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PORTARIA Nº 044 DE 09 DE OUTUBRO DE 2021.

CONSTITUI COMISSÃO DE SELEÇÃO 
INCUMBIDA DE REALIZAR O 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
RECEBIDAS EM FUNÇÃO DO EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
01/2021.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 que estabelece normas para as parcerias voluntárias 
envolvendo ou não recursos financeiros entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil e o Decreto Municipal nº 4.918 de 24 
de março de 2017 que regulamentou no âmbito municipal a respectiva 
Lei Federal.

CONSIDERANDO a necessidade de constituição da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação, de que tratam, o inciso XI, do art. 2º da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e inciso XII do art. 2º do 
Decreto Municipal nº 4.918 de 24 de março de 2017.

CONSIDERANDO o edital de Chamamento Público nº 01/2021 
realizado pela FUNAMC- Fundação de Atividade Municipal Comunitária 
com objetivo de credenciamento e preenchimento de vagas de Comércio 
Varejista em Unidades fixas, constituídas no Espaço Municipal de 
Comércio e Cultura “Feirinha”.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, os servidores a seguir 
nominados, com suas respectivas atribuições, para comporem como 
membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente ao 
Chamamento Público nº 01/2021, os seguintes servidores: 

PRESIDENTE
Djair Batista de Oliveira
Matrícula: 33067

MEMBROS

Natanael Quixaba de Carvalho Silva
Matrícula: 46321
Dannilo de Almeida Trovo
Matrícula: 43262
Josilene Rodrigues Monteiro
Matrícula: 42763

Art. 2º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Parceria, sem prejuízo de outros deveres e prerrogativas previstos em 
lei, exercer as seguintes funções:

I – Acompanhar e analisar toda a Documentação pertinente a 
Habilitação dos interessados credenciados.

II- Reunir-se em dias definidos para proceder a avaliação de 
toda documentação ou conforme ocorrer demanda.

II- Avaliar o critério para classificação dos interessados 
credenciados afim de obter parecer favorável para credenciamento.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

NEIF ROCHA QUEIROZ GOMES
Superintendente Geral da Funamc

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N o 01/2021 – FUNAMC

O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio da FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA 
- FUNAMC, torna pública a seleção de pessoa jurídica para autorização 
sob o sistema de Credenciamento/preenchimento de “VAGAS DE 
COMÉRCIO VAREJISTA EM UNIDADE FIXA”, em conformidade com 
o disposto neste Chamamento Público, considerando as seguintes Leis: 
LC no 065/2018, LC nº 078/2020, Decreto   Municipal   n° 030/2021 e Lei 
Federal nº 123/2006.

Todas as informações referentes neste instrumento estão disponíveis na 
Fundação de Atividade Municipal Comunitária - FUNAMC, situada no 
na Rua Humberto de Campos Nº 508 – Bairro São João – Araguaína 
- Tocantins, CEP: 77.807-060 e no site do município (www.araguaína.
to.gov.br)

1 – DO OBJETO - CONVOCAÇÃO GERAL
O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto o 

Credenciamento e preenchimento de vagas de Comércio Varejista em 
Unidades fixas, constituídas no Espaço Municipal de Comércio e Cultura 
“Feirinha” com sede própria em área pública, localizado no imóvel da 
Avenida Filadélfia, Bairro São João, Lote 01, Quadra 106-A, Matrícula 
89.424, em Araguaína, Estado do Tocantins. 

