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DECRETO Nº. 1.183, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre cessão de servidora Municipal à 
Agência Municipal de Trânsito e Transporte de 
Gurupi-AMTT, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

CONSIDERANDO o oficio nº 416/2021, expedido pelo 
Presidente da Agência Municipal de Transito e Transportes 
AMTT, de 31 de agosto de 2021,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.463, de 05 de 
novembro de 2.019, que cria a Agência Municipal de Trânsi-
to e Transporte de Gurupi-AMTT, e estabelece no seu artigo 
25, que os servidores efetivos ocupantes do cargo de Fiscal 
de Trânsito, constantes da Lei nº 2.266/2015, integrantes do 
quadro geral da Administração Direta, lotados na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, serão cedidos para a Agência 
AMTT, na forma da legislação vigente,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica AUTORIZADA a cessão à Agência Munici-
pal de Trânsito e Transporte de Gurupi-AMTT, da servidora 
pública municipal abaixo identificada, pelo período de 1º de 
agosto de 2.021 a 31 de dezembro de 2.021, com ônus para 
o cessionário, conforme segue: 

Or-
dem Nome Matricula

01 TÁBATA SOUZA SANTOS 495509

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto de 
2021.

                                 
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.184, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.

“Nomeia servidora em cargo comissionado do 
Gabinete da Prefeita, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa le-
vada a efeito por meio da Lei nº. 2.421/2019, de 28 de mar-
ço de 2019, a qual revoga integralmente a Lei 2.188/2014 
de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Reestrutu-
ração Administrativa da Prefeitura de Gurupi,

 
D E C R E T A:

Art. 1º. Fica NOMEADA a servidora pública municipal 
no Gabinete da Prefeita, abaixo identificada no respectivo 
cargo comissionado, conforme segue: 

NOME CARGO SIMBOLOGIA

BRENDA SILVA CASTRO Assessor Técnico 
Operacional III CAS-01

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.185, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.

“Nomeia servidora em cargo comissionado da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 
e dá outras providências”.
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de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Reestrutu-
ração Administrativa da Prefeitura de Gurupi,

 
D E C R E T A:

Art. 1º. Fica NOMEADO o servidor público municipal 
na Secretaria Municipal de Administração, abaixo identifi-
cado no respectivo cargo comissionado, conforme segue: 

NOME CARGO SIMBOLOGIA

GABRIEL AIRES MENDES Assessor Técnico 
Operacional II CAS-02

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.187, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021.

“Coloca servidora pública municipal a disposi-
ção do Tribunal de Justiça do Tocantins – Anexo 
Fiscal de Gurupi, e dá outras providências”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO o disposto no Convênio de Coope-
ração nº. 26/2018, celebrado entre o Tribunal de Justiça do 
Tocantins e o Município de Gurupi, inerente à Central de 
Execução Fiscal – Comarca de Gurupi,

D E C R E T A:

Art. 1º. COLOCA servidora pública municipal à dis-
posição do Tribunal de Justiça do Tocantins – Central de 
Execuções Fiscais – Comarca de Gurupi, com a finalidade 
de otimizar as ações e os procedimentos inerentes às ações 
executivas fiscais municipais, a servidora pública abaixo 
identificada, pelo período de 1º de setembro de 2.021 a 31 
de dezembro de 2.021, com ônus para o cedente, conforme 
segue:

ORDEM NOME CARGO

01 BRENDA SILVA CASTRO Assessor Técnico Operacio-
nal III

Parágrafo Único. Ficará a cargo do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Tocantins, encaminhar via ofício, até o dia 
5 (cinco) do mês subsequente, o registro de frequência do 
mês anterior para a Secretaria Municipal na qual a servidora 
em disposição funcional estiver lotada, e essa por sua vez, 
irá conferir, vistar e enviar à Diretoria de Recursos Humanos 
da SECAD.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa le-
vada a efeito por meio da Lei nº. 2.421/2019, de 28 de mar-
ço de 2019, a qual revoga integralmente a Lei 2.188/2014 
de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Reestrutu-
ração Administrativa da Prefeitura de Gurupi,

 
D E C R E T A:

Art. 1º. Fica NOMEADA a servidora pública municipal 
na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, abai-
xo identificada no respectivo cargo comissionado, confor-
me segue: 

NOME CARGO SIMBOLOGIA

DAIANE DE FRANÇA OLIVEIRA
Assessor 

Técnico Ope-
racional III

CAS-01

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.186, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.

“Nomeia servidor em cargo comissionado da 
Secretaria Municipal de Administração, e dá 
outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa le-
vada a efeito por meio da Lei nº. 2.421/2019, de 28 de mar-
ço de 2019, a qual revoga integralmente a Lei 2.188/2014 
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ROSAINA PEREIRA DA 
SILVA

Assessor Técnico Supe-
rior III DAS-03

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº. 1.190, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021.   
 
“Mantém declarada Situação de Emergência em 
Saúde Pública no Município de Gurupi, e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento à pandemia pro-
vocada pelo coronavírus - COVID-19, para incluir 
novas medidas, e dar outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

  
CONSIDERANDO que este Decreto tem prazo deter-

minado em decorrência da volatilidade de evolução do Co-
ronavírus (COVID-19), 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público tentar 
manter o equilíbrio entre a saúde da população e a econo-
mia do Município, 

CONSIDERANDO os anseios da classe comercial, re-
ligiosa e dos trabalhadores, bem como a conscientização 
das pessoas para evitar a proliferação do Coronavírus (CO-
VID-19), 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decor-
rência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19),

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fe-

vereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo 
surto de 2019,

CONSIDERANDO a Portaria nº 356 de 11 de março 
de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regu-
lamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal 
nº 13.979/2020,

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (ESPIN), pelo Ministério da 
Saúde, em decorrência da infecção humana pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19),

CONSIDERANDO a permissão de adoção de medidas 
compulsórias no enfrentamento ao Coronavírus, dada pelo 
art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020, aliada a observância 

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro do ano de 2.021.

                       
JOSINIANE BRAGA NUNES

Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº. 1.188, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.

“Exonera servidora ocupante de cargo comissiona-
do da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente e dá outras provi-
dências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica EXONERADA a servidora pública muni-
cipal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Meio Ambiente, abaixo identificada do respectivo 
cargo comissionado, conforme segue: 

NOME CARGO

ROSAINA PEREIRA DA SILVA Chefe de Divisão IV

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1º dia do mês de setembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.189, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.

