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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Deusany Batista De Castro
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 058, DE 18 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a contratação de servidor para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, 
na Secretaria Municipal de Transportes, e dá outras 
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a existência, no âmbito municipal, a Lei 
Complementar nº 234/2022, de 23 de março de 2022, em que dispõe sobre 
a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos órgãos da administração direta 
do Poder Executivo Municipal;

DECRETA:
                   Art. 1º - Fica NOMEADO o servidor público, PAULO 

JERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 004.842.831-03, para 
ocupar o cargo em provimento temporário de MECÂNICO, com jornada de 
trabalho de 40h semanais, em horário determinado pela entidade nomeante, com 
lotação na Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 2º -Esta nomeação se submeterá as condições estipuladas na Lei 
Complementar nº 234/2022, de 23 de março de 2022.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano 
de 2022.

_________________________________
DEUSANY BATISTA DE CASTRO

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 059/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022

“Regulamenta a Lei de Política Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Novo Acordo, Estado do 
Tocantins e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal:

Considerando que o artigo 102, da Lei Municipal 226 de 18 de 
novembro de 2021, prevê que o Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

DECRETA:
Art. 1º Fica regulamentado no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do Poder Executivo do Município a Política Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Novo Acordo/TO, criada pela Lei n° 226/2021.

Art. 2° Regula a ação do Poder Público Municipal e sua relação com 
os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, 
defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Art. 3° A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada pelos 
seguintes princípios:

I - a promoção do desenvolvimento integral do ser humano;
II - a racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
III - a proteção de áreas ameaçadas de degradação;
IV - o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
V - a função social e ambiental da propriedade;
VI - a obrigação de recuperar áreas degradadas e indenizar pelos 

danos causados ao meio ambiente;
VII - garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente.

Art. 4º - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas 
pelos diversos órgãos e entidades do Município, com aqueles dos órgãos federais 
e estaduais, quando necessário;

II - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, 
favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;

III - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo 
as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os 
riscos e os usos compatíveis;

IV - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com 
a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos 
ambientais, naturais ou não;

V - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o 
emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportem risco 
para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e 
de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente em face da lei e 
de inovações tecnológicas;

VII - estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a 
constante redução dos níveis de poluição;

VIII - preservar e conservar as áreas protegidas no Município;
IX - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos 

recursos ambientais, naturais ou não;
X - promover a educação ambiental na sociedade e especialmente na 

rede de ensino municipal;
XI - promover o zoneamento ambiental;
XII - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente; 
XIII - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico 

com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, 
a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais; 

XIX - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a 
sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos 
de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente; 

XX - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, 
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respeitadas as peculiaridades regionais e locais. 

Art. 5º - São instrumentos da política municipal de meio ambiente:
I - zoneamento ambiental;
II – educação ambiental;
III - criação e manutenção de espaços territoriais especialmente 

protegidos;
IV – licenciamento ambiental;
V – controle e fiscalização ambiental;
VI - monitoramento ambiental;
VII – recuperação ambiental;
VIII – Fundo Municipal do Meio Ambiente;
IX - manejo sustentável dos recursos naturais;
X – desenvolvimento cientifico e tecnológico e sua divulgação;
XI – instrumentos econômicos;
XII – fomento a participação social nas questões ambientais.
XIII - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano em Apoio à Gestão 

Ambiental.

Art. 6º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos deste 
Código:

I - meio ambiente: a interação de elementos naturais e criados, sócio-
econômicos e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que 
caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de 
dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve 
fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;

III - degradação ambiental: a alteração adversa das características 
do meio ambiente;

IV - poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de 
atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar da população;
b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos;
e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.
V - poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

direta ou indiretamente responsável, por atividade causadora de poluição ou 
degradação efetiva ou potencial;

VI - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais 
e subterrâneas, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VII - proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação 
e preservação da natureza;

VIII - preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo 
apenas seu uso indireto;

IX - conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista 
a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, 
garantindo-se a biodiversidade;

X - manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos 
ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando 
atingir os objetivos de conservação da natureza;

XI - gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos 
sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação 
adequada - regulamentos, normatização e investimentos públicos - assegurando 
racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em 
benefício do meio ambiente;

XII - Áreas de Preservação Permanente: porções do território 
municipal, de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas 
características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XIII - Unidades de Conservação: parcelas do território municipal, 
incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público 
ou privado legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com 
objetivos e limites definidos, sob regimes especiais de administração, às quais 
se aplicam garantias adequadas de proteção.