2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 O deferimento da Administração Pública para o exercício das 
atividades comerciais no Espaço Municipal de Comércio e Cultura 
“Feirinha” formalizar-se-á pela expedição da devida autorização 
temporária de espaço em logradouro público.
2.2 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de 
interessados para a celebração de ato de Permissão de Uso entre a 
Prefeitura Municipal de Araguaína, representada pela Fundação de 
Atividade Municipal Comunitária - FUNAMC, por meio da formalização 
de Decreto Municipal e autorização temporária de espaço em logradouro 
público, e pessoa jurídica de direito privado. 
2.3 Considerando que a ocupação por intermédio de decisão judicial  
não acudiu interessados suficientes, sendo preenchidas apenas 
16 (dezesseis) vagas das 30 (trinta) disponibilizadas – perfazendo 
apenas 53,33% (cinquenta e três) e sendo o Chamamento Público um 
procedimento que visa alcançar maior número de interessados, assim 
garantindo a observância dos princípios que regem a Administração 
Pública: isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório, julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

3– DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
3.1 As empresas interessadas, em credenciar deverão enviar os 
documentos de habilitação por meio de seu representante legal, nos 
horários de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na 
Fundação de Atividade Municipal Comunitária - FUNAMC, no prédio 
localizado na Rua Humberto de Campos Nº 508 – Bairro São João – 
Araguaína - Tocantins, CEP: 77.807-060.
3.2 Somente poderão participar deste Chamamento, as empresas 
(pessoas jurídicas) de direito privado legalmente estabelecidas no país 
e que atendam as condições deste Edital e seus anexos e apresentem 
as documentações exigidas neste instrumento convocatório no prazo 
estabelecido.
3.2.1 As empresas deverão ser MEI (Micro empreendedor Individual) 
ou ME (Microempresas), visando fortalecer o desenvolvimento e o 
crescimento da economia municipal, promovendo e apoiando os 
microempreendedores do município, haja vista que o beneficio é maior 
que o custo. 
3.3 As Empresas credenciadas deverão cumprir todas as obrigações e 
normas estabelecidas neste presente edital.
3.4 A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o 
subitem seguinte implicará na inabilitação do candidato.
3.5 Será vedada a participação de:
3.5.1 Servidores Públicos da Administração direta e indireta de 
todos os entes federativos;
3.5.2 Pessoas que já possuem outro ponto comercial de 
responsabilidade do município, tais como: Mercado Municipal e Pit-
Dogs.
3.5.3 Pessoas detentoras de cargos comissionados;
3.5.4 Menores de 18 anos;
3.5.5 Pessoas Jurídicas que possuam débitos junto aos cofres 
públicos;
3.5.6 Pessoas jurídicas declaradas idôneas por qualquer esfera 
federativa ou suspensa de licitar ou impedida de contratar com o 
Município de Araguaína, enquanto durarem os efeitos da sanção;
3.6 O credenciamento dos interessados poderá ocorrer a qualquer 
tempo, a partir da publicação do presente edital e obedecidos os critérios 
nele fixados.
3.7 O prazo para credenciamento iniciar-se-á a partir da data de 
publicação deste instrumento no Diário Oficial Eletrônico – Atos do 
Município de Araguaína- TO e encerrar-se-á 15 (quinze) dias corridos 
após a publicação deste presente edital, uma vez que os documentos 
para credenciamento são de rápido e fácil acesso de aquisição, sendo o 
prazo suficiente para apresentação dos mesmos.
3.8 Em hipótese alguma será concedido ou adiado o prazo para 
apresentação da documentação e que não for entregue dentro do 
envelope de “Habilitação” na data e horário limites estabelecidos no 
preâmbulo deste Edital.
3.9 O credenciamento para o preenchimento de vagas de comércio 
varejista em unidades fixas observará as seguintes etapas:
3.9.1 A publicação do Chamamento Público no site da Prefeitura 
Municipal de Araguaína, através de acesso ao portal da Prefeitura 
Municipal de Araguaína, site https://www.araguaina.to.gov.br e no Diário 
Oficial Eletrônico – Atos do Município de Araguaína no site https://
diariooficial.araguaina.to.gov.br.
3.9.2 A inscrição ocorrerá através dos documentos recebidos em 
envelopes presencialmente, exclusivamente até a homologação desta 
plataforma, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
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14h00 às 18h00, no Departamento de Faturamento da FUNAMC, situada 
na Rua Humberto de Campos, Nº 508 – Bairro São João – Araguaína – 
Tocantins – CEP 77.807-060.
3.10 No momento da entrega de cada envelope, será enumerado o 
envelope juntamente com o representante legal da empresa, de acordo 
com a ordem de chegada e o segmento escolhido onde será entregue 
também um protocolo de entrega de acordo com a numeração do 
envelope, trazendo assim, maior trasparência possível. 

4– DA INSCRIÇÃO 
4.1 Somente poderão se inscrever os interessados (pessoas jurídicas) 
que realizem a entrega da documentação de forma presencial entregue 
em um único ato, não sendo permitida a entrega de documentos em 
etapas, exclusivamente até a homologação desta plataforma, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, no 
Departamento de Faturamento da FUNAMC, situada na Rua Humberto 
de Campos, Nº 508 – Bairro São João – Araguaína – Tocantins – CEP 
77.807-060.
4.1.1 Fica especificado que somente estar credenciado não dá ao 
interessado o direito de exercer atividade comercial no Espaço Municipal 
de Comércio e Cultura “Feirinha” com sede própria em área pública, 
localizado na Avenida Filadélfia, Bairro São João, Lote 01, Quadra 106-
A, Matrícula 89.424, em Araguaína, Estado do Tocantins;
4.1.2 Fica especificado que somente estar credenciado não garante a 
existência ou abertura de vagas.
4.2 Não será cobrada qualquer taxa de credenciamento ou inscrição.
4.3 Toda a documentação exigida deverá ser anexada conforme a 
exigência do presente Edital, disposta via arquivos fisícos, por meio de 
xerox da documentação (Documentação legível).
5– DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO – HABILITAÇÃO
5.1 Serão aceitos apenas os documentos dentro dos prazos específicos 
estipulados no presente Edital ou Termo de Referência, com no máximo 
15 (quinze) dias datado de sua expedição.
5.2 Documentos necessários ao credenciamento de Pessoa 
Jurídica:
5.1.1 Registro Geral (RG) do titular ou Representante Legal da 
Pessoa Jurídica;
5.1.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular ou Representante 
Legal da Pessoa Jurídica;
5.1.3 Comprovante de Residência (contendo rua, nº, bairro, CEP, 
cidade e Estado).
5.1.4 Projeto de negócio, neste projeto deverar conter: Segmento, 
Valor a ser investimento, fotos (Do projeto ou do mesmo já montado se 
já trabalhar com o segmento escolhido em outro local) dentre outros.
5.1.5 Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa de 
Tributos e Outros Débitos Municipais do Município de Araguaína, com 
no máximo 30 (trinta) dias datado de sua expedição;
5.1.6 Contrato Social atualizado e suas alterações, o Estatuto ou 
documento similar nominal a Pessoa Jurídica;
5.3  Todos os custos relativos à obtenção da documentação 
a ser apresentada, conforme estipulação do presente Edital entregue 
a Fundação de Atividade Municipal Comunitária - FUNAMC serão de 
responsabilidade integral do interessado, não cabendo de nenhuma 
maneira a responsabilização desta Administração, direta ou indiretamente 
por nenhum custo, independente do interessado ser credenciado ou não 
ser credenciado.

6– APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE
6.1 Os interessados no presente credenciamento deverão enviar no 
período, local e horário indicado no edital de credenciamento, 1 (um) 
envelope identificado, lacrado e fechado, sendo diferenciado onde 
conterá a documentação pertinente à sua Habilitação, endereçando-o 
com o nome e sede da entidade/prestadora, e a descrição do objeto do 
presente edital. 
6.2 Não será recebido envelope após o prazo, dia e horário estabelecidos.
6.3 O envelope referido no subitem 4.6.2 deverá estar rotulado 
externamente com as seguintes informações e dados atualizados:
ENVELOPE N.º XX – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
FUNAMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021 
DATA DE ENTREGA: XX/XX/2021 
HORÁRIO DA ENTREGA: 
NOME DO CANDIDATO: 
CPF: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
SEGMENTO: 
6.4 O envelope exigido no subitem 4.6.2 deverá ser entregue no 
endereço citado aos membros do Setor de Faturamento da FUNAMC. 
A Superintendência não se responsabiliza por envelopes entregues 
em outros setores da Secretaria. Não caberá ao candidato questionar 
posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para 
qualquer outra pessoa. 