“Nomeia servidora em cargo comissionado da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Meio Ambiente e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa le-
vada a efeito por meio da Lei nº. 2.421/2019, de 28 de mar-
ço de 2019, a qual revoga integralmente a Lei 2.188/2014 
de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Reestrutu-
ração Administrativa da Prefeitura de Gurupi,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica NOMEADA a servidora pública municipal 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, abaixo identificada no respectivo cargo co-
missionado, conforme segue: 

NOME CARGO SIMBOLOGIA
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sobre medidas de enfrentamento à pandemia, provocada 
pelo Coronavírus - COVID-19. 

Art. 2º RECOMENDA-SE que qualquer indivíduo que 
apresente quadro respiratório agudo, caracterizado por 
sensação febril ou febre, acompanhada de tosse OU dor de 
garganta OU coriza OU dificuldade respiratória ou crianças 
com obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico es-
pecífico, ou idosos com quadro respiratório agudo, associa-
do a síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irrita-
bilidade e inapetência, que procure uma unidade de saúde 
para atendimento médico.  

I. Para pessoas sem sintomas respiratórios, que ti-
veram contato com um caso confirmado de CO-
VID-19, permanecer em isolamento domiciliar 
(auto isolamento) por 10 (dez) dias;

II. Para pessoas com sintomas respiratórios leves, 
que tiveram contato com um caso confirmado 
de COVID-19, ligar para a Unidade Básica de 
Saúde do respectivo setor ou para Vigilância 
Epidemiológica, a fim de ser orientados sobre 
providências mais específicas, por meio do te-
lefone e WhatsApp (63) 3315-0088 ou e-mail 
visaegurupi@gmail.com;

III. No surgimento de febre, associada a sintoma 
respiratório intenso, a exemplo, dificuldade de 
respirar, buscar atendimento nas unidades de 
Urgência e Emergência.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos 
II e III deste artigo, a medida de isolamento se estende para 
os contatos domiciliares e será suspensa com o descarte 
laboratorial do caso ou ao término dos 10 (dez) dias de iso-
lamento, desde que passe 24 horas de resolução de febre 
sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sin-
tomas respiratórios.

 
Art. 3º Os laboratórios públicos ou privados deverão 

informar imediatamente ao sistema de vigilância munici-
pal quaisquer casos positivos de COVID-19, através da rede 
de Vigilância Epidemiológica, no telefone e WhatsApp (63) 
3315 0088.  

  
Art. 4º Nos termos do §7º inciso III, do artigo 3º da Lei 

Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para enfren-
tamento da emergência de saúde pública, decorrente do 
coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

I. determinação de realização compulsória de: 
a. exames médicos;
b. testes laboratoriais;
c. coleta de amostras clínicas;
d. vacinação e outras medidas profiláticas;
e. tratamentos médicos específicos.
II. estudo ou investigação epidemiológica;
III. requisição de bens e serviços de pessoas natu-

rais e jurídicas, hipóteses em que será garantido 
o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 5º Fica dispensada a licitação para aquisição de 
bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao enfren-
tamento na emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus que trata este ar-

da Portaria Interministerial (Ministros de Estado da Justiça e 
Segurança Pública e da Saúde) nº 9, de 27 de maio de 2020, 

  
CONSIDERANDO ser imprescindível planejar e exe-

cutar ações preventivas, de monitoramento e controle para 
o enfrentamento ao cenário de crise mundial que se insta-
lou com a disseminação do novo vírus, 

CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disse-
minação da doença em razão dos elevados riscos à saúde 
pública, 

CONSIDERANDO que a diminuição e eventual inexis-
tência do número de casos de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus é o fruto que busca da atuação das autoridades 
públicas de saúde. 

CONSIDERANDO a publicação do Plano de Contin-
gência da Secretaria Municipal de Saúde, a capacidade da 
rede municipal de saúde de acolher, investigar, notificar, 
monitorar e conduzir os cuidados dos casos suspeitos, dos 
casos leves e moderados, bem como a capacidade do Hos-
pital Regional de Gurupi no acolhimento de eventuais ca-
sos graves,

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral publicada em 08 de abril de 2020 nos autos da ADPF 
n.º 672, a qual ratifica a autonomia da competência dos es-
tados e municípios para decidir sobre isolamento,

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado 
do Tocantins n.º 6.092/2020 de 05 de maio de 2020, que 
dispõe sobre as recomendações aos Chefes dos Executivos 
Municipais na adoção de medidas de retorno à estratégia 
de Distanciamento Social Ampliado (DSA), proibindo a rea-
lização de atividades e serviços não essenciais, a serem dis-
postos em atos próprios do Ente, 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Executivo 
Municipal a autonomia para adoção ou manutenção de 
medidas restritivas no interesse local, tais como: imposi-
ção de distanciamento ou isolamento social, quarentena, 
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, 
atividades culturais, condicionantes à circulação de pessoas 
nos limites do seu território,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6.274, de 29 
de junho de 2021, que prorroga a declaração de calamida-
de pública em todo o território do Estado do Tocantins até 
27 de dezembro de 2021,

  
CONSIDERANDO a Portaria 1.792, de 17 de julho de 

2.020, que altera a portaria 356/GM/MS, de 11 de março 
de 2.020, para dispor sobre a obrigatoriedade de notifica-
ção ao Ministério da Saúde de todo os resultados de testes 
diagnósticos para SARS-Cov-2, realizados por laboratórios 
da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer 
outros, em todo território nacional,

D E C R E T A:

Art. 1º Mantém declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊN-
CIA em Saúde Pública no Município de Gurupi, em razão de 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória e dispõe 
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blicos responsáveis serão comunicados da ocorrência do 
descumprimento do isolamento ou da quarentena, se for 
o caso.

§1º A eventual recusa a tratamento, isolamento do-
miciliar ou quarentena por paciente com quadro sintomá-
tico para o COVID-19, acarretará em responsabilização nos 
termos previstos em lei.

§2º Caberá ao médico ou servidor da vigilância epi-
demiológica, comunicar o descumprimento constante do 
parágrafo primeiro deste artigo, à autoridade policial para 
adoção de medidas criminais cabíveis.