Art. 7o O Município podem valer-se, entre outros, dos seguintes 
instrumentos de cooperação institucional: 

I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor; 
II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos 

similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da 
Constituição Federal; 

III - Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais 
e Comissão Bipartite do Município; 

IV - fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; 
V - delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados 

os requisitos previstos nesta Lei Complementar; 
VI - delegação da execução de ações administrativas de um ente 

federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar. 
§ 1o Os instrumentos mencionados no inciso II do caput podem ser 

firmados com prazo indeterminado. 

§ 2o As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Município 
terão sua organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos 
internos. 

Art. 8º O Município poderá delegar, mediante convênio, a execução 
de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei, desde que o município 
da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações 
administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente. 

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os 
efeitos do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 
devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações 
administrativas a serem delegadas. 

Art. 9º As ações de cooperação entre o Município, deverão ser 
desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3o e a garantir 
o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas 
governamentais. 

Art. 10º São ações administrativas dos Municípios: 
I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, a Política Nacional e 

Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas 
à proteção do meio ambiente; 

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições; 

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio 
Ambiente; 

IV - promover, no Município, a integração de programas e ações 
de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, 
relacionados à proteção e à gestão ambiental; 

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio 
às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente; 

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados 
à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 

VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre 
Meio Ambiente; 

VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação 
e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio 
Ambiente; 

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
 X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos; 
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente, na forma da lei; 

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos 
cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao 
Município; 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 
nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades 
ou empreendimentos: 

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade; ou 

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 
nesta Lei Complementar, aprovar: 

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas 
pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e 

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pelo Município.

Art.11º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano 
de 2022.

DEUSANY BATISTA DE CASTRO
Prefeita Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO 24/2022

PROCESSO 229/2022 – PREGÃO ELETRONICO 003/2022

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO - TO. CONTRATADA: PRIME 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, 
compreendendo a implantação e operação de sistema via WEB, para 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, 
alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pneus 
novos, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral exceto 
serviços de borracharia e lava jato), bem como o fornecimento de peças 
e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha e serviços 
de guincho e reboque, operada através da utilização de sistema via 
web próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais 
e serviços através de rede de oficinas credenciadas.. VALOR: R$ 
350.686,07 (Trezentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e seis reais 
e sete centavos). Taxa administrativa : – 21,00% do valor total do valor a 
ser gerenciado. BASE LEGAL: Processo nº 229/2022, nos termos da Lei 
8.666. SIGNATÁRIOS: Representante pela contratante Deusany Batista 
de Castro inscrito(a) no CPF nº 231.271.391-87, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº 296.441 2º via SSP/TO e pela contratada: . Renata 
Nunes Ferreira - PROCURADOR, portador da carteira de identidade 
n° RG: 485370104-9 SSP-SP CPF nº CPF: 371.237.288-40. DATA DE 
ASSINATURA: 17/05/2022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  

Novo Acordo – TO 17 de maio de 2022.