7– DA CLASSIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
7.1 O critério para classificação dos interessados credenciados será 
pela EXCLUSIVA ordem de inscrição conforme o segmento escolhido 
e conforme o item 12 deste edital (presando pela diversificação dos 
segmentos), atráves das propostas recebidas.
7.2 A ordem de ocupação das vagas, quando disponibilizadas, será 
realizada por meio de sorteio, com as seguites exceções: Boxes 17, 
19, 28 e 29 e as lanchonetes que serão sorteadas entre si, conforme 
discriminadas no item 12.3;
7.2.1 Caso não haja procura dos segmentos nos Boxes 17, 19, 28 e 29, 
os mesmos serão sorteados com os demais. O segmento será definido 
pela comissão posteriormente, onde poderá ser acrescentado a um dos 
segmentos já listados de acordo com a decisão da comissão, por um 
credenciado considerado apto. 
7.3 A ordem da ocupação de vagas pelos credenciados será alterada 
sempre que houver recusa ou aceite de vaga, mudando a posição de 
classificação por ramo de atividade. 
7.4 Apenas o Credenciamento não dará direito à vaga pleiteada.
7.5 Não haverá possibilidade de empate.
7.6 O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá em caso de descumprimento 
das obrigações assumidas, bem como nas hipóteses de falência ou 
insolvência civil requerida ou decretada.
7.7 O ato de descredenciamento far-se-á sem prejuízo das penalidades 
previstas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme 
preconiza a legislação vigente.
7.8 Caso seja solicitado descredenciamento por desistência formal do 
credenciado não ocorrerá a instauração de penalidades.
7.9 Cada credenciado terá o prazo máximo 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir do dia seguinte a realização do sorteio, para a abertura 
e funcionamento do ponto. Só serão aceito móveis novos em razão 
do prédio ter suas estruturas recém inauguradas, assim como, ser 
considerado um ponto turístico da cidade. O não cumprimento deste 
requisito DESCREDENCIARÁ automaticamente o candidado. 

8 – COMISSÃO DA ANÁLISE DO CHAMAMENTO PÚBLICO
8.1 A Prefeitura de Araguaína aravés da Fundação de Atividade Municipal 
Comunitária – FUNAMC determina que Comissão sera composta por: 
1 - Membro da FUNAMC.
1 - Membro do Departamento de Licitação do Município.
1 - Membro da Procuradoria do Município.
1 - Membro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente.

9- DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1 Toda a documentação exigida conforme consta junto ao presente 
Edital, será analisada pela Comissão da Análise do Chamamento 
Público, designada por ato oficial para esta finalidade específica.
9.2 Somente será considerado APTO para o credenciamento à pessoa 
jurídica que:
9.2.1  Apresentar toda a documentação exigida no item 5 – DOS 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO - HABILITAÇÃO do 
presente Edital;
9.2.2 Obtiver PARECER FAVORÁVEL da comissão da Análise do 
Chamamento Público, para o credenciamento, face o cumprimento 
de todos os requisitos exigidos no presente regramento, com a sua 
respectiva publicação em Diário Oficial, onde a ordem de clasificação 
ficará na lista de espera caso haja alguma desistência ou eliminação.
9.3 Serão considerados INAPTOS e/ou INDEFERIDOS pela Comissão 
da Análise de Chamamentos Públicos da Unidade os interessados que 
não apresentarem toda a documentação, conforme disposto junto ao 
item 5” do presente Edital.
9.4 A Comissão da Análise de Chamamentos Públicos da Unidade se 
reunirá em dias definidos internamente para proceder a avaliação de 
toda a documentação ou conforme ocorrer demanda.
9.5 A relação dos interessados credenciados considerados APTOS e/
ou DEFERIDOS pela Comissão da Análise de Chamamentos Públicos 
da Unidade será publicada em Diário Oficial Eletrônico – Atos do 
Município, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Araguaína 
(https://www.araguaina.to.gov.br), e no Diário Oficial Eletrônico – Atos do 
Município de Araguaína no site https://diariooficial.araguaina.to.gov.br. 

10- DO CREDENCIAMENTO
10.1 Somente será considerado CREDENCIADO o interessado APTO 
que apresentar todos os documentos requisitados, conforme disposto no 
item 5 do presente Edital.
10.2 Quaisquer manifestações em relação ao Chamamento ficam 
condicionadas à apresentação de documento de identificação e o 
instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida.
11– DAS VAGAS
11.1 As vagas para ocupação dos boxes do Espaço Municipal de 
Comércio e Cultura, “Feirinha”, considerando que a ocupação por 
intermédio de decisão judicial não acudiu interessados suficientes, sendo 
preenchidas apenas 16 (dezesseis) vagas das 30 (trinta) disponibilizadas 
– perfazendo apenas 53,33% (cinquenta e três
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por cento), realize-se o chamamento público para os pontos que 
encontram-se vazios. 
11.2 Os pontos que estão disponíveis para a ocupação são: 03,07,08,11
,15,17,19,20,24,25,26,27,28,29. 
11.3 As vagas são destinadas para os seguintes segmentos:
3 – Lanchonetes (26,27,15)
2 – Frios (28,19) 
1 – Açougue Boutique (29)
1 – Açaiteria/Sorveteria (17)
1 – Importados
1 – Jardinagem/ Floricultura
1 – Artesanato
1 – Frutos do Mar
1 – Produtos Naturais
1 – Sucos Naturais e Poupas de frutas
1 – Frutas/Verduras
11.4 Os pontos comerciais são exclusivos para venda do segmento 
escolhido, não podendo vender outra mercadoria: 
11.4.1 Os Açougues Boutique são para vendas de cortes embalados 
a vácuo;
11.4.2 Frios sendo: Queijos (mussarela, parmesão, frescos e outros), 
salgados congelados, embutidos (presunto, linguinça, salame, entre 
outros);
11.4.3 Produtos Naturais: Destinados à venda de oleaginosas 
(Nozes, castanhas, amêndoas, entre outros frutos secos).
11.4.4 Frutos do mar: Venda de Camarão, Carangueijo, Siri, Bacalhau, 
Lagosta, entre outros.
11.4.5 Todos os produtos dos segmentos acima citados   deverão ser 
devidamente embalados, processados, vendidos a vácuo, ficando 
PROIBIDA a comercialização de produtos in natura, excetuados os 
produtos listados no subitem 11.4.3.

12 – DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS
12.1 Os permissionários deverão atender, este edital com embasamento 
no Decreto Municipal de nº 030/2021 e demais atos normativos vigentes, 
emitidos pela Prefeitura Municipal de Araguaína e suas secretarias. 
12.2 Pelo uso do espaço público, o permissionário pagará taxa mensal, 
conforme lei Complementar   no 078/2020.

k) No Espaço de Comércio e Cultura Feirinha

Valor do m² por mês, durante os 24 (vinte e quatro) meses 
subsequentes à data de assinatura do termo de autorização. R$ 35,00

Valor do m² por mês, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês a 
contar da data de assinatura do termo de autorização. R$ 45,00

12.3 O valor referente as Guias de Recolhimento (GR) será estabelecido 
através da formulação: área metragem quadrada (m)² da estrutura 
comercial multiplicado pela taxa de comércio em logradouro público – 
TxC, conforme lei Complementar   no 078/2020.

GR = m2 x TxC

12.4 É de responsabilidade do (a) PERMISSIÓNARIO (A), além do 
pagamento da mensalidade, os pagamentos de água, luz elétrica e 
todas as demais despesas para a ininterrupção do negócio e instalação 
do mesmo.

13– TERMO DE PERMISSÃO
13.1 O presente termo são para os candidatos devidamente habilitados, 
válido por 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por iguais périodos, a 
critério do poder Público Municipal, desde que o licenciado(a) esteja 
atendendo as condições contratuais estabelecidas. 
13.2  Ocorrendo o término do prazo de vigência, ou revogado o 
presente instrumento, será concedido ao licenciado (usuário) o prazo 
de 30 (trinta) dias para a desocupação de toda a área cedida, a partir 
de sua notificação, sem que lhe assista qualquer direito de retenção ou 
indenização.
13.3 Conforme Decreto Municipal nº 30, fica proibido nas dependências 
do Espaço Municipal e Cultura “Feirinha”:

I  –  “Causar  tumulto,  violência  ou  danificar  o  prédio; 
II  –  Vender  ou  consumir  qualquer  tipo  de  bebida  alcoólica; 
[...]”

13.4 A administração poderá a qualquer momento realizar fiscalização 
nos pontos. 

14– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 As solicitações, informações ou outros elementos necessários ao 
perfeito entendimento do presente Edital de Chamamento Público serão 
sanadas por meio do contato no telefone: (63) 3414-0431.  
14.2 É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar todos os 
atos, publicações e comunicados referentes ao presente Edital.
14.3 Os interessados deverão conhecer este edital, analisando a 
viabilidade da participação e certificando-se que preencham os requisitos 

exigidos.
14.4 Não será permitida cessão de vaga, sob qualquer hipótese.
14.5 Reserva-se a Fundação de Atividade Municipal Comúnitária 
- FUNAMC o direito de revogar, no todo ou em parte, o presente 
credenciamento visando o interesse da Administração Pública, devendo 
anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Neif Rocha Queiroz Gomes
Superintendente Geral da  FUNAMC

Port. Nº 018, de 01/01/2021

IMPAR

PORTARIA N.º 004/2021

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
COM PROVENTOS INTEGRAIS

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, aos nove dias 
do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo  inciso VIII do art. 57-A da Lei Municipal 
nº 3.045/2017, que alterou a Lei Municipal nº 1.808/1998, o qual rege 
que entre as atribuições do Presidente do IMPAR, este deverá “praticar 
conjuntamente com o Diretor Financeiro e o Diretor Administrativo os 
atos relativos à concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão”, 
e,

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº 
2021.03.21079P, onde foram aferidos os requisitos legais para a 
concessão da Aposentadoria por Invalidez;

CONSIDERANDO que efetivamente o Servidor foi contribuinte 
ao Regime de Previdência Municipal;

CONSIDERANDO a data do requerimento feito em 09-09-2021, 
visando comprovar os requisitos legais e constitucionais necessários a 
concessão do benefício;

CONSIDERANDO a ratificação do Parecer Jurídico favorável ao 
benefício requerido, 

CONCEDEMOS :

Art. 1°. Fica concedida à Aposentadoria Voluntaria por Invalidez 
com proventos integrais, no valor de R$7.503,16(Sete mil, quinhentos 
e três reais e dezesseis centavos), a  WELHIGTON CAMPOS NUNES-
CPF: 564.380.015-20,  no cargo de “Professor”,  lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, regido pelo Estatuto do Magistério, em acordo 
ao que rege o art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88, o art. 8º, inciso I, alínea 
“a”, e seu 1º, art. 11, § 1º, 2º, 3º e 7º da Lei Municipal nº 2.324/2004, 
que alterou a Lei nº 1.808/1998, inciso XIV do art. 1º da Portaria 
Interministerial  MPAS/MS nº 2.998/01, art. 26, inciso II, art. 42, § 1º e 2º 
e art. 43, § 1º da Lei nº 8.213/91, considerando o mínimo legal, sendo 
devida a partir da data da publicação desta Portaria  no Diário Oficial 
Municipal.

Art. 2°. A concessão da Aposentadoria por Invalidez deverá 
observar o aspecto da compensação financeira com outros órgãos 
previdenciários, de acordo com a legislação municipal.

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

CARLOS MURAD
Presidente do IMPAR 

JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS      OSANAN MOURA DOS SANTOS
Diretor Financeiro do IMPAR                  Diretor Administrativo do IMPAR