Das SUSPENSÕES das atividades do comércio e serviços

Art. 11 Ficam SUSPENSAS as seguintes atividades: 

I. todas as reuniões, eventos públicos e privados 
de qualquer natureza que favoreçam a aglome-
ração de pessoas; 

II. boates; 
III. casas noturnas;   
IV. shows artísticos; 
V. festas em residências.

 
Art. 12 Nos casos de óbito deverão ser seguidas nor-

mas sanitárias específicas:  

I. os velórios e as cerimônias fúnebres, quando a 
causa da morte for descartada para COVID-19, 
poderão ser realizados em qualquer local es-
colhido pela família, com o tempo mais breve 
possível, o menor número possível de pessoas, 
preferencialmente apenas  os familiares mais 
próximos, e com a recomendação de féretro fe-
chado para evitar toda forma de contato físico 
com o corpo, obedecidas no que couber as re-
gras contidas no art. 22 deste Decreto;

 
II. ficam proibidos no Município velórios e as ce-

rimônias fúnebres de falecidos decorrentes de 
casos confirmados de COVID-19 com transmis-
sibilidade do vírus a partir do corpo, devendo o 
sepultamento ser realizado assim que o corpo 
for liberado pelas autoridades competentes e 
em féretro lacrado.

Das atividades LIBERADAS e das medidas de segurança a 
serem cumpridas

 
 Art. 13 Ficam liberados os leilões bovinos, devendo 

apresentar a autorização e documentação sanitária perti-
nente a atividade, obedecidas as regras contidas no art. 22 
deste Decreto.    

  
Art. 14 Os estabelecimentos comerciais que atuam 

no ramo de supermercados, deverão adotar regime de fun-
cionamento diferenciado, nos seguintes termos:    
 

I. disponibilizar aos clientes o serviço de pedidos 
por telefone e/ou aplicativos; 

II. orientar a limitação de entrada de uma pessoa 
por família;

tigo, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir 
do dia 01/03/2021, ou mesmo nos termos do art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/2020 enquanto e no que couber.

§ 1º. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, 
com recursos do tesouro municipal, a realização dos pro-
cedimentos necessários para a aquisição de insumos, bem 
como a elaboração dos critérios para sua distribuição, para 
todos os órgãos que compõe a estrutura da Prefeitura de 
Gurupi, visando cumprir as medidas constantes neste de-
creto.

§ 2º. Fica instalado o Centro de Operações de Emer-
gência em Saúde (COE-GURUPI), coordenado pela Secreta-
ria Municipal da Saúde, através da Coordenação de Vigilân-
cia Epidemiológica, para monitoramento da emergência 
em saúde pública declarada.

Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Pú-
blica Municipal deverão prover dispensadores de sabão lí-
quido, suporte com papel toalha, lixeira com tampo com 
acionamento por pedal e instalar dispensadores com álcool 
em gel a 70%, em pontos de maior circulação. 

  
Art. 7º Fica reestabelecido, o horário de expediente 

de 8 (oito) horas diárias, nas repartições públicas munici-
pais da Administração Direta e Indireta, a partir do dia 9 de 
setembro de 2.021. 

§1º Para as lactantes que comprovem por meio de 
laudo do pediatra, a necessidade da criança de amamenta-
ção complementar, poderá ser deferido pelo chefe imedia-
to o trabalho remoto ou isolado, após a avaliação da Junta 
Médica Oficial do Município, para atestar a comprovação da 
necessidade física do lactente.  

  
§2º A chefia imediata de cada órgão deverá dispen-

sar as servidoras gestantes do trabalho presencial, para 
execução de suas atividades por trabalho remoto, obser-
vadas as necessidades de seus respetivos departamentos, 
mediante requerimento acompanhado de documento su-
ficiente que comprove o estado gravídico. 

§3º Deverão ser afixadas orientações aos servidores 
e usuários para a prevenção da contaminação que trata 
este decreto, preferencialmente conforme as normas esta-
belecidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia.

Art. 8º Fica proibido, sob as penas da lei, que pessoas 
sintomáticas frequentem locais públicos.  

 
Art. 9º Os gestores dos contratos de prestações de 

serviços deverão notificar as empresas contratadas quan-
to à responsabilidade em adotar os meios necessários para 
conscientizar seus empregados sobre as medidas de en-
frentamento ao COVID-19, bem como, sobre a necessidade 
de informar a ocorrência de sintomas respiratórios ou de 
febre, sob pena de responsabilização contratual em caso de 
omissão que cause prejuízo à Administração Pública Muni-
cipal.

Art. 10 Para o atendimento às determinações da 
Portaria nº 356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos pú-
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02h (duas horas), obedecidas as regras contidas no art. 22 
deste Decreto e as seguintes determinações:   

   
I. estabelecer lotação máxima no interior do 

estabelecimento de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade máxima;

II. permitidas apresentações musicais de grupos 
com até quatro membros, em ambientes que 
comportem somente participantes sentados, 
vedada qualquer tipo de dança.

Parágrafo único. o delivery consiste no sistema de 
entrega, em que a compra é levada até ao endereço indica-
do por quem as adquiriu, seja por entregador do vendedor 
ou por entregador de aplicativo.

Art. 17 Ficam liberadas as aulas presencias da Edu-
cação Básica e Superior, de instituições públicas e privadas, 
inclusive da rede municipal de ensino, obedecido o Decreto 
Estadual n.º 6.257\2021, o art. 22 deste Decreto no que cou-
ber, e a seguinte determinação:  

I. incumbe às instituições de ensino a responsabi-
lidade de cumprir todos os protocolos de saúde 
editados pela OMS e normas estabelecidas pela 
Vigilância Sanitária do município, necessários à 
segurança de estudantes e profissionais no am-
biente educacional, quando das aulas presen-
ciais. 

 
Art. 18 Ficam liberadas as atividades dos templos re-

ligiosos, das 05h (cinco horas) à 01h (uma hora), obedecidas 
no que couber as regras contidas no art. 22 deste Decreto, e 
as seguintes determinações:    

 
I. estabelecer lotação máxima no interior do esta-

belecimento de 50% (cinquenta por cento)  da 
capacidade máxima;

II. permitidas apresentações musicais de grupos 
com até quatro membros, em ambientes que 
comportem somente participantes sentados, 
vedada qualquer tipo de dança.