Deusany Batista de Castro                                                                                                                                           
 

PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO 17/2022

PROCESSO 229/2022 – PREGÃO ELETRONICO 003/2022

ESPÉCIE:  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO 
ACORDO - TO. CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento, compreendendo a implantação 
e operação de sistema via WEB, para manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, filtro, pneus novos, pintura em geral e sistema 
de injeção eletrônica em geral exceto serviços de borracharia e lava 
jato), bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição 
original ou similar de primeira linha e serviços de guincho e reboque, 
operada através da utilização de sistema via web próprio da contratada, 
compreendendo orçamento dos materiais e serviços através de rede 
de oficinas credenciadas.. VALOR: R$ 194.095,30 (cento e noventa e 
quatro mil noventa e cinco reais e trinta centavos). Taxa administrativa 
: – 21,00% do valor total do valor a ser gerenciado. BASE LEGAL: 
Processo nº 229/2022, nos termos da Lei 8.666. SIGNATÁRIOS: 
Representante pela contratante Darlan Oliveira de Andrade , inscrito (a) 
no CPF 011.624.291-43 portador (a) da Carteira de Identidade nº 394.747 
SSP/TO e pela contratada: . Renata Nunes Ferreira - PROCURADOR, 
portador da carteira de identidade n° RG: 485370104-9 SSP-SP CPF nº 
CPF: 371.237.288-40. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses.  

Novo Acordo – TO 17 de maio de 2022.

Darlan Oliveira de Andrade                                                                                                                                          
Gestor do FMS

EXTRATO DO CONTRATO 11/2022

PROCESSO 229/2022 – PREGÃO ELETRONICO 003/2022

ESPÉCIE:  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO 
ACORDO - TO. CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento, compreendendo a implantação 
e operação de sistema via WEB, para manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, filtro, pneus novos, pintura em geral e sistema 
de injeção eletrônica em geral exceto serviços de borracharia e lava 
jato), bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição 
original ou similar de primeira linha e serviços de guincho e reboque, 
operada através da utilização de sistema via web próprio da contratada, 

compreendendo orçamento dos materiais e serviços através de rede de 
oficinas credenciadas.. VALOR: R$ 194.095,30 (cento e noventa e quatro 
mil noventa e cinco reais e trinta centavos). Taxa administrativa : – 21,00% 
do valor total do valor a ser gerenciado. BASE LEGAL: Processo nº 
229/2022, nos termos da Lei 8.666. SIGNATÁRIOS: Representante pela 
Eudivane Pereira Xavier, brasileiro, Maior, Capaz, portador do RG n°. 
851.501 SSP/TO, e do CPF (MF) n°. 027.451.811-22 e pela contratada: 
. Renata Nunes Ferreira - PROCURADOR, portador da carteira de 
identidade n° RG: 485370104-9 SSP-SP CPF nº CPF: 371.237.288-40. 
DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  

Novo Acordo – TO 17 de maio de 2022.

Eudivane Pereira Xavier
Gestor do FME

EXTRATO DO CONTRATO 05/2022

PROCESSO 229/2022 – PREGÃO ELETRONICO 003/2022

ESPÉCIE:  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO 
ACORDO - TO. CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento, compreendendo a implantação 
e operação de sistema via WEB, para manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, filtro, pneus novos, pintura em geral e sistema 
de injeção eletrônica em geral exceto serviços de borracharia e lava 
jato), bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição 
original ou similar de primeira linha e serviços de guincho e reboque, 
operada através da utilização de sistema via web próprio da contratada, 
compreendendo orçamento dos materiais e serviços através de rede de 
oficinas credenciadas.. VALOR: R$ 38.819,05 (Trinta e oito mil oitocentos 
e dezenoves reais e cinco centavos). Taxa administrativa: – 21,00% 
do valor total do valor a ser gerenciado. BASE LEGAL: Processo nº 
229/2022, nos termos da Lei 8.666. SIGNATÁRIOS: Representante 
pela Srª  Antonia Batista de Castro Gama, brasileira, Maior, Capaz, 
portadora do RG n°. 93285 SSP/TO, e do CPF (MF) n°. 360.817.101-06 
e pela contratada: . Renata Nunes Ferreira - PROCURADOR, portador 
da carteira de identidade n° RG: 485370104-9 SSP-SP CPF nº CPF: 
371.237.288-40. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022. VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses.  

Novo Acordo – TO 17 de maio de 2022.

Antonia Batista de Castro Gama
Gestor do FME
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