembro  
de 2021. 

Itamar Lopes Batista Lima 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Decreto nº 004/2021 
 
 

PORTARIA Nº017/2021 - DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

“Dispõe sobre a nomeação de 
membros da Comissão Periódica 
de Avaliação de Desempenho 
dos Servidores da Rede 
Municipal de Ensino e dá outras 
providências” 

                          

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições Legais 
e Constitucionais, que lhe são conferidas por lei.   

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 432/2019 de 

18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Plano de Carreira 
e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da 
Educação Básica do Município de Bom Jesus do Tocantins 
(PCR), em especial seu Art. 20, 
 
RESOLVE: 
 

Art. lº. – Ficam nomeados os membros representes 
de entidades municipais para comporem a Comissão Periódica 
de Avaliação de Desempenho dos Servidores da Rede 
Municipal de Ensino. 

 
I. Representantes da Secretaria Municipal de 

Educação: 

DARLINDA FERNANDES BARBOSA PEREIRA  

II. Representante  do Magistério Público Municipal: 

MARIA JOSÉ TRANQUEIRA DE SOUSA  

III. Representantes do Conselho Municipal de Educação:  

VANDERLEIA PINTO DE OLVEIRA 

IV. Representante da Câmara Municipal de Vereadores:  

VANDERLAN VANDERLEI VELOSO  

V.  Representante da Pais de Alunos: 

IGOR MILHOMEM MIRANDA 

VI. Membros Suplentes  

JANAINE BESERRA SALES 

SILVIA FERNANDES DA SILVA COSTA  

Art. 2º. – A  Comissão será responsável por 
elaborar os instrumentos avaliativos (avaliação, tabela para 
tabulação de dados, notificação da avaliação e contestação da 
avaliação) e elaborar roteiro de aplicação das avaliações para 
as U.Es com datas definidas; 

 
Art. 3º. – As demais atividades serão desenvolvidas 

conforme dispõe a Instrução Normativa n°02/2021  de 23 de 
novembro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.  

 
Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Registre-se, Publique-se,  e Cumpra-se. 
 
               GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 26 dias do mês de novembro  
de 2021. 

Itamar Lopes Batista Lima 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Decreto nº 004/2021 
 
 

ANEXO ÚNICO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, DE 23 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 

 
Dispõe sobre a Avaliação de 
Desempenho dos Servidores 
Públicos da Rede Municipal de 
Ensino de Bom Jesus do Tocantins - 
TO, para o exercício 2021, e adota 
outras providências. 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais 
que lhe confere, e considerando a necessidade de 
implementar a Avaliação de Desempenho dos Servidores, 
segundo estabelece a Lei Municipal  nº 432/2019, de 18 de 
dezembro de 2018, resolve: 

 

CAPITULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º A Avaliação do Servidor visa atender tanto 
às necessidades de organização da instituição quanto as dos 
profissionais, no que diz respeito à qualificação do servidor e a 
evolução funcional no Plano de Cargos e Remunerações. 

Art. 2º Serão avaliados todos os servidores lotados 
no âmbito do Fundo Municipal de Educação e Cultura. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos do Sistema Permanente de Avaliação de 
Desempenho 

Art. 3º São objetivos da Avaliação de Desempenho: 

I - diagnosticar e analisar o desempenho individual e coletivo 
dos servidores no desenvolvimento de suas 
atividades/atribuições; 

II – envolver os profissionais da Educação para a adesão ao 

processo avaliativo; 

III – aprimorar o senso de responsabilidade de todo 
profissional ao aplicar a Avaliação de Desempenho; 

IV – verificar, de forma sistemática, o desempenho de cada 
servidor na função e seu potencial de desenvolvimento futuro; 

V – proporcionar condições adequadas de trabalho aos 
servidores para o bom desempenho de suas funções; 

VI – possibilitar aos profissionais do magistério, estáveis ou 
estabilizados, a valorização profissional por meio da evolução 
funcional; 

VII – possibilitar maior estreitamento nas relações 
interpessoais e a cooperação entre todos os profissionais e 
suas chefias; 

VIII – direcionar políticas e programas de capacitação e 
aperfeiçoamento profissional dos servidores; 

IX – identificar ações para o desenvolvimento profissional do 
servidor; 

X - ser instrumento de alinhamento das metas individuais com 
as institucionais. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES RELATIVAS AO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO 

Seção I 

Das Responsabilidades das Lideranças do Setor/Unidade 
Escolar 

Art. 4º O Chefe de cada Setor/Unidade Escolar é 

responsável pelo processo de avaliação, devendo: 

I – assegurar a adequada condução do processo avaliativo de 
desempenho no 

Setor/Unidade Escolar onde atua; 

