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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DIRCINEU FRANCISCO BOLINA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 338, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Declara a ASSOCIAÇÃO JOSÉ MESSIAS DE 
TAEKWONDO – AJMTKD entidade de Utilidade Pública 
Municipal 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 a ASSOCIAÇÃO JOSÉ MESSIAS DE TAEKWONDO, 
inscrito no CNPJ nº 42.587.688/0001-06, com o nome fantasia AJMTKD, 
declarada “Entidade de Utilidade Pública” no âmbito deste Município de Pugmil.

Parágrafo único. Ficam assegurados à entidade declarada de utilidade 
pública todos os direitos decorrentes do reconhecimento perfectibilizado por esta 
Lei, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º A entidade referida no art. 1º deverá apresentar ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, até 30 (trinta) de abril de cada ano, relatório 
circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.

Parágrafo único. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de seu recebimento, cópia do relatório 
circunstanciado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pugmil/TO,
aos 12 dias do mês de abril do ano de 2022.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 339, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Estabelece normas para concessão de subvenções sociais 
pelo Município de Pugmil 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. 1° - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades 
financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços 
essenciais, sociais, esportivos e educacionais, sempre que a suplementação 
de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 
econômica.

Art. 2° - O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será 
calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos 
à disposição dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência 
previamente fixados pela Prefeitura Municipal de Pugmil.

Art. 3° - A concessão de subvenção social fica condicionada 
à existência de convênio entre a instituição e a Prefeitura, no qual serão 
estabelecidas as obrigações e responsabilidades das partes.

Art. 4° - A Prefeitura de Pugmil só concederá subvenção social nos 
termos da presente lei utilizando recursos consignados em seu orçamento, e 
de acordo com programa anual aprovado pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 5° - Não poderão receber subvenções sociais as instituições que:
I– tenham fins lucrativos;
II– constituam patrimônio de indivíduo ou sociedade sem caráter 

filantrópico;
III– não tenham sido declaradas de utilidade pública pelo Município.

Art. 6° - O pedido de subvenção social deverá ser acompanhado de 
exposição justificativa de sua necessidade e do emprego que lhe será dado, bem 
como instruído com documentos hábeis provando o adimplemento dos seguintes 
requisitos pelas instituições:

I – Ter personalidade jurídica;

II – possuir personalidade filantrópica;
III – funcionar regularmente há, pelo menos, dois anos;
IV – destinar-se a uma ou mais finalidades constantes do art. 1° 

desta lei;
V – Ter corpo diretivo idôneo;
VI – não dispor de recursos próprios suficientes para manutenção e 

ampliação dos seus serviços;
VII – estar regularmente habilitada a funcionar e em dia com suas 

obrigações perante a Prefeitura;
VIII – estar cadastrada na Prefeitura Municipal para prestação do 

serviço.

Art. 7° - Os pedidos de subvenção social deverão ser dirigidos ao 
Prefeito Municipal no primeiro trimestre de cada exercício financeiro para 
constituírem as metas e prioridades da administração para o exercício seguinte.

Art. 8° - As entidades que receberem subvenções sociais apresentarão, 
anualmente, para recebimento de qualquer nova contribuição, os seguintes 
documentos:

I – relatório de suas atividades no ano anterior, incluindo o balaço 
geral de suas contas;

II – prestação de contas no montante recebido da Prefeitura no ano 
anterior a título de subvenção social de acordo com as normas estabelecidas por 
decreto do Poder Executivo;

III – declaração da Prefeitura de que a entidade cumpriu todos os 
compromissos decorrentes da concessão de subvenção social anterior, bem como 
de que prestou as informações que lhe foram solicitadas.

Parágrafo único: Para os efeitos do item III, art. 8° desta lei, poderá 
o Prefeito Municipal determinar a realização de auditoria “in loco”, conforme 
determina o inciso II do art. 74 da Constituição federal.

Art. 9° - As despesas serão comprovadas mediante documentos 
originais ou equivalentes, devendo as faturas, notas fiscais e quaisquer outros 
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comprovantes serem emitidos em nome da entidade prestadora do serviço, 
devidamente identificados com referência ao título e número do convênio.

§ 1° - Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em 
arquivos em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à 
disposição dos órgãos de controle interno e externo da Prefeitura, pelo prazo de 5 
( cinco ) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor 
do órgão ou entidade prestadora do serviço, relativa ao exercício da concessão.

§ 2° - Na hipótese da entidade prestadora de serviço utilizar serviços 
de contabilidade de terceiros, a documentação deverá ficar arquivada nas 
dependências da entidade prestadora do serviço, pelo prazo fixado no parágrafo 
anterior.

Art. 10 – A partir da data do recebimento da prestação de contas 
final, o ordenador de despesa da Prefeitura, com base nos documentos exigidos, 
conforme decreto de regulamento para prestação de contas, estabelecido pelo 
Poder Executivo e à vista do pronunciamento da unidade técnica responsável pelo 
programa da Prefeitura, terá o prazo de 60 ( sessenta ) dias para pronunciar-se 
sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada, sendo 45 ( quarenta 
e cinco ) dias para o pronunciamento da referida unidade técnica e 15 ( quinze 
) dias para o pronunciamento do ordenador de despesa.

§ 1° - A prestação de contas será analisada e avaliada na unidade 
técnica responsável pelo programa da Prefeitura que emitirá parecer sob os 
seguintes aspectos:

I – técnico – quanto à execução física e atingimento dos objetivos 
do convênio, podendo o setor competente valer- se de laudos de vistoria ou 
de informações obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do 
convênio;

II – financeiro – quanto à correta e regular aplicação dos recursos 
do convênio.

§ 2° - Aprovada a prestação de contas, o ordenador de despesa da 
Prefeitura deverá efetuar o devido registro da aprovação da prestação de contas 
e fará constar do processo, declaração expressa de que os recursos transferidos 
tiveram boa e regular aplicação e a encaminhará ao órgão de contabilidade da 
Prefeitura, o qual examinará, formalmente, a prestação de contas e, constatando 
a sua legalidade, efetuará o devido registro.

§ 3° - Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e 
exauridas todas as providências cabíveis, o ordenador de despesas da Prefeitura 
encaminhará o respectivo processo ao órgão de contabilidade, para instauração 
de tomada de contas especial e demais medidas de sua competência sob pena 
de responsabilidade.

§ 4° - o órgão de contabilidade da Prefeitura examinará, formalmente, 
a prestação de contas e, constatando irregularidades procederá a instauração 
da Tomada de Contas Especial, após as providências exigidas para a situação, 
efetuando os registros de sua competência.

§ 5° - Após a providência aludida no parágrafo anterior, o respectivo 
processo de tomada de Contas especial será encaminhado ao órgão de controle 
interno da Prefeitura para os exames de auditoria previstos na legislação em 
vigor e providências subsequentes.

§ 6° - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo 
convencionado, a Prefeitura assinará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da  
aplicação no mercado financeiro, acrescido de juros e correção monetária, na 
forma da lei, comunicando o fato ao órgão de controle interno.

§ 7° - Esgotado o prazo, referido no parágrafo anterior, e não 
cumpridas as exigências, ou ainda, se existirem evidências de irregularidades 
de que resultem em prejuízo para o erário municipal, a Prefeitura adotará as 
providências previstas no § 3° deste artigo.

§ 8° - Aplicam-se às disposições dos § 4°, 5° e 6° deste artigo aos 
casos em que a entidade prestadora do serviço não comprove a aplicação da 
contrapartida (se houver) estabelecida no convênio, bem como dos rendimentos 
da aplicação no mercado financeiro.

Art. 11 – Somente às instituições cujas condições de funcionamento 
forem consideradas satisfatórias pela Prefeitura serão concedidas subvenções 
sociais.

Art. 12 - Anualmente, até o dia 30 de novembro, a Prefeitura de 
Pugmil elaborará um plano de concessão de subvenções sociais, relativo ao 
exercício financeiro seguinte, a ser aprovado pelo Prefeito para integrar a 
execução orçamentária.

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pugmil/TO, aos 12 dias do mês 
de abril do ano de 2022.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 340, DE 12 DE ABRIL DE 2022

ANEXO ÚNICO

QUADRO DE REMUNERAÇÃO PARA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL DE 20 HORAS

OBSERVAÇÃO: Para a carga horária de 40horas semanais o valor 
da remuneração será o equivalente ao dobro.

DIRCINEU FRANCISCO BOLINA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 340, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Fixa o piso salarial profissional nacional do magistério 
como vencimento básico para os cargos e empregos de 
Professor 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 Esta Lei estabelece o piso salarial profissional nacional para 
os servidores ativos do magistério público municipal como vencimento básico 
e atualiza valores de vantagens funcionais da referida categoria. 

Parágrafo único. A categoria do magistério público municipal 
compreende exclusivamente os ocupantes dos cargos e empregos de Professor 
e passa a ter suas condições remuneratórias disciplinadas pelo regime jurídico 
instituído nesta Lei.

Art. 2º O vencimento básico dos ocupantes ativos dos cargos e 
empregos de Professor corresponderá, no mínimo, ao valor do piso salarial 
profissional nacional do magistério, proporcional à carga horária, nos termos da 
Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, conforme previsão orçamentária 
e disponibilidade financeira do Município.

Parágrafo único. O vencimento básico para o exercício de 2022 
corresponderá ao piso nacional, atualizado em 33,24%, nos termos da Portaria 
nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, concedido nos termos da carga horária de cada 
professor no respectivo concurso público.

Art. 3º As alterações previstas nesta Lei não resultarão em redução 
remuneratória, ficando assegurada a aplicação do princípio da irredutibilidade 
de vencimento.

Art. 4º Os professores admitidos a partir da publicação desta Lei 
perceberão o vencimento básico equivalente ao piso nacional do magistério.

Art. 5º O percentual de aumento atribuído à categoria do magistério 
nos termos desta Lei deverá ser deduzido quando da aplicação do percentual 
da revisão geral anual, que vier a ser concedido aos servidores da educação na 
mesma data e índice, conforme Lei Municipal nº 191/2015.

Parágrafo único. Fica vedada a acumulação de percentuais conforme 
disposto no caput deste artigo, cabendo na data base apenas o pagamento da 
diferença, se assim houver.

