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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DIRCINEU FRANCISCO BOLINA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 00321, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Altera a lei 150/2013, que cria o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, e dá outras 
providências.

O Prefeito do Município de Pugmil - TO, no uso de suas atribuições 
legais e conferidas pela Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica criado, no âmbito do município de Pugmil (TO), 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, 
vinculado à Secretaria de Municipal de Agricultura.

Art. 2º  O CMDRS têm caráter deliberativo, consultivo e 
reivindicativo, gozando de  autonomia nas decisões internas. 

Art. 3º  Sem prejuízo das funções constitucionais dos Poderes 
Legislativo e Executivo e nos limites da legislação vigente, são atribuições do 
CMDRS: 

I - definir as prioridades das ações que contribuam para o 
desenvolvimento da agricultura do município; 

II - desenvolver e fomentar o relacionamento com Conselhos de 
instâncias superiores; 

II - participar na definição das políticas para o desenvolvimento rural, 
o abastecimento alimentar e a defesa do meio ambiente; 

IV - promover a conjugação de esforços, a integração de ações e 
a utilização racional dos recursos públicos e privados em busca de objetivos 
comuns; 

V -  p romover  a t iv idades  pa ra  e laboração  de  P lano 
P lur ianua l  de  Desenvolv imento  Rura l  Sus ten táve l ,  e  p lanos 
afins, no sentido de desenvolver a atividade rural do município;  
VI - participar no controle e avaliação da política municipal de desenvolvimento 
rural; 

VII - difundir informações que possibilitem à população do município 
o conhecimento do Plano Plurianual de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
demais planos relacionados à s atividades rurais;

VIII - promover a realização de estudos, pesquisas, levantamentos e 
organização de dados e informações que servirão de subsídio para o conhecimento 
da realidade de produção agrícola do município; 

IX - zelar pelo cumprimento das leis municipais e das questões 

relativas ao meio ambiente, sugerindo, inclusive, mudanças tendestes ao seu 
aperfeiçoamento; 

X - acompanhar e avaliar, de forma efetiva e permanente, a execução 
das ações previstas no Plano Plurianual de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e nos demais planos relacionados ao desenvolvimento sustentado do meio rural 
do Município; 

XI - formular e sugerir políticas públicas e diretrizes junto aos 
Poderes Executivo e Legislativo, para fundamentar ações de apoio à produção, 
à regularidade da produção, distribuição e consumo de alimentos no município, 
à preservação ou recuperação do meio ambiente e à organização dos agricultores 
familiares, buscando sua promoção social; 

XII - articular com os organismos públicos estaduais e federais a 
compatibilização entre as políticas municipais e regionais e as políticas estaduais 
e federais voltadas para o desenvolvimento da produção agrícola do município;  

XIII - promover ações que revitalizem a cultura local; 
XIV - propor políticas públicas municipais na perspectiva do 

desenvolvimento rural e da conquista da plena cidadania no espaço rural; 
XV - contribuir para a redução das desigualdades de gênero e etnia, 

estimulando a participação de mulheres, jovens e descendentes de outras raças 
no CMDRS; 

XVI - gerenciar, promover e contribuir para difusão do Programa de 
Horta Comunitária no Município de Pugmil (TO);

XVII - exercer todas as competências e atribuições que lhe forem 
cometidas. 

XVIII – Aprovar políticas públicas de desenvolvimento rural com 
vistas a dar apoio aos produtores rurais do Município;

XIX – Aprovar termo de Cooperação técnica firmado pelo Município 
de Pugmil com outros municípios limítrofes cujo objetivo é dar suporte técnico 
aos proprietários rurais que residem em áreas contíguas dos municípios, 
visando o investimento em beneficiamento, armazenagem, processamento e 
comercialização agrícola, pecuária, extrativista, artesanal e de produtos florestais, 
bem como construção, reformas e manutenção de estradas, rodagens, pontes e 
bueiros.

Art. 4º  A forma de eleição, funcionamento, penalidades, decisões, 
atribuições dos conselheiros e demais normas necessárias ao bom funcionamento 
do CMDRS serão estabelecidas em regimento interno.  

Art. 5º  O CMDRS   será composto por 05 (cinco) membros,  conforme 
segue:

I - 03 (três) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo:
01 (um) da Secretaria de Meio Ambiente; 
01 (um) da Secretaria de Infraestrutura; 
01 (um) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
II - 1 (um) da Associação dos Produtores Rurais e Ambientalistas;
III - 1 (um) representante da Câmara Municipal de Pugmil (TO);

§ 1º Para cada membro  titular será  indicado um suplente. 
§ 2º O mandato dos membros do CMDRS será de 2 (dois) anos, 

facultada a recondução. 

Art. 6º  O CMDRS elaborará seu Regimento Interno na primeira 
reunião ordinária, antes da eleição de presidente e vice-presidente, com os 
membros indicados pelas entidades que o compõem.

Parágrafo único. Toda e qualquer alteração do Regimento Interno 
deverá se aprovada pela maioria simples de seus membros e devidamente 
registrada em ata.  

Art. 7º  As despesas com a execução da presente lei correrão por conta 
das dotações próprias do orçamento.

Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 150/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pugmil/TO,
aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2021.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal
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LEI MUNICIPAL N.º 0322, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

Autoriza a utilização dO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO 
VW/15.190 EOD.E.HD ORE, PLACA OLH 4324, ANO 
2013, pelas Secretarias Municipais da JUVENTUDE, 
CULTURA E DESPORTO e da ASSISTÊNCIA SOCIAL  
e dá outras providências

O Prefeito do Município de Pugmil - TO, no uso de suas atribuições 
legais e conferidas pela Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica autorizada a utilização do veículo ÔNIBUS MODELO 
VW/15.190 EOD.E.HD ORE, PLACA OLH 4324, ANO 2013, RENAVAM 
00993021859, CHASSI 9532E82WXDR349416, de propriedade deste município 
de Pugmil – TO, para atender as demandas das Secretarias Municipais de 
Juventude, Cultura e Desporte e da Assistência Social, no âmbito de suas 
atribuições.

Parágrafo Único – A utilização descrita no caput deste artigo poderá 
dar-se tanto dentro quanto fora da sede do município e deverá ser realizada 
mediante prévia anuência da Secretaria competente, por motorista devidamente 
designado que encontre-se nos quadros do funcionalismo público municipal e 
esteja corretamente habilitado.

Art. 2º - Em até 30 dias após a promulgação desta lei, o Poder 
Executivo regulamentará a execução desta.

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pugmil/TO,
aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2021.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00138, DE 28 SETEMBRO DE 2021

CANCELA TÍTULO DE DOMÍNIO Nº 029/2020 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PUGMIL – ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, demais legislações aplicáveis e;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17 e seguintes da Lei 
8.666/1993 quanto a alienações de bens da administração pública;

CONSIDERANDO o teor das Súmulas nº 346 e 473 do STF, 
DECRETA:

Art. 1º Fica CANCELADO o TÍTULO DE DOMÍNIO nº 029 lançado 
no ano de 2020, Livro 1-D, fls. 029, outorgado a RENATO DE MENDONÇA, 
imóvel titulado a Quadra: 050 – Lote: 01, com logradouro Rua Brasilia, esquina 
com Av. Belo Horizonte, Bairro Setor Oeste, contendo uma área territorial de 
320,48 m² do 8º Perímetro de Pugmil/TO. 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Pugmil - TO, 
aos 28 dias do mês de setembro de 2021

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal
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