II – realizar o sorteio que indicará o quarto avaliador; 

III – acompanhar e orientar a avaliação dos servidores; 

IV – avaliar com imparcialidade o desempenho do servidor; 

V – responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos 

estipulados; 

VI – responsabilizar-se pelo caráter fidedigno das informações 
prestadas; 

VII – incluir, no planejamento do Setor/Unidade Escolar onde 
é responsável, a necessidade de capacitação do servidor, cujo 
desempenho não tenha atendido às expectativas da função; 

VIII – responsabilizar–se pela avaliação dos servidores 
efetivos que se encontram afastados e/ou licenciados quando 
do período avaliatório; 

IX – conferir e atestar a digitação das informações contidas nos 
Instrumentos de Avaliação. 

 

Seção II 

Das Responsabilidades do Servidor Avaliado 

 

Art. 5º São responsabilidades do servidor avaliado: 

I – contribuir para a implementação da Avaliação de 
Desempenho; 

II – autoavaliar-se de maneira consciente e objetiva; 

III – empreender esforços para melhorar continuamente seu 
desempenho; 

IV – co-responsabilizar-se pelo próprio desenvolvimento 
profissional; 

V – colaborar para a melhoria continua dos serviços prestados 
no âmbito da Secretaria de Educação. 
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Seção III 

Das responsabilidades dos Assessores e dos Técnicos 
da Semec responsáveis pela 

Avaliação de Desempenho 

 

Art.6º São responsabilidades dos Assessores e dos 
Técnicos da Semec responsáveis pela 

Avaliação de Desempenho: 

I – orientar e monitorar os processos de Avaliação de 
Desempenho nas unidades jurisdicionadas à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura; 

II – realizar estudos sobre Avaliação de Desempenho, 
objetivando aprimorar os processos e instrumentos de 

avaliação. 

CAPÍTULO IV 

Da Aplicação da Avaliação de Desempenho por Função 

Art. 7º A Avaliação de Desempenho por função é 
um processo anual e sistemático, no qual o servidor será 
avaliado se possuir vínculo efetivo com a Rede Municipal de 
Ensino.  

Art. 8º O Servidor fará a autoavaliação e será 
avaliado por dois avaliadores selecionados de acordo com 
critérios estabelecidos neste Decreto. 

Art. 9º Nas Unidades Escolares serão avaliados: 

I – Docente: pelo próprio servidor, pelo Coordenador 

Pedagógico e pelo Diretor da Unidade Escolar.  

II – Coordenador Pedagógico e Orientador Educacional: pelo 
próprio servidor,  pelo Diretor de Unidade Escolar, pelo colega 

Coord. Pedagógico    Orientador Educacional; 

III – Coordenador de Apoio Escolar: pelo próprio servidor,  pelo 
Diretor da Unidade Escolar e por uma Merendeira ou  um 
Auxiliar de Serviços Gerais sorteado que atua no mesmo 
horário; 

IV – Auxiliar de Secretaria: pelo próprio servidor,  pelo Diretor 
da Unidade Escolar e  pelo Secretário Escolar; 

V – Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia Noturno: 
pelo próprio servidor,  pelo Diretor da Unidade Escolar e pelo 
Coordenador de Apoio; 

VI - Diretor de Unidade Escolar: pelo próprio servidor,  pelo 

Coordenador e pelo Orientador Educacional; 

VII – Secretário Escolar: pelo próprio servidor,  pelo Diretor da 
Unidade Escolar e pelo Coordenador Pedagógico; 

VIII – Motorista: pelo próprio servidor,  pelo Diretor da Unidade 
Escolar e pelo Diretor de Transportes.  

 

Art. 10 Na Sede da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura o servidor será avaliado: 

I – pelo próprio Servidor; 

II – pelo Secretário de Educação; 

III – por um Colega sorteado. 

Art. 11 Será assegurada a alternância do servidor 
sorteado nas avaliações subsequentes. 

Art. 12 Será considerado aprovado no Sistema 
Anual de Avaliação de Desempenho os servidores que 
obtiverem conceito entre Bom e Excelente, em conformidade 
com as instruções contidas nos Instrumentos de Avaliação de 

Desempenho. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Recursos 

Art. 13 É de dez dias úteis, contados a partir do 
recebimento da Notificação do Resultado Individual da 
Avaliação de Desempenho, o prazo para interpor eventuais 

recursos junto à Comissão Setorial de Avaliação. 

§1º O recurso de que trata o caput deste artigo deverá ser: 

I – protocolizado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura; 

II – interposto formalmente e preferencialmente digitado em 
editor de texto, contendo nome, lotação, cargo, matrícula e 
assinatura, sob pena do recurso não ser reconhecido; 

III – endereçado à Comissão Periódica de Avaliação; 

IV – formulado com base em argumentos claros e objetivos, 

devidamente fundamentados e justificados. 

§2º Não serão reconhecidos como recursos: 

I – meros protestos ou manifestações desprovidas de 
fundamento, ou; 

II – reclamações encaminhadas por fax, e-mail ou outros meios 
eletrônicos. 

§3º Os recursos interpostos nos termos deste capítulo serão 
julgados pela Comissão Periódica de Avaliação para Aferição 
Individual do Mérito do Profissional da Educação Básica, no 
prazo máximo de 30 dias úteis. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

Art. 14 O servidor à disposição, deverá ser avaliado 

no órgão atual de sua lotação. 

Art. 15 O servidor removido, no âmbito desta 
Secretaria, que tiver menos de dois meses e exercício na 

lotação atual, deverá ser avaliado na lotação anterior. 

 

CAPÍTULO VII 
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Das Disposições Finais 

Art. 16 Nas ausências legais do Chefe/Avaliador, a 
avaliação será realizada por um substituto legal que tenha uma 
relação profissional mais próxima com o Avaliado. 

Art. 17 Os Instrumentos da Avaliação de 
Desempenho não devem conter rasuras nem questões sem 
respostas. 

Art. 18 Todas as folhas dos Instrumentos de 
Avaliação devem ser rubricadas pelo servidor avaliado e pelo 
avaliador. 

Art. 19 O servidor detentor de dois cargos deverá 
ser avaliado em cada cargo de acordo com a função exercida. 

Art. 20 O servidor que estiver lotado em mais de 
uma Unidade Escolar deverá ser avaliado na de maior carga 
horária, de acordo com a função exercida.  

Art. 21 Cada uma das avaliações feitas pelos 
avaliadores terá peso único e o resultado final será o conceito 
da média aritmética das quatro avaliações. 

Art. 22 A recusa do servidor avaliado de assinar 
qualquer uma das avaliações deverá ser registrada no 
Relatório de Recusa, que será atestado por duas testemunhas 

devidamente identificadas, conforme Anexo I. 

Art. 23 O servidor detentor de cargo efetivo, que por 
qualquer motivo não foi avaliado durante o processo avaliatório 
conforme cronograma deverá requerer a avaliação, 
justificadamente, junto à Comissão Setorial de Avaliação. 

Parágrafo único: O requerimento de avaliação de 
que trata o caput deste artigo será analisado pela Comissão 
Setorial de Avaliação. 

Art. 24 Para sanar eventuais dúvidas quanto à 
interpretação destas normas, análise de casos omissos, fatos 
relevantes e situações não contempladas neste Decreto, 
deverá ser consultado o titular da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

Art. 25 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as Instruções anteriores. 

Bom Jesus do Tocantins – TO, 23 de novembro de 2021. 

 
Itamar Lopes Batista Lima 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
Decreto nº 004/2021 

 

 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 
 

CONTRATAÇÃO IMEDIATA  
 

OBJETO: Aquisição de motocicleta para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins – TO 
 
    A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS - TO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída através da Base Legal do Art. 75, inciso II, 
da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas alterações, torna 

público a Dispensa de Licitação para aquisição de motocicleta 
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bom 
Jesus do Tocantins – TO. 
 
 1 – A contratação ocorrerá após a obtenção da menor 
proposta, dentre pelo menos 03 (três) apresentadas por 
interessados que atendam aos requisitos, dentro do prazo 
improrrogável de 3 (três) dias a contar da publicação deste 
edital, conforme a legislação determina, devendo o detentor 
apresentar os seguintes documentos: 
Pessoa Jurídica: 
 
a) Certidão negativa de Tributos Estaduais; 
b) Certidão conjunta negativa da dívida ativa da União; 
c) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
d) Certificado de regularidade no FGTS; 
e) Certidão negativa de Débito Municipais; 
f) Contrato social; 
g) Documentos pessoais do representante legal; 
 
2 – O bem deverá ser entregue de forma  imediata. 
 
3 - A Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins - TO 
poderá rescindir a dispensa a qualquer momento após a 
normalização dos motivos que ensejaram a dispensa. 
 
4 – O presente Edital e a respectiva dispensa rege-se pela Lei 
nº 14.133/21, sendo que os casos omissos serão resolvidos 
pela referida Lei. 
  
5 - Cláusula de Impedimento: O licitante fica impedido de 
concorre à licitação no caso tem algum impedimento contido 
no art. 14 da Lei nº 14.133/21. 

     
 Bom Jesus do Tocantins - TO, 30 de Novembro de 2021. 

 
JAILEI PUGAS NEVES 

PRESIDENTE CPL 
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