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CONSIDERANDO que “os Conselhos de Saúde constituem-se 
na regulamentação da diretriz constitucional da participação da 
comunidade no Sistema Único de Saúde, tornando-se, portanto, a 
instância deliberativa e fiscalizadora do SUS em cada esfera de governo. 
Os Conselheiros de saúde estão nos conselhos exercendo atividades 
de relevância pública, a serviço do SUS e pela garantia dos princípios 
constitucionais e legais”;

CONSIDERANDO o Termo de Colaboração nº 001/2020, publicado 
no diário oficial do Município de Araguaína em 06 de abril de 2020, 
tendo como objeto: gerenciamento, operacionalização e execução de 
atividades e serviços a serem desenvolvidos no cumprimento do plano 
emergencial de combate ao covid-19 no município de Araguaína;

CONSIDERANDO que referido contrato foi assinado em 18 de março 
de 2020;

CONSIDERANDO o valor do termo de Colaboração estimado em R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais);

CONSIDERANDO a não submissão deste termo de colaboração ao 
Conselho Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que o CMS desde a publicação do decreto 208/2020, 
por meio de sua comissão de fiscalização e acompanhamentos de 
convênios e contratos esteve em regime de sobreaviso para apreciação 
de qualquer matéria atinente ao atual momento vivido pela sociedade 
global;

CONSIDERANDO que o decreto 208, de 23 de março de 2020 não foi 
homologado pela respectiva casa de Lei, bem como que mesmo numa 
emergência global, não se pode simplesmente abrir as torneiras do 
erário sem qualquer participação do controle social;

CONSIDERANDO que mesmo os gastos com o auxílio emergencial a 
população brasileira teve que passar pelo crivo do Congresso Nacional, 
em razão do necessário e salutar sistema de pesos e contrapesos da 
democracia (Decreto legislativo 06, de 20 de março de 2020), de maneira 
que, de modo análogo e sopesando as normas legais contidas na lei 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, a gestão de saúde de Araguaína 
em seu âmbito municipal deve trilhar caminho idêntico ao percorrido 
pelas vias federais, não sendo coerente demasiado relaxamento à via 
municipal, que por sua vez possui rol de competências e legitimidades 
significativamente menor ao comparado à via federal;

CONSIDERANDO que o atual momento em razão da pronta resposta 
que precisa ser dada a sociedade pode produzir lapsos como o verificado 
no caso em espécie;    

CONSIDERANDO ainda o inciso XII da Quarta Diretriz da Resolução 
Nº 453/12, faculta aos Conselhos de Saúde, se manifestar através de 
Resoluções, Recomendações, Moções e outros atos deliberativo.

Recomenda:

Que a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína se abstenha de 
realizar qualquer gasto sem que este seja apreciado e deliberado pelo 
Conselho Municipal de saúde, sob pena de esta conduta configurar 
improbidade administrativa.

O Conselho Municipal de Saúde, relevará, a bem da sociedade 
araguainense, esta atitude inaceitável, inadmissível e que, na visão 
deste colegiado, foi interpretado como uma mudança de paradigma, que 
sempre primou pela parceria na condução dos destinos do SUS na cidade 
de Araguaína, salientando nesta oportunidade, que nenhum Conselheiro, 
se convocado, se furtará em colaborar, contribuir, ou mesmo ir a linha 
de frente, se necessário, para que esta pandemia seja definitivamente 
derrotada. Assim, ainda que em feriado ou final de semana, a Comissão 
de fiscalização de acompanhamentos de convênios e contratos estará 
pronta, bastando que as matérias sejam enviadas ao e-mail do CMS ou 
dos componentes da mesa diretora, a qual providenciará as resoluções 
ad referendum ou demais medidas necessárias.

Esta     recomendação será publicada no diário oficial do Município de 
Araguaína para amplo conhecimento de que o controle social não fugirá 
de suas responsabilidades, pois, em última análise, estamos todos na 
mesma guerra, rogando ao pai para que não sejamos atingidos.
Araguaína, 09 de abril de 2020

Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 34, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Proíbe que todos os motociclistas transportem 
capacete sobressalente como forma de 
desestimular o transporte regular ou irregular 
de passageiros para a contenção do avanço da 
epidemia COVID-19 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE 
E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 46, de 
16 de janeiro de 2017,

CONSIDERANDO a verificação de que parte da população 
persiste na utilização de motocicletas como forma de se transportar;

CONSIDERANDO a inexistência de procedimentos de 
esterilização totalmente eficazes para impossibilitar o contágio da 
COVID-19 via utilização dos capacetes destinados aos passageiros do 
serviço de transporte;

CONSIDERANDO a extrema dificuldade de distinguir dentre 
os motociclistas aqueles que exclusivamente transportam capacete 
sobressalente para o transporte remunerado de passageiros;

CONSIDERANDO o bem-estar de toda a população advindo de 
medidas que possibilitem a redução da transmissão da COVID-19.  

RESOLVE:

Art. 1º A partir de 20 de abril de 2020, segunda-feira, ficam todos 
os motociclistas proibidos de transportarem capacetes sobressalentes 
nas vias públicas municipais.

Parágrafo único. Entende-se por capacete sobressalente todo 
aquele que não seja o obrigatoriamente utilizado pelo motociclista para a 
condução de sua motocicleta.

Art. 2º A fiscalização será feita pelos agentes de transporte e 
trânsito conjuntamente com os demais órgãos fiscalizadores municipais, 
podendo ser realizada também pelas polícias militar, civil, rodoviária 
federal, ambiental e bombeiros.

§ 1º No caso de descumprimento o infrator estará sujeito a:

I – multa de R$ 50,00 (cinquenta reais);
II – remoção da motocicleta, se reincidente; e
III – responder por crime contra a ordem e a saúde pública, sem 

prejuízo de outros que eventualmente sejam constatados.

§ 2º A receita oriunda de eventuais multas será destinada à 
aquisição de equipamentos e/ou insumos para o combate à pandemia 
COVID-19.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as determinações contrárias.

Publique-se. Cumpra-se.

FABIO FIOROTTO ASTOLFI
Presidente da ASTT
Portaria nº 12/2017
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