Art. 19 Fica liberado o funcionamento das acade-
mias de ginástica, que poderão atender ao público das 05h 
(cinco horas) à 01h (uma hora), observados os critérios da 
Organização Mundial de Saúde e as seguintes determina-
ções:       

 
I. estabelecer lotação máxima no interior do 

estabelecimento de 50% (cinquenta por 
cento)  da capacidade máxima;  

II. fracionar o horário de atendimento, sendo rea-
lizado por agendamento, com distanciamento 
mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas; 

III. proibir a permanência de alunos e acompa-
nhantes na sala de espera, bem como, vedar 
atendimentos a idosos, crianças e demais consi-
derados grupos de risco; 

IV. higienizar todos os aparelhos a cada ciclo de 
alunos, com oferta de lenços descartáveis; 

V. promover a higienização de clientes na entrada 
e saída, com disponibilização de pia com sabão 

III. instalar barreiras de acrílico nos caixas; 
IV. priorizar o distanciamento em filas para paga-

mento, com marcação identificada aos clientes; 
V. estabelecer lotação máxima no interior do es-

tabelecimento de 8 pessoas a cada 100 metros 
quadrados, calculado sobre a área do estabele-
cimento; 

VI. afixar na entrada do estabelecimento, informa-
ção a respeito da lotação máxima permitida de 
clientes para aquele local; 

VII. manter um colaborador exclusivo como fiscal 
COVID, identificado, para orientar os clientes 
quanto ao distanciamento nas filas internas e 
externas;  

VIII. promover via sistema de som ou por meio de 
cartazes informativos espalhados em locais de 
visibilidade, acerca do distanciamento social 
obrigatório e uso de máscaras no interior e em 
filas externas do estabelecimento;

IX. oferecer EPI’s aos seus funcionários, estabele-
cendo a distância de 2 (dois) metros entre as 
pessoas;

X. adotar, quando possível, sistemas de escala, re-
vezamento ou alteração de jornada, a fim de re-
duzir o fluxo de pessoas;

XI. colocar à disposição de clientes e funcionários: 
luvas descartáveis, pias com água corrente, sa-
bão e/ou álcool em gel a 70%, conforme proto-
colo e recomendações da Organização Mundial 
de Saúde;

XII. proibir autoatendimento na venda de pães e 
similares, bem como, qualquer ação promocio-
nal de degustação no interior da loja, disponibi-
lizando funcionário para atendimento ou ofere-
cer os alimentos já embalados;

XIII. reforçar os procedimentos de higiene de to-
dos os ambientes, como depósitos, sanitários e 
área de circulação de clientes;

XIV. monitorar a saúde dos colaboradores, por 
meio da aferição de temperatura, antes do iní-
cio da jornada de trabalho, que, se verificada su-
perior a 37.8 ºC, implicará no encaminhamento 
para consulta na rede pública de saúde e, con-
forme avaliação do profissional médico, testa-
gem rápida do novo coronavírus; 

XV. fica recomendado aos proprietários de Super-
mercados, que testem periodicamente os seus 
funcionários, para detecção da Covid-19 e in-
forme os resultados à Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 15 Ficam liberados os estabelecimentos comer-
ciais – não previstos no artigo 11 deste Decreto – que prati-
quem o comércio ou prestem serviços de natureza privada, 
das 05h (cinco horas) à 01h (uma hora), obedecidas as re-
gras contidas no art. 22 deste Decreto.

 
Art. 16 Ficam liberados os estabelecimentos comer-

ciais que atuam no ramo alimentício (restaurantes, sorvete-
rias, açaiterias, bares, padarias, lanchonetes, pamonharias, 
pit dogs, pizzarias, espetinhos, etc.), que poderão atender 
ao público das 05h (cinco horas) à 01h (uma hora), permi-
tido exclusivamente o delivery (entrega à domicílio) até às 
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VI. obrigar os clientes e funcionários a fazer assep-
sia com uso de pias com água corrente, sabão 
e/ou álcool em gel a 70%, conforme protocolo 
e recomendações da Organização Mundial de 
Saúde, antes de entrar nos estabelecimentos;

VII. oferecer EPI’s aos seus funcionários, estabe-
lecendo a distância de 2 (dois) metros entre as 
pessoas; 

VIII. adotar, quando possível, sistemas de escala, 
revezamento ou alteração de jornada, a fim de 
reduzir o fluxo de pessoas;

IX. disponibilizar máscaras aos funcionários do es-
tabelecimento e ainda, exigir o uso de máscaras 
pelos respectivos clientes; 

X. padarias e supermercados que disponham de 
auto-serviços de pães e similares, deverão sus-
pendê-los, disponibilizando funcionário para 
atendimento ou oferecer os alimentos já emba-
lados;

XI. reforçar os procedimentos de higiene de todos 
os ambientes, como depósitos, sanitários e área 
de circulação de clientes;

XII. realizar campanhas inter-
nas sobre o comportamento 
seguro com as proteções individu-
ais e atitudes de assepsia e higienização 
dos ambientes;

XIII. monitorar a saúde dos colaboradores, por 
meio da aferição de temperatura, antes do iní-
cio da jornada de trabalho, que, se verificada su-
perior a 37.8ºC, implicará no encaminhamento 
para consulta na rede pública de saúde e, con-
forme avaliação do profissional médico, testa-
gem rápida do coronavírus.

  
§ 1º O descumprimento das normas constantes nes-

te artigo sujeitará o infrator, conforme o caso, às penalida-
des administrativas, cíveis e criminais, inclusive, à cassação 
de alvará, para atividades comerciais, na hipótese de rein-
cidência.  

Disposições Gerais

Art. 23 NENHUM estabelecimento comercial ou 
prestador de serviço poderá exercer suas atividades entre 
02h (duas horas) e 05h (cinco horas) da manhã, exceto os 
que funcionem 24h (vinte e quatro horas), como hospitais, 
farmácias, drogarias, postos de combustível, borracharias, 
oficinas de veículos, hotéis, os localizados às margens da BR 
153, táxis, moto-táxis, e aplicativos de transporte.

  
Parágrafo único. Não estão abrangidas no caput 

deste artigo os estabelecimentos federais e estaduais loca-
lizados no Município de Gurupi.