Art. 6. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias específicas.

Parágrafo único. Para efeito de pagamento dos novos valores e 
condições instituídos nesta Lei a implementação ocorrerá a partir da competência 
do mês de abril de 2022.

Art. 7 Fica alterado o Anexo II da Lei nº 191/2015, passando a viger 
conforme anexo único da presente lei.

Art. 7. Esta Lei entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 289/2020, 
de 03 de março de 2020.

Gabinete do Prefeito de Pugmil/TO, aos 12 dias do mês de abril do 
ano de 2022.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal



03ANO VI - Nº 581 - TERÇA - FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PUGMIL
LEI MUNICIPAL N.º 341, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Cria a Ouvidoria Geral do Município, no âmbito do Poder 
Executivo, dispõe sobre a atuação dos responsáveis por 
ações de Ouvidoria e a participação, proteção e defesa 
dos direitos do usuário de serviços públicos, 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 Esta Lei dispõe sobre a Ouvidoria, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, estabelece normas básicas para participação, proteção 
e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou 
indiretamente pela administração pública, nos termos da Lei Federal nº 13.460, 
de 26 de junho de 2017.

Art. 2º Fica criada a Ouvidoria Geral do Município de Pugmil, como 
espaço de controle da administração pública, vinculado ao Poder Executivo 
Municipal, para defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, quanto à atuação 
do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A Ouvidoria Geral do Município atuará por meio de 
interlocução entre o Poder Executivo Municipal e a sociedade, constituindo-se 
um canal aberto para o recebimento de solicitações, pedidos de informações, 
reclamações, sugestões e quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde 
que relacionados à Prefeitura de Pugmil.

Art. 3º A Ouvidoria Geral do Município será assim identificada:

I - nome da unidade: Ouvidoria Geral do Município; e

II - sigla: OGMU.

Parágrafo único. A Ouvidoria Geral do Município atuará em conjunto 
com a Controladoria Geral do Município.

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - cidadão: usuário, efetivo ou potencial, de serviço público municipal;

II - agente público: aquele que, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública;

III - serviço público: qualquer utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação das necessidades da coletividade em geral e singularmente 
pelos cidadãos;

IV - atendimento: o conjunto das atividades necessárias para 
recepcionar e dar consequência às solicitações dos cidadãos, inclusive às 
manifestações de opinião, percepção e apreciação relacionadas à prestação do 
serviço público;

V - canais de atendimento: sítios eletrônicos, mídias sociais, 
centrais telefônicas, carta ou qualquer outro meio que permita ao cidadão fazer 
solicitações e obter informações e serviços públicos; e

VI - solicitações: pedidos, reclamações, denúncias, sugestões e 
demais pronunciamentos dos cidadãos que tenham como objeto a prestação ou 
a fiscalização dos serviços públicos e da conduta dos agentes a eles relacionados.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 5º O usuário tem direito à adequada prestação dos serviços, 
devendo cada agente público, órgão e entidade prestador de serviços públicos:

I - agir com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no 
atendimento ao usuário;

II - presumir a boa-fé do usuário;

III - atender por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência e 
aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades 
legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às 
pessoas acompanhadas por crianças de colo;

IV - zelar pela adequação entre meios e fins, sem impor exigências, 
obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;

V - tratar com igualdade os usuários, vedada qualquer tipo de 
discriminação;

VI - cumprir prazos e normas procedimentais;

VII - observar horários e normas compatíveis com o bom atendimento 
ao usuário;

VIII - adotar medidas para resguardar a saúde e a segurança do usuário;

IX - autenticar documentos diretamente, à vista dos originais 
apresentados pelo usuário, sem exigir reconhecimento de firma, salvo em caso 
de dúvida quanto à autenticidade;

X - manter instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e 
adequadas ao serviço e ao atendimento;

XI - contribuir para a eliminação de formalidades e de exigências cujo 
custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

XII - observar os códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias 
categorias de agentes públicos;

XIII - aplicar soluções tecnológicas a fim de simplificar processos e 
procedimentos de atendimento ao usuário, de modo a proporcionar melhores 
condições para o compartilhamento das informações;

XIV - utilizar linguagem simples e compreensível, evitando o uso de 
siglas, jargões e estrangeirismos;

XV - não exigir nova prova sobre fato já comprovado em 
documentação válida apresentada pelo usuário;

XVI - permitir ao usuário o acompanhamento da prestação e a 
avaliação dos serviços públicos;

XVII - facultar ao usuário obter e utilizar os serviços com liberdade 
de escolha entre os meios oferecidos;

XVIII - propiciar o acesso e a obtenção de informações relativas ao 
usuário, constantes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no 
inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal, na Lei Federal nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 e na Lei Municipal n.º 193/2015, de 22 de Setembro 
de 2015.

XIX - proteger informações pessoais, nos termos da Lei Federal nº 
12.527, de 2011;

XX - expedir atestados, certidões e documentos comprobatórios de 
regularidades em geral;

XXI - fornecer informações precisas, respondendo adequadamente 
às solicitações;

XXII - conhecer as competências locais e os serviços prestados pela 
Prefeitura;

XXIII - ter boa redação, capacidade de comunicação e síntese; e

XXIV - ter sensibilidade social.

Art. 6º A identificação completa do usuário não é obrigatória, mas 
é desejável na medida em que contribui com a instrução das manifestações.

§ 1º O anonimato será garantido quando solicitado, nos termos da Lei.

§ 2º A identificação do usuário seguirá a seguinte denominação:

I - identificada: quando o cidadão informa um meio de contato e 
autoriza sua identificação;

II - sigilosa: quando o cidadão informa um meio de contato e solicita 
que seja guardado sigilo sobre a sua identificação; e

III - anônima: quando o cidadão não informa um meio de contato.

§ 3º Entende-se como meio de contato, para fins de identificação do 
usuário, o seu endereço, número de telefone e/ou celular e e-mail.

Art. 7º São deveres do usuário:

I - utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade 
e boa-fé;

II - fornecer as informações pertinentes ao serviço prestado, quando 
solicitadas, ou de ofício, quando imprescindível;

III - colaborar para a adequada prestação do serviço; e
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IV - preservar as condições dos bens públicos, por meio dos quais lhe 
são prestados os serviços de que trata esta Lei.

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 8º Compete à Ouvidoria Geral do Município:

I - receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes as 
manifestações da sociedade que lhe forem dirigidas, em especial aquelas sobre:

a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais;

b) ilegalidades, atos de improbidade administrativa e abuso de poder; e
c) mau funcionamento dos serviços municipais e administrativos da 

Prefeitura de Pugmil;

II - dar prosseguimento às manifestações recebidas;

III - informar ao cidadão ou à entidade sobre qual órgão a que deverá 
dirigir-se, quando manifestações não forem de sua competência;

IV - organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados aos 
seus serviços de sua competência;

V - facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços de sua 
competência, simplificando seus procedimentos e orientando os cidadãos sobre os 
meios de formalização das mensagens a serem encaminhadas à Ouvidoria Geral;

VI - acompanhar as manifestações encaminhadas pela sociedade civil 
à Prefeitura de Pugmil;

VII - conhecer as opiniões e necessidades da sociedade para sugerir 
à Prefeitura de Pugmil as mudanças por ela almejadas; e

VIII - auxiliar na divulgação dos trabalhos da Prefeitura de Pugmil, 
dando conhecimento aos cidadãos dos canais de comunicação e dos mecanismos 
de participação disponíveis.

§ 1º O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da 
Lei Federal nº 12.527, de 2011 devendo ser observado o prazo máximo de 20 
(vinte) dias para responder os pedidos de acesso à informação, devendo este 
prazo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da 
qual será cientificado o requerente.

§ 2º Não serão objeto de apreciação, por parte da Administração 
Municipal, as questões pendentes de decisão judicial.

§ 3º Os servidores que trabalham deverão garantir o sigilo e anonimato 
dos processos, devendo a Ouvidoria Geral do Município ser um canal isento de 
ameaças de vazamento de informações.

Art. 9º O cidadão poderá tratar junto à Ouvidoria Geral do Município, 
os assuntos abaixo elencados, sendo esta lista exemplificativa:

I - qualidade de atendimento dos agentes públicos municipais;

II - impostos e taxas municipais;

III - morosidade na conclusão de processos e procedimentos 
administrativos;

IV - fiscalização e gestão urbanística;

V - trânsito e transportes públicos locais;

VI - poda de árvore e limpeza de terreno particular;

VII - falta de médicos e medicamentos;

VIII - perturbação do sossego;

IX - buracos em vias públicas;

X - direitos, deveres e obrigações do servidor público e do agente 
político;

XI - tratamento e coleta de lixo; e

XII - sugestões de projetos de leis.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A SER APLICADO 

PELOS RESPONSÁVEIS POR AÇÕES DE OUVIDORIA

Art. 10. O responsável por ações de Ouvidoria deverá receber, analisar 
e responder as manifestações dos usuários, utilizando-se de linguagem simples, 
clara, concisa e objetiva.

Parágrafo único. O responsável por ações de Ouvidoria que receber 
manifestações de competência de outra instituição deverá encaminhá-las 
diretamente, comunicando ao interessado.

Art. 11. Fica permitida a recepção eletrônica de manifestações, com 
ampla divulgação e acessibilidade, sem prejuízo de outras mídias de acesso.

Art. 12. No menor prazo possível, no limite de até 30 (trinta) dias, 
contado da data do recebimento da manifestação, prorrogável excepcionalmente 
por igual período, mediante justificativa expressa, o responsável por ações de 
Ouvidoria deverá elaborar e apresentar resposta conclusiva às manifestações 
do usuário.

Parágrafo único. A resposta sobre o encaminhamento e 
acompanhamento do procedimento deverá ser fornecida no prazo de até 20 
(vinte) dias, contado da data do recebimento da manifestação, prorrogável por 
até 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa.

Art. 13. As unidades competentes para a prestação do serviço público 
de que tratar a manifestação deverão responder aos responsáveis por ações de 
Ouvidoria no menor prazo possível, no limite de até 20 (vinte) dias, contado da 
data do seu recebimento na unidade, prorrogável excepcionalmente por igual 
período, mediante justificativa expressa.

Art. 14. O responsável por ações de Ouvidoria deverá assegurar ao 
usuário a proteção de sua identidade e demais atributos de identificação, nos 
termos do art. 31 da Lei Federal nº 12.527, de 2011.

Parágrafo único. A preservação da identidade do usuário inclui a 
proteção do seu nome, endereço e demais dados, os quais serão documentados 
separadamente.

Art. 15. As manifestações recebidas pela Ouvidoria Geral poderão 
ser encerradas nas seguintes hipóteses:

I - quando não for da competência da Administração Pública 
Municipal;

II - quando não apresentar elementos mínimos indispensáveis à sua 
apuração; e

III - quando o denunciante:

a) deixar de expor os fatos conforme a verdade;
b) deixar de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
c) agir de modo temerário; e
d) deixar de prestar as informações complementares no prazo de 10 

(dez) dias.

CAPÍTULO V
DO CARGO DE OUVIDOR

Art. 16. A Ouvidoria será exercida pelo Ouvidor, que deverá ter 
idoneidade moral e reputação ilibada, sendo designado pelo Chefe do Poder 
Executivo por meio servidor pertencente ao quadro do funcionalismo do 
município.

Parágrafo § 1º - Em caso de servidor efetivo, fica autorizada a 
concessão de gratificação no limite de até 30% do salário-base. 

Parágrafo único. Em caso de férias ou afastamento de até 60 (sessenta) 
dias, o Chefe do Poder Executivo Municipal designará um substituto.

Art. 17. O perfil do Ouvidor deverá contemplar:

I - conduta ética;

II - perfil autônomo, proativo e transparente;

III - imparcialidade;

IV - competência técnica e gerencial; e

V - sigilo e resguardo que a posição exige.

Art. 18. Ao Ouvidor compete:

I - receber e apurar as reclamações e denúncias, quanto à atuação 
do Poder Público Municipal, ou agir de ofício, recomendando à autoridade 
administrativa as providências cabíveis, nos casos de morosidade, ilegalidade, 
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má administração, abuso de poder, omissão, negligência, erro ou violação 
dos princípios constitucionais, da Lei Orgânica do Município de Pugmil e de 
demais leis;

II - orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos;

III - representar os órgãos competentes, nos casos sujeitos ao 
controle destes, quando constatar irregularidade ou ilegalidade, sob pena de 
responsabilidade solidária; e

IV - difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania, bem 
como as finalidades da Ouvidoria e os meios de se recorrer a este órgão.

Art. 19. As informações solicitadas pelo Ouvidor devem ser prestadas 
em 20 (vinte) dias, prorrogáveis por um período de 10 (dez) dias, mediante 
justificativa, sob pena de responsabilidade.

Art. 20. As reclamações e representações formuladas ao Ouvidor não 
dependem de interesse direto e pessoal, podendo ser apresentadas a qualquer 
época.

Art. 21. As reclamações e denúncias recebidas pelo Ouvidor serão 
registradas no sistema da Prefeitura de Pugmil, que deverá ser, progressivamente, 
informatizado.

Art. 22. O Ouvidor está sujeito às mesmas normas sobre direitos e 
deveres aplicáveis aos servidores municipais, no que couber.

CAPÍTULO VI
CANAIS DE ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO

Art. 23. Além do trabalho constante de divulgação, essencial para 
o funcionamento da Ouvidoria Geral do Município, serão criados canais de 
comunicação do cidadão diversificados, tais como:

I - manutenção de sítio eletrônico interativo na internet, que possibilite 
apresentação e acompanhamento das manifestações ou qualquer outro meio para 
que se efetue este acompanhamento; e

II - estabelecimento de termos de cooperação técnica com órgãos que 
tenham capilaridade na região de implantação da Ouvidoria Geral, para que seja 
ampliada a rede de recepção de manifestações.

Parágrafo único. Os canais de comunicação do cidadão deverão 
pautar-se em processos padronizados e uniformes, com vistas a possibilitar a 
mensuração de sua eficácia, eficiência e efetividade, permitindo a produção de 
indicadores que reflitam, prioritariamente, o comportamento da demanda e as 
necessidades do cidadão.

Art. 24. Os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos 
promoverão a adequação de suas estruturas físicas e tecnológicas, capacitando as 
suas equipes para que o atendimento iniciado por um canal possa ser consultado, 
acompanhado, complementado e concluído por outros.

Art. 25. Será oferecida linha telefônica e acesso à internet na Ouvidoria 
Geral do Município.

§ 1º A linha telefônica de que trata o caput deverá estar disponível 
para o atendimento ao cidadão, sendo o número divulgado nos canais de 
comunicação do município.

§ 2º Deverá ser criado um e-mail institucional por meio do qual o 
cidadão possa fazer contato com a Ouvidoria Geral do Município.

§ 3º Na hipótese de recursos financeiros disponíveis, serão 
desenvolvidas ferramentas tecnológicas facilitadoras do acesso à Ouvidoria 
Geral do Município.

§ 4º A Ouvidoria Geral do Município deverá criar um sistema 
informatizado que possibilite a inserção das manifestações de maneira a viabilizar 
o encaminhamento e acompanhamento virtual das manifestações.

Art. 26. Os canais de atendimento serão diversificados, fazendo 
uso da tecnologia sempre que viável e necessário, a fim de melhor atender a 
população local.

CAPÍTULO VII
CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO

Art. 27. A Prefeitura de Pugmil divulgará a Carta de Serviços ao 
Usuário, nos termos da Lei Federal nº 13.460, de 2017.

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário de que trata o caput tem por 
objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, 
as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade 

de atendimento ao público.

§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e 
precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, 
informações relacionadas a:

I - serviços oferecidos;

II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para 
acessar o serviço;

III - principais etapas para processamento do serviço;

IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;

V - forma de prestação do serviço; e

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação 
sobre a prestação do serviço.

§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao 
Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento 
relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos:

I - prioridades de atendimento;

II - previsão de tempo de espera para atendimento;

III - mecanismos de comunicação com os usuários;

IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos 
usuários; e

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do 
andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização 
periódica e de permanente divulgação, mediante publicação em sítio eletrônico 
da Prefeitura de Pugmil na internet.

CAPÍTULO VIII
DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Art. 28. A Ouvidoria Geral do Município deverá elaborar, anualmente, 
relatório de gestão, que aponte falhas e proponha melhorias nas prestações de 
serviços públicos, relativo às manifestações encaminhadas por usuários.

Art. 29. O relatório de gestão de que trata o art. 28 deverá indicar, 
pelo menos:

I - o número de manifestações recebidas no ano anterior;

II - os motivos das manifestações;

III - a análise dos pontos recorrentes; e

IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções 
apresentadas.

Art. 30. O relatório de gestão será:

I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a 
unidade de Ouvidoria; e

II - disponibilizado integralmente na internet.

CAPÍTULO IX
DO CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 31. A participação dos usuários dos serviços públicos municipais, 
com vistas ao acompanhamento da prestação e à avaliação dos serviços prestados, 
será feita por meio do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos, previsto 
na Lei Federal nº 13.460, de 2017, órgão consultivo, que será regulamentado 
por Decreto.

CAPÍTULO X
DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 32. Os órgãos e entidades públicas abrangidos por esta Lei 
deverão avaliar os serviços prestados, no mínimo, conforme os seguintes 
aspectos:

I - satisfação do usuário com o serviço prestado;
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II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;

III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a 
prestação dos serviços;

IV - quantidade de manifestações de usuários; e

V - medidas adotadas para a melhoria e o aperfeiçoamento da 
prestação do serviço.

§ 1º A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no 
mínimo, a cada ano ou por outro meio adequado que assegure os resultados e 
garanta a finalidade almejada.

§ 2º O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado 
na respectiva página oficial da internet, bem como no Portal da Transparência 
Municipal.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. A Prefeitura de Pugmil disponibilizará espaço físico e a 
infraestrutura de apoio necessária ao exercício das atribuições da Ouvidoria 
Geral do Município.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pugmil/TO, aos 12 dias do mês 
de abril do ano de 2022.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 342, DE 12 DE ABRIL DE 2022

AUTORIZA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL A 
CONCILIAR, TRANSIGIR E CELEBRAR ACORDOS 
EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS 
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 Fazenda Pública Municipal a conciliar, 
transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos, concordar com 
desistência de pedido e celebrar acordos em processos administrativos ou 
judiciais quando o Município de Pugmil figurar como interessado ou parte, nas 
condições estabelecidas nesta lei.

Art. 2º As hipóteses previstas no art. 1º, podem ser realizadas por 
representantes do Município de Pugmil, nas condições estabelecidas nesta lei, 
observados os seguintes limites de alçada:

I - Até o limite do valor das obrigações de pequeno valor, conforme 
o art. 1º da Lei Municipal nº 262 de 15 de junho de 2018, mediante prévia e 
expressa autorização do Procurador do Município, salvo se houver renúncia 
expressa do montante excedente por parte do credor.

II - Ações acima do valor das obrigações de pequeno valor, conforme o 
art. 1º da Lei Municipal nº 262 de 15 de junho de 2018 até o valor de 40 (quarenta) 
salários mínimos, mediante prévia e expressa autorização do Prefeito, salvo se 
houver renúncia do montante excedente por parte do credor.

III - Ações acima do valor de 40 (quarenta) salários mínimos, mediante 
autorização legislativa.

§ 1º Para fixação da alçada de que trata este artigo, será observado o 
conteúdo econômico da lide.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, a soma 
do total das parcelas vencidas e vincendas deverá atender os valores de alçada 
referidos no art. 2º, desta Lei, salvo se houver renúncia expressa do montante 
excedente por parte do credor.

§ 3º Havendo litisconsórcio ativo, bem como substituição processual, 
considerar-se-á o valor total da causa para fins de aplicação dos limites de que 
trata este artigo.

§ 4º Para os fins previstos no caput do artigo o Município será 
representado por seu Procurador Jurídico designado.

Art. 3º Os acordos e transações em processos administrativos e 

judiciais, deverão atender cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - submissão do acordo a uma clara situação de vantagem ao Erário 

Público;
a) no caso de débitos do Município, haver redução de, no mínimo, 

10% (dez por cento) do valor estimado da condenação e se o autor da ação se 
responsabilizar pelos honorários de seu advogado e eventuais custas judiciais, 
aceitando ainda a incidência de juros de mora desde a citação válida no percentual 
máximo de 0,5% (meio por cento) ao mês, bem como o desconto dos impostos 
e das contribuições respectivas;

b) no caso de créditos do Município, a redução levará em conta os 
critérios de administração e de cobrança, bem como a exigência de que o réu 
da ação se responsabilize pelos honorários de seu advogado e eventuais custas 
judiciais;

II - previsão orçamentária proveniente de rubrica distinta daquela 
relativa ao pagamento de precatórios judiciais já expedidos e ainda pendentes 
de quitação;

III - não ajustamento da cláusula penal;
IV - incidência de descontos fiscais e previdenciários quando houver, 

por parte do Requerente, quando for o caso;
V - somente pode ser objeto o direito pleiteado não prescrito ou que 

não possam ser arguidas matérias processuais e outras de ordem pública para 
fulminar a pretensão;

VI - conter o termo de acordo ou transação cláusula de renúncia a 
direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à 
ação judicial;

VII - juntada nos autos da petição de acordo de cópias do presente 
diploma legal;

VIII - implicará sempre a responsabilidade de cada uma das partes 
pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, mesmo que 
tenham sido objeto de condenação transitada em julgado;

IX - rateio entre as partes quanto as custas e despesas processuais 
quando devidas;

X - publicação dos extratos dos acordos celebrados no sítio eletrônico 
do Município e no diário oficial;

XI - requerimento dirigido ao juízo competente no sentido de 
previamente a possível homologação de acordo.

Parágrafo único. Antes da efetiva homologação do acordo pelo 
juízo competente, nenhum pagamento, no tocante ao montante reclamado, será 
destinado ao Requerente das ações em tramitação.

Art. 4º Os acordos e transações em processos administrativos e 
judiciais, não poderão ser autorizadas nas seguintes hipóteses:

I - Relativa a pretensões que tenham como objeto bens imóveis do 
Município, salvo se as condições se mostrarem mais benéficas para o patrimônio 
público ou tiverem autorização específica em lei;

II - Em que se discute a penalidade aplicada a servidores públicos;
III - As ações de Mandados de Segurança e por atos de improbidade 

administrativa;
IV - Ações que existam direitos indisponíveis;
V - Quando houver parecer vinculativo da Procuradoria do Município.
§ 1º Nas fases administrativa e judicial dos processos de desapropriação 

e de divisão e demarcação poderão ser celebrados acordos e transações, desde 
que respeitados o interesse público primário, os princípios da economicidade, 
da justa indenização, da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de 
solução rápida dos conflitos.

§ 2º Nas ações populares somente se admitirá transação nas hipóteses 
em que seja possível à Administração Pública Direta reconhecer de plano o vício 
do ato que causou lesão ao patrimônio público, histórico, paisagístico, ambiental 
e urbanístico, limitado à transação a anulação do referido ato que gerou o dano.

Art. 5º O representante da fazenda pública municipal deverá emitir 
parecer motivado e conclusivo sobre todos os aspectos da proposta de acordo 
ou transação, fundamentando o interesse público envolvido e avaliação sobre 
a vantagem econômica para a fazenda municipal, que deverá ser instruído com 
as seguintes peças:

I - cópias das peças principais dos autos da ação judicial;
II - documentação comprobatória das alegações;
III - parecer técnico das Secretarias relacionadas com o interesse 

público envolvido, se necessário;
IV - parecer técnico contábil, se necessário;
V - indicação do termo final do prazo para manifestação, se o caso; e
VI - cópia de outros documentos que possam auxiliar no exame.

Art. 6º Na impossibilidade de elaboração de laudos administrativos 
que determinem a expressão monetária da pretensão do processo administrativo, 
poderão servir como elementos para embasar a proposta financeira do acordo:

I - orçamentos prévios apresentados pelo interessado, ratificados e 
homologados pela Administração, por seus órgãos técnicos competentes de 
compras, licitações e patrimônio, considerando-se sempre a proposta mais 
vantajosa para o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro;

II - orçamentos elaborados pela própria administração, com base nos 
preços praticados no mercado, considerando-se sempre a proposta mais vantajosa 
para o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro.

Art. 7º Os representantes da Fazenda Pública Municipal poderão 
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concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores 
desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação.

Parágrafo único. Quando a desistência de que trata este artigo decorrer 
de prévio requerimento do autor dirigido à administração pública municipal 
para apreciação de pedido administrativo com o mesmo objeto da ação, esta não 
poderá negar o seu deferimento exclusivamente em razão da renúncia prevista 
no caput deste artigo.

Art. 8º Salvo as hipóteses expressamente vedadas em lei, os 
representantes da Fazenda Pública Municipal poderão desistir da ação quando 
haja evidente e clara vantagem para o erário, observados os princípios da 
oportunidade e da conveniência administrativa e ainda os da moralidade, 
economicidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Art. 10 O Procurador do Município tem o dever de avaliar os riscos 
de sucumbência toda vez que a Fazenda Pública Municipal estiver no polo 
passivo de uma ação judicial, bem assim tem o dever de análise das chances de 
êxito em todas as hipóteses de possível ajuizamento de uma ação pela Fazenda 
Pública Municipal.

Art. 11 Em qualquer das hipóteses previstas nesta lei, caso haja fixação 
de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, a verba pertencerá 
aos Procuradores Municipais que tiverem atuado no feito.

Art. 12 Os acordos e composições judiciais que envolvem a Fazenda 
Pública Municipal de Pugmil, ficam condicionados a existência de crédito 
orçamentário, devendo ser exaurido no mesmo exercício financeiro da dotação 
específica, à execução dos créditos que por algum impedimento de natureza 
burocrática não possam ser satisfeitos no mesmo exercício, desde que sejam 
indevidamente inscritos em restos a pagar e que os recursos financeiros fiquem 
imobilizados para a satisfação do débito.

Art. 13 As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei correrão 
por conta da dotação orçamentária própria do Poder Executivo Municipal ou 
através de abertura de créditos adicionais, ficando desde já autorizado o Poder 
Executivo a abri-los no orçamento, valendo-se para tanto da anulação parcial 
ou total de dotações e/ou do excesso de arrecadação.

Art. 14 O procedimento administrativo para celebração de acordos 
em processos judiciais ou administrativos, autorizados por esta lei, será 
regulamentado por Decreto do Poder Executivo, caso haja necessidade.

Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pugmil/TO, aos 12 dias do mês 
de abril do ano de 2022.

Dircineu Francisco Bolina
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 045/22, DE 06 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre o Plano Municipal de Assistência Social com 
vigência de 2022 à 2025, Plano de Ação do CRAS 2022 
e do Pacto de Aprimoramento do SUAS do Município de 
Pugmil –TO. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
do Município de Pugmil-TO, em reunião ordinária realizada no dia 06 de abril 
de 2022, no uso da competência que lhe confere a Lei nº.060/2009 e Lei N° 238 
de 24 de Outubro de 2017. 

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar a o Plano Municipal de Assistência Social vigência 
2022 à 2025.

Art. 2° - Aprovar o Plano de Ação do CRAS 2022. 
Art. 3° - Aprovar o Pacto de Aprimoramento do SUAS 2022 à 2025. 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 

Pugmil - TO, aos 06 dias do mês de Abril de 2022.

Maria Eliana Alves de Alencar Silva
Presidente do - CMAS

NOTIFICAÇÃO ATRASO DE ENTREGA DE 
MERCADORIAS

Ilustríssimo Senhor

CIRIACO PEREIRA FREIRE JUNIOR

Representante Legal Perante o Pregão Presencial nº 033/2021 
– CONSORCIO PÚBLICO PARA DESENVOVIMENTO DO ALTO 
PARAOAPEBA - COPAD FUTURA COMERCIO EDUCACIONAIS 
LTDA.

AVENIDA PARANÁ N° 1755, BOA VISTA, CURITIBA PR.

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Pugmil – TO, vem por meio de sua Procuradoria Geral 
do Município, e;

Considerando os termos do Pregão Presencial nº 033/2021, 
Referente a Adesão a Ata de registro de preço 004/2021 –, cujo 
objeto é Aquisição de Brinquedos educativo e recreativo, para atende 
as necessidade do centro de educação infantil, CMEI, destinados a 
Secretaria Municipal de Educação de Pugmil-TO; o qual esta empresa 
configura como uma das fornecedoras registradas;

Considerando os artigos 54, 55, 58, 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
os quais trata dos contratos administrativos;

Considerando que a referida empresa não cumpriu os prazos 
de entrega estabelecidos de 60 dias úteis.

Considerando a urgência da necessidade dos materiais no 
órgão.

Considerando que o descumprimento, total ou parcial do 
Contrato/ARP,  com as consequências previstas no edital e na legislação, 
produzindo as consequências de ordem civil, administrativa e fiscal, 
além de outras sanções previstas no edital;

RESOLVE NOTIFICAR a empresa FUTURA COMERCIO 
EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ nº 68.858.539/0001-10, situada 
na AVENIDA PARANÁ N° 1755, BOA VISTA, CURITIBA PR, 
representado neste ato pelo Sr. CIRIACO PEREIRA FREIRE JUNIOR, 
para que cumpra o objeto da solicitação no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos, à contar do recebimento desta notificação, sob pena 
de aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas, multas 
legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para 
contratar com a administração pública. Ou então, apresente justificativa 
devidamente fundamentada no prazo de 48h (Quarenta e oito horas) 
após recebimento desta, para o atraso na entrega da referida mercadoria, 
o qual, caberá a Secretaria Municipal de Educação De Pugmil – TO, 
por sua aceitação.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, será 
realizada de forma imediata abertura de  processo de apuração de 
inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração 
pública.

Publique-se esta notificação através do Diário Oficial do 
Município de Pugmil – TO no endereço eletrônico:  http://diariooficial.
pugmil.to.gov.br/.

Pugmil/TO, 11 de Abril de 2022.

Segue anexos dos Materiais solicitados.

Thanielton Silva Brito
Secretário de Administração
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