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LEI MUNICIPAL Nº 749/2022, DE 21  DE OUTUBRO DE 2022.

“CRIA O PROGRAMA “AUXILIO REFORMA 
À MORADIA” NO ÂMBITO DA POLÍTICA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO-TO”

A Câmara de Vereadores de Monte do Carmo aprovou, e eu, 
Arquivardes Avelino Ribeiro, na condição de Prefeito, com fundamento da Lei 
Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei:

Artigo 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Monte do 
Carmo - TO, o Programa Municipal “AUXÍLIO REFORMA À MORADIA”, 
que tem por objetivo a concessão de recursos financeiros para contratação de 
mão-de-obra e aquisição de materiais de construção, para reforma e/ou ampliação 
de moradias às famílias de baixa renda, residentes no Município.

§1° Para fins desta lei, são consideradas famílias de baixa renda, 
aquelas cuja renda familiar per capita for menor ou igual a 1/3 do salário 
mínimo vigente.

§2° Para composição da renda familiar per capita, será considerada 
a soma da renda mensal de todos os habitantes da residência a ser contemplada 
pelo programa, devendo as informações serem verificadas por laudo da Assistente 
Social da Secretaria de Assistência Social do Município.

Artigo 2º - O Programa Municipal “AUXÍLIO REFORMA Â 
MORADIA” será desenvolvido pelas Secretarias de Assistência Social com 
recursos a elas consignados, obtidos através de:

I - Dotação orçamentária destinada da Prefeitura (recursos próprios) 
para este fim especifico;

II - Doações, convênios com entidades governamentais ou instituições 
privadas.

Artigo 3°- Serão abrangidas pelo Programa “AUXÍLIO REFORMA 
À MORADIA”, de que trata esta lei, as seguintes reformas e/ou ampliações:

I - construção do primeiro banheiro, com fossa e sumidouro, da casa;

II - construção, apenas, de fossa e sumidouro; 

IIl- reforma das paredes, do telhado, piso e contra piso;

IV - instalações hidráulicas e elétricas;

V -  Construção de novos cômodos;

VI - outros aspectos não especificados neste inciso, que sejam 
definidos como reforma e/ ou ampliação, atestado por profissional competente.

Artigo 4- Para se habilitarem como beneficiárias ao Programa 
“AUXÍLIO REFORMA À MORADIA”, as pessoas físicas deverão realizar 
cadastro junto à Secretaria de Assistência Social para comprovar o atendimento 
dos seguintes requisitos:

I - residir no município há peio menos 4 (quatro) anos;

II - possuir renda familiar per capita de até 1/3 do salário mínimo;

III - ser proprietário do imóvel a ser reformado, quando não localizado 
em área de risco ou de proteção ambiental;

IV – ser o único imóvel residencial da família;

V - não ter sido beneficiário de programa habitacional ou o desta lei;

VI - ser inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

VII - não possuir familiares diretos que possam dar-lhe algum tipo 
de auxílio.

VIII – Estar devidamente cadastrada no Cadastro Único da Assistência 
Social (CADUNICO)

Artigo 5°-. Terão prioridade ao benefício, famílias com crianças, 
idosos e ou deficientes físicos ou mentais.

Parágrafo único: Também terá prioridade as famílias que tiverem 
sinistros, como incêndio, enchente, destelhamento por vendaval entre outros.

Artigo. 6°- Após o requerimento da pessoa interessada e a juntada de 
documentos descritos no item anterior, a Secretaria de Assistência Social deverá 
realizar diligências a fim de constatar a realidade dos fatos alegados, inclusive 
com laudo fotográfico.

§ 1º - Constatando que a família se enquadra nos requisitos desta 
lei, a Secretaria encaminhará o processo para o departamento de engenharia 
do Município que realizará projetos necessários e planilhas orçamentárias de 
valores, a fim de se levantar o valor das reformas ou ampliações;

§ 2º - Após o processo retornará para a Secretaria de Assistência Social 
que deverá adquirir os materiais de construção necessários e contratação de mão 
de obra para realizar a reforma ou ampliação.

§ 3º - A Secretaria Municipal de Assistência Social deve utilizar a mão 
de obra de outras Secretarias, como Infraestrutura e Transporte, para realizar 
as reformas e ampliações.

Artigo 7°- Fica autorizado a inserir nas leis orçamentárias as seguintes 
alterações a fim de custear as despesas desta lei:

no PPA – 2021/2024 - Lei n° 727/2021, na LDO/2021 - Lei n° 
729/2021 e na LOA/2021 - Lei n° 728/2021, a Ação “AUXÍLIO REFORMA Â 
MORADIA” - no programa Unidades Habitacionais e Sanitária – os recursos 
previstos nestas leis serão destinados exclusivamente para a aquisição de 
materiais de construção e contratação de serviço de terceiros, sendo que a cada 
ano, a lei orçamentária destinará recursos para o programa.

Art. 8° Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano 
Plurianual 2021/2024, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021 e Lei 
do Orçamento Anual/2021, que se fizerem necessários em função da transposição 
de dotações constantes da presente Lei.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando 
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as disposições em contrário.

PALÁCIO DO OURO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
em Monte do Carmo Tocantins, aos 21 dias de outubro de 2022.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Monte do Carmo

LEI MUNICIPAL Nº 750/2022, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.

“Concede adicional de insalubridade em nível médio (20%) 
e ajuda de custos aos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate a Endemias do Município de Monte 
do Carmo/TO e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Monte do Carmo/TO, aprovou e eu, 
Arquivardes Avelino Ribeiro, na condição de Prefeito Municipal no uso das 
atribuições descritas no artigo 64, inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica concedido adicional de insalubridade aos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de 
Monte do Carmo/TO, em grau médio (20%), conforme Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (anexo I desta lei).

Parágrafo único: O adicional será calculado sobre o salário mínimo.

Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder aos 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município 
de Monte do Carmo/TO, ajuda de custo para o fim de cobrir despensas com 
combustível e manutenção dos veículos que eles utilizam para exercer suas 
funções.

Parágrafo Único – O valor da ajuda de custo será de R$ 120,00 
(cento e vinte reais) mensais, sendo reajustado sempre em janeiro de cada ano, 
por decreto do Prefeito, utilizando como índice de correção o INPC – Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor. 

Art. 3º - Tanto o adicional de insalubridade, quanto a ajuda de custo 
será paga a partir de julho de 2022, quando foi finalizado o laudo técnico, 
descrito no artigo 1º.

Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2022 e revogadas as disposições 
em contrário.

PALÁCIO DO OURO, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE MONTE DO CARMO-TO, aos 21 de outubro de 2022.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Monte do Carmo

LEI MUNICIPAL Nº 751/2022, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.

“DÁ DENOMINAÇÃO A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MONTE 
DO CARMO-TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

A Câmara Municipal de Monte do Carmo/TO, aprovou e eu, 
Arquivardes Avelino Ribeiro, na condição de Prefeito Municipal no uso das 
atribuições descritas no artigo 64, inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
sanciono a seguinte Lei:

Considerando, que a Unidade Básica de Saúde do Centro não tem 
nomenclatura de homenagem a um carmelitano; 

Considerando, que a Servidora DIVANI LIMA CARVALHO, 
começou os seus trabalhos na Secretaria de Saúde deste município como 
servidora da secretaria de estado da Saúde no Hospital estadual de Monte do 
Carmo no dia 01 de maio do ano de 1.993 no cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, passando a ser servidora definitiva deste município em 04 de fevereiro 
do ano de 1.999, quando o estado repassou a este município a titularidade do 
hospital para o município como prestadora de serviços. Em seguida no dia 01 
de janeiro de 2008, foi empossada como servidora efetiva no cargo de Agente 
Comunitária de Saúde, e se tratando de um significante trabalho prestado a 
comunidade carmelitana em geral e em destaca a comunidade do Sol Nascente, 
totalizando 25 anos de trabalhos prestado a este munícipio;

Considerando, que a servidora em exercício de sua função como 
Agente Comunitária de Saúde por 10 anos, nunca deixou de se preocupar com 
cada munícipe de sua localidade denominada área 11 como era chamada, e 
que por ironia do destino foi acometida pela doença dengue/chikungunya que 
agravou todo o seu quadro clinico de Hipertensão e Diabetes, levando a sentir 
fortes dores em suas articulações comprometendo a sua saúde.

Artigo 1º - Fica denominado de Unidade Básica de Saúde DIVANI 
LIMA CARVALHO, a Unidade Básica de Saúde do Centro, localizada na Avenida 
Cônego Trindade no centro desta cidade.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando todas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO OURO, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE MONTE DO CARMO-TO, aos 21 de outubro de 2022.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Monte do Carmo
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