    
Art. 24 Fica proibida a circulação de pessoas nas ruas 

(“toque de recolher”) da 02h (duas horas) às 05 horas (cinco 
horas), e o cidadão que for flagrado fora de sua residência 
neste horário deverá justificar e comprovar o motivo da sa-
ída.  

Parágrafo único. Excetuam-se da aplicação das re-
gras contidas neste artigo os profissionais de saúde, fis-
calização, limpeza urbana, segurança pública, imprensa, 
catadores, trabalhadores do serviço de delivery dos esta-

líquido e álcool em gel a 70%, bacia com lâmina 
de água sanitária, para higienização de tênis; 

VI. disponibilizar borrifador descartável aos clien-
tes; 

VII. manter o local arejado, mantendo janelas e 
portas abertas, para circulação e renovação do 
ar; 

VIII. suspender fichas de treino e revezamento de 
aparelhos e acessórios;           

IX.  orientar aos clientes das novas medidas de uso 
do espaço e dos equipamentos; 

X. exigir que os clientes/alunos tragam consigo 
seu kit pessoal de higiene que deverá conter no 
mínimo: sua garrafa de água, toalha de rosto, 
máscaras, flanelas e álcool em gel a 70%; 

XI. promover a sanitização/desinfecção semanal-
mente de todo o estabelecimento.   

Art. 20 Fica liberada a realização de casamentos, co-
lações de grau, cultos ecumênicos e aniversários até à 01h 
(uma hora), obedecidas no que couber as regras contidas 
no art. 22 deste Decreto, e as seguintes determinações:

  
I. estabelecer lotação máxima no interior do esta-

belecimento de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade máxima;

II. permitidas apresentações musicais de grupos 
com até quatro membros, em ambientes que 
comportem somente participantes sentados, 
vedada qualquer tipo de dança.

 
Art. 21 Fica liberada a realização de atividades es-

portivas amadoras, inclusive equestres, até à 01h (uma 
hora), obedecidas no que couber as regras contidas no art. 
22 deste Decreto, e proibida a presença de público externo.

    
Parágrafo único. As atividades esportivas profissio-

nais devem seguir as regras expedidas pelo Governo do 
Estado.

Art. 22 Os estabelecimentos em funcionamento de-
verão seguir todas as normas preconizadas pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, adotar o uso obrigatório de másca-
ras, acrescidos de:  

I. estabelecer lotação máxima no interior do 
estabelecimento de 50% (cinquenta por 
cento)  da capacidade máxima;    

II. estabelecer o atendimento presencial ao públi-
co mantendo, quando for o caso, a disposição de 
mesas no local com distanciamento de 2 (dois) 
metros entre cada uma, permitindo o máximo 
de 6 (seis) pessoas por mesa independente do 
vínculo familiar, podendo manter o sistema de 
atendimento delivery e entrega no balcão ape-
nas durante o período de funcionamento; 

III. ampliar os serviços via entrega à domicílio (de-
livery), retirada no local e outros meios e canais 
de vendas e entregas;

IV. o responsável pelo estabelecimento deverá 
controlar o fluxo de clientes para que não haja 
aglomeração no local;

V. priorizar o distanciamento em filas para paga-
mento;
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Parágrafo único. O servidor público municipal que 
descumprir qualquer regra deste Decreto deverá responder 
a processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei Mu-
nicipal Nº 2.434, de 21 de maio de 2019.

Art. 30 Instituições financeiras, correspondentes 
bancários e casas lotéricas, deverão realizar pré atendimen-
to, por meio de triagem para esclarecer aos clientes possí-
veis serviços que podem fazer de outra forma a fim de evitar 
acúmulo de pessoas, bem como, disponibilizar funcionário 
para organizar filas internas e externas, mantendo o distan-
ciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas.

Art. 31 O ingresso de pessoas nos órgãos e entidades 
mantidas direta ou indiretamente pelo Poder Público, ins-
talados nos limites desse município, inclusive em relação às 
concessionárias de serviço público, comércio, supermerca-
dos, bancos, lotéricas, somente será autorizado o acesso e 
permanência mediante o uso obrigatório de máscaras que 
deve cobrir o nariz e boca, uso de álcool e medidor de tem-
peratura simultaneamente. 

§1º. A obrigatoriedade do uso de máscaras, cons-
tante no caput deste artigo, se estende aos servidores dos 
órgãos e entidades públicas, concessionárias e prestadoras 
de serviço público, instaladas nos limites dessa municipa-
lidade, bem como, aos empregados e clientes dos estabe-
lecimentos, cujo funcionamento fora autorizado nesse ato.

§2º A obrigatoriedade do uso de máscaras, que trata 
este artigo, se estende aos transeuntes que circulem pelos 
parques, praças e logradouros públicos deste município, 
sob pena de dispersão imediata de possíveis aglomerações, 
pelos órgãos fiscalizadores.

 
Art. 32 O responsável legal pelo estabelecimento, in-

cluindo as Agências Bancárias, caso identifique entre seus 
clientes ou cidadão que esteja no seu estabelecimento si-
tuado no município de Gurupi, com temperatura corporal 
superior a 37.8ºC, sintomas de gripe, indicativo de compli-
cação pulmonar, como perda de fôlego ao se movimentar, 
falta de ar ou respirar com dificuldade, deverá imediata-
mente acionar o SAMU por meio do telefone 192, visando a 
identificação e pronto atendimento pela unidade de saúde 
no município de Gurupi.

Art. 33 As medidas de segurança e distanciamento 
traçadas nesse Decreto são requisitos mínimos apontados 
pelo poder público, facultando-se aos proprietários dos es-
tabelecimentos ampliarem o rol de medidas de proteção 
aos munícipes de Gurupi e seus respectivos colaboradores. 

Art. 34 As atividades e eventos suspensos, cance-
lados ou adiados nos termos deste Decreto poderão ser 
normalizados a qualquer tempo, por ato da Chefe do Poder 
Executivo.

Art. 35 Aplicam-se aos destinatários desse Decreto 
todas as demais normativas, obrigações, inclusive eventu-
ais autuações e demais procedimentos previstos na Legisla-
ção local, a exemplo de multas, sem prejuízo da incidência 
do artigo 268 do Código Penal Brasileiro.  

belecimentos autorizados a funcionar por 24 horas (vinte 
e quatro horas), e a pessoas em situação de rua, bem como 
quaisquer outros servidores públicos envolvidos no com-
bate a Covid-19, desde que apresentem o documento com-
probatório de seu registro no respectivo conselho, carteira 
funcional ou similar.   

Art. 25 Fica permitida a realização de concursos 
públicos, seleções públicas e vestibulares presenciais, de 
provas escritas objetivas e/ou subjetivas, contanto que as 
instituições organizadoras sigam no que couber as deter-
minações do artigo 22 deste Decreto. 

Art. 26 Constitui infração qualquer aglomeração aci-
ma de 8 (oito) pessoas, em residências, chácaras e proprie-
dades rurais. 

Art. 27 A inobservância do disposto neste Decreto 
sujeita o infrator pessoa física ou jurídica, conforme o caso, 
às penalidades de:

I. multa de R$ 139,20 a R$ 1.044,00, nos termos 
do artigo 363 da Lei Municipal nº 1.085/94, que 
será majorada em caso de reincidência;

II. penalidades administrativas de interdição e/ou 
cassação das licenças de funcionamento do es-
tabelecimento;

III. responder por crime contra a ordem e a saúde 
pública;

IV.  demais sanções previstas em lei.

§1º Os recursos oriundos da aplicação dessas mul-
tas serão revertidos integralmente para aquisição de equi-
pamentos e/ou insumos para o combate à pandemia CO-
VID-19. 

Art. 28 O acesso e permanência de pessoas nos ór-
gãos e entidades mantidas direta ou indiretamente pelo 
Poder Público e estabelecimentos autorizados a funcionar, 
somente será autorizado mediante o uso obrigatório de 
máscaras que deve cobrir o nariz e boca. 

§1º No caso de descumprimento do uso obrigatório 
de máscara o cidadão infrator poderá responder por crime 
contra a ordem e a saúde pública e estará sujeito a multa 
nos termos do artigo 3º, da Lei Municipal nº 2.480/2020:

I – multa de R$ 104,40 (cento e quatro reais e qua-
renta centavos);

II – multa de R$ 208,80 (duzentos e oito reais e oiten-
ta centavos) em caso de reincidência;

§2º No caso de permitir o acesso e/ou permanência 
de pessoas sem o uso de máscara, o estabelecimento pri-
vado, repartição pública ou veículos de transporte de pas-
sageiros estará sujeito às penalidades nos termos do artigo 
3º, da Lei Municipal nº 2.480/2020:

I – multa de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito 
reais);

II – multa de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis 
reais) em caso de reincidência, sem prejuízo das sanções de 
interdição e/ou cassação das licenças de funcionamento do 
estabelecimento.

Art. 29 Os infratores estão sujeitos a multas, embar-
gos/interdições nos termos legais.
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Informações: e-mail: cpl@unirg.edu.br ou telefone (63) 
3612-7505.

Gurupi/TO, aos 01 dias do mês setembro de 2021.

Telma Pereira de S. Milhomem
Pregoeira da Fundação UnirG

Agência Municipal de Trânsito e Transportes

PORTARIA Nº 075/2021, DE 01 DE SETEMBRO DE 
2021.

“Dispõe sobre afastamento para gozo de Licença 
Nupcial do Presidente da Agência Municipal de 
Trânsito e Transportes”

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO E TRANSPORTES, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Decreto nº 207/2021 de 19 de janeiro de 2.021, da 
Senhora Prefeita Municipal de Gurupi;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência que dispõe 
que os atos da Administração Pública devem ser realizados 
com a maior qualidade, competência e eficiência possível;

CONSIDERANDO a Lei Ordinária nº 827, de 21 de 
dezembro de 1989 do município de Gurupi que dispõem 
sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do Muni-
cípio de Gurupi e seu artigo 51 que dispõem sobre afasta-
mento em virtude do casamento;

CONSIDERANDO ainda a Lei nº 2.578, de 20 de abril 
de 2012. Publicada no Diário Oficial nº 3.612 que: “Dispõe 
sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Milita-
res do Estado do Tocantins, e adota outras providências ...  
Art. 88. O militar tem direito aos seguintes períodos inte-
grais de afastamento do serviço, obedecidas a legislação 
pertinente, por motivo de:  I - núpcias, oito dias;”

CONSIDERANDO que o Presidente da Agência Muni-
cipal de Trânsito e Transportes Decreto n° 207/2021 Jenilson 
Alves de Cirqueira estará afastado das funções para gozo de 
licença Nupcial de 08 dias, iniciando em 02 de setembro e 
finalizando dia 10 de setembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º-Designar os servidores abaixo para responde-
rem durante a ausência do Presidente desta Agência sobre 
quaisquer atos referentes às atividades desenvolvidas.

Nome do servidor Cargo Designação

Art. 36 As denúncias referentes ao descumprimento 
deste Decreto, poderão ser realizadas por meio da ouvido-
ria geral do município, através do telefone fixo e WhatsApp 
63 3315-0077, no horário das 8h às 18h, de segunda a sex-
ta-feira. 

Parágrafo único. Para cumprir o disposto no presen-
te Decreto o Poder Público através dos seus órgãos poderá 
solicitar o auxílio das forças de segurança do Estado, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, bem como 
dos demais órgãos da Administração Direta e Indireta.    

Art. 37 Este Decreto entra em vigor no dia 02 de se-
tembro de 2.021 e as medidas restritivas terão validade até 
o dia 15 de setembro de 2.021, podendo sofrer alterações 
de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 38 Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente o Decreto Municipal nº 1.122, de 16 de agosto 
de 2.021.   

   
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, em 1º de setembro de 2.021. 

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi – TO 

-----------GAB----------------

Fundação Unirg - UNIRG

 FUNDAÇÃO UNIRG - AVISO DE LICITAÇÃO

A Fundação UNIRG torna público que realizará licitação 
conforme as seguintes informações:

Pregão de Eletrônico nº 013/2021 - SRP
Processo nº 2021.02.079955
Tipo MENOR PREÇO – MENOR PREÇO POR ITEM
Exclusivo para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 
Porte-EPP e Microempreendedores Individuais - MEI

Objeto: registro de preços para futura, eventual e parcela-
da AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, FERRAMENTAS 
E SUPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 
da Fundação/Universidade de Gurupi - UnirG.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 29/09/2021 ás 08:50H 
(Horário de Brasília)
ABERTURA DA SESSÃO: 29/09/2021 ás 9:00 H (Horário de 
Brasília)                      
LOCAL: Aplicativo no web-site:  www.portaldecompraspu-
blicas.com.br

Disponibilidade do Edital e Planilhas Eletrônicas: 
https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes 

Gabinete da Prefeita 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0328 -QUARTA - FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021 10

II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de setem-
bro de 2.021.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de agos-
to de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 469, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias do servidor, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício n° 486/2021/PGM, de 31 de 
agosto de 2.021, expedido pela Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, solicitando a suspensão de férias do servidor;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias do servidor 
MANOEL PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Chefe de 
Divisão IV, lotado na Procuradoria Geral do Município, no 
período de 1º a 30 de setembro 2.021, relativo ao período 
aquisitivo de 2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dia do mês de setem-
bro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 470, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias do servidor, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício n° 486/2021/PGM, de 31 de 
agosto de 2.021, expedido pela Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, solicitando a suspensão de férias do servidor;

R E S O L V E:

Cledy Santos Silva Coord. Trânsito e 
Transportes

Fica o servidor de-
signado a responder 

por qualquer ato 
referente ao Trânsito 

e Transportes.

Cristina Abreu de 
Jesus Cravalho

Coord. Administrati-
vo e Financeiro

Fica a servidora a 
responder por qual-
quer ato referente 

ao administrativo e 
financeiro.

Crislayne Lopes de 
Oliveira

Chefe de Divisão de 
Sinalização

Fica a servidora a 
responder por qual-
quer ato referente a 

sinalização viária.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE

Gabinete do Presidente da Agência Municipal de 
Trânsito e Transportes, da cidade de Gurupi, Estado do To-
cantins, aos 01 dia do mês de setembro de 2021.

Jenilson Alves de Cirqueira
Presidente da AMTT - Decreto 207/2021

PORTARIA Nº. 467, DE 31 DE AGOSTO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias da servidora, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício n° 1157/2021/RH-SEMUS, 
de 27 de agosto de 2.021, expedido pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, solicitando a suspensão de férias da servi-
dora;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora 
IVANILDES DE OLIVEIRA LIMA SILVA, ocupante do cargo de 
Assessora Tècnica Superior III, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, no período 1º a 30 de setembro 2.021, relativo 
ao período aquisitivo de 2020/2021.

  

Secretaria Municipal de Administração
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CONSIDERANDO o ofício n° 207/2021/SMI, de 31 de 
agosto de 2.021, expedido pela Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, solicitando a suspensão de férias da servidora;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servido-
ra IVANILDES SANTANA MARTINS, ocupante do cargo de 
Agente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, no período de 1º a 30 de setembro 2.021, relati-
vo ao período aquisitivo de 2017/2018.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dia do mês de setem-
bro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 473, DE 1° DE SETEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre interrupção do período de fruição 
de férias da servidora, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de 
Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições le-
gais, 

CONSIDERANDO o OFICIO nº 0567/2021, de 31 de 
agosto de 2.021, expedido pelo Secretário Chefe de Gabi-
nete,

R E S O L V E:

I – INTERROMPER, por necessidade do serviço, o pe-
ríodo de fruição de férias da servidora pública municipal 
AILLA ARAUJO AGUIAR MENEZES, ocupante do cargo de 
Diretor II, lotada no Gabinete da Prefeita Municipal, pro-
gramadas para o período de 17 de agosto 2.021 ao dia 15 
de setembro de 2.021, referente ao período aquisitivo de 
2020/2021 e convocá-la às suas atividades a partir do dia 1º 
de setembro de 2.021. 

II – Os 15 (quinze) dias remanescentes do período 
das férias interrompidas, da servidora, serão gozados em 
data oportuna e não prejudiciais ao serviço público e à ser-
vidora.

III – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IV - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins ao 1° dia do mês de setem-
bro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR

I – DETERMINAR a suspensão das férias do servidor 
WESLEY CERQUEIRA NUNES DA SILVA, ocupante do cargo 
de Chefe de Divisão IV, lotado na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, no período de 1º a 30 de setembro 2.021, relativo ao 
período aquisitivo de 2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dia do mês de setem-
bro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 471, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias do servidor, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício n° 207/2021/SMI, de 31 de 
agosto de 2.021, expedido pela Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, solicitando a suspensão de férias do servidor;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias do servidor 
ELIAS CARLOS DE ASEVEDO, ocupante do cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, no período de 1º a 30 de setembro 2.021, relati-
vo ao período aquisitivo de 2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dia do mês de setem-
bro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 472, DE 1º DE SETEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias da servidora, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de agosto 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021
 

PORTARIA Nº. 688,  DE 01  DE SETEMBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1673/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 23/08/2.021 a 
21/09/2.021, à servidora pública municipal ANDREIA DIAS 
DA SILVA, matrícula n° 495476, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de agosto 
2021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

     
PORTARIA Nº. 689,  DE 01  DE SETEMBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1666/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Secretário Municipal de Administração    

PORTARIA Nº. 686,  DE 01 DE SETEMBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária ao servidor público 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1670/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 17/08/2.021 
a 27/08/2.021, ao servidor público municipal JANES 
FRANKLES DA CONCEIÇÃO FERREIRA, matrícula n° 494710, 
ocupante de cargo de provimento efetivo  de Carpinteiro, 
lotado na  Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de agosto 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

  
PORTARIA Nº. 687,  DE 01 DE SETEMBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária ao servidor público 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1678/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 15/08/2.021 a 
29/08/2.021, ao servidor público municipal RAFAEL PEREI-
RA DE SOUSA, matrícula n° 496088, ocupante de cargo de 
provimento efetivo  de Auxiliar de Obras e Serviços, lotado 
na  Secretaria Municipal de Infraestrutura.
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O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1669/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 25/08/2.021 a 
03/09/2.021 concedido a servidora    JEANDRA CORREA BRI-
TO DOS SANTOS, matrícula n° 495456, ocupante de cargo 
de provimento efetivo de Merendeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de agosto de 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

Coordenadoria de Contratos

AVISO DE INTENÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em obe-
diência ao disposto no art. 4º do Decreto Municipal nº 
738/2017, na competência de Órgão Gerenciador, torna 
pública a Intenção de Registro de Preços para futura, even-
tual e parcelada para contratação de empresa para execu-
ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
ar condicionado. Mediante realização de licitação pública 
na modalidade Pregão Presencial, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes do Processo nº 
2021.007902. Os órgãos que tiverem a intenção em partici-
par do referido processo, deverão MANIFESTAR-SE por meio 
dos seguintes documentos: manifestação de intenção afir-
mando sua concordância com o objeto nas mesmas con-
dições a ser licitado; estudo técnico preliminar indicando 
a quantidade requerida com justificativa fundamentada 
de sua real necessidade e requisição de compra. Os docu-
mentos mencionados deverão ser encaminhados à Coorde-
nadoria do Termo de Referência no prazo de 08 (oito) dias 
úteis, contados desta publicação. 

Gurupi – TO, 1° de agosto de 2021.

AMANDA PEREIRA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DECRETO N° 006/2021

Comissão Permanente de Licitações

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 20/08/2.021 a 
03/09/2.021, à servidora pública municipal JANDIRA FRAN-
CISCO BEZERRA ANDRADE, matrícula n° 489723, ocupante 
de cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de agosto 
2021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 690, DE 01 DE SETEMBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento por Inca-
pacidade Temporária à servidora pública municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1665/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/08/2.021 
a 13/10/2.021 concedido a servidora   CLEIDE CONCEIÇÃO 
VIEIRA FARIAS LETRARI, matrícula n° 494083, ocupante de 
cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de agosto de 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 691, DE 01 DE SETEMBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 
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3 922 ÓLEO DIESEL S10 LT 1.000 SP R$ 
4,609 R$ 4.609,00

AUTO 
POSTO 
RAIO X 
LTDA

Valor total registrado: R$ 168.094,00 ( Cento e sessenta e oito mil e noventa e quatro reais)

Gurupi, Estado do Tocantins ao 1º dia do mês de se-
tembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valdeci Alves Rocha Júnior

Órgão Gerenciador

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 001
À ARP Nº 010/2021 – CARIRI - TO.

Processo nº 2021.004740. Ato: Adesão Parcial nº 001 
à ARP nº 010/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI - TO, 
oriunda do Pregão Presencial nº 015/2021 – SRP – MENOR 
PREÇO POR ITEM, Processo Administrativo nº 127/2021. Par-
tes: Prefeitura Municipal de Cariri - TO (Órgão Gerenciador), 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Carona). 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA. Fornecedor: 
SUPERMERCADO SAMILLA LTDA, CNPJ 10.484.811/0001-69. 
Assinatura: 01/09/2021. VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

004/2021

Processo nº 2021.001574 Pregão Presencial nº 
003/2021-SRP. Órgão Gerenciador: AGÊNCIA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE /FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE De-
tentoras: ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA, CNPJ 
nº 12.821.967/0001-13, CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EIRELI- EPP, CNPJ nº 24.408.472/0001-46, VIA-
SEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
36.327.422/0001-13, NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES 
LTDA , CNPJ nº 02.705.910/0001-03, Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual e parcelada Aquisição de 
materiais e equipamentos para manutenção e instalação 
de semáforos.  Assinatura: 17/08/2021.  Vigência: 12 meses 
contados desta publicação. Íntegra da ARP: www.gurupi.
to.gov.br. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002, Lei 
n° 8.666/93, Decretos nº 7.892/2013 e n.º 3.555/2000, Leis 
Complementares nº 123/2006 e 147/2014 e demais legis-
lações pertinentes. Gurupi/TO, 30/08/2021. Jenilson Alves 
Cirqueira – Presidente da Agência Municipal de Desenvol-
vimento do Trânsito e transporte/ Fundo Municipal de De-
senvolvimento do Trânsito e Transporte.

----------------cukturA------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

02/2021

Processo nº 2021.003139, Pregão Eletrônico nº 
011/2021-SRP. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de 
Educação, inscrita no CNPJ nº 17.527.397/0001-77. Deten-
toras: M.N.B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI- EPP, CNPJ: 
29.381.800/0001-36, WENDEL RODRIGUES CHAVES- ME- 
GURUPI PRODUTOS HOSPGRAF, CNPJ: 17.726.408/0001-. 
Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada 
aquisição de alimentos para aquisição de kits. Assinatura: 
19/08/2021 .Vigência: 12 meses contados desta publicação. 
Íntegra da ARP: www.gurupi.to.gov.br. Fundamentação 
Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei n° 
8.666/93, Decreto nº 7.892/2013 e Decreto n.º 3.555/2000, 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 8.538/2015 Lei 
Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº 738/2017 
e demais legislações pertinentes. Gurupi-TO, 01/09/2021.
Amanda Pereira Costa, - Secretária Municipal de Educação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021

Serve o presente expediente para informar que hou-
ve erro formais identificados na Ata de Registro de Preço nº 
007/2021, do Pregão Presencial nº 009/2021 SRP - Registro 
de preços para futura e eventual e parcelada Aquisição de 
Combustíveis para o Abastecimento de Frotas (Arla 32, Eta-
nol, Gasolina comum, Óleo diesel e Óleo diesel S-10).

CONSIDERANDO o princípio da autotutela que au-
toriza a Administração Pública exercer controle sobre seus 
próprios atos;

 Venho por meio desta ERRATA corrigir a tabela do 
item 15.12, da ARP nº 007/2021, de 25 de agosto de 2021,  
nos itens referente abaixo:

ONDE SE LÊ:
15.12. ÓRGÃO PARTICIPANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER

ITEM
CÓ-
DI-
GO

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

MARCA

ORI-
GEM

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

DETEN-
TORA

2 39 ÓLEO DIESEL (cota principal) Litro 4.000 TDC 
DIST

R$ 
4,53

R$ 
17.960,00

AUTO 
POSTO 

COMETA 
LTDA

2 39 ÓLEO DIESEL Litro 1.000 SP R$ 
4,579 R$ 4.609,00

AUTO 
POSTO 
RAIO X 
LTDA

Valor total registrado: R$ 168.094,00 ( Cento e sessenta e oito mil e noventa e quatro reais)

LEIA-SE:
15.12. ÓRGÃO PARTICIPANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

MARCA

ORI-
GEM

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

DETEN-
TORA

3 922 ÓLEO DIESEL S10 (cota 
principal) LT 4.000 RAÍZEN R$ 

4,49
R$ 

17.960,00

POSTO 
BEIRA 

RIO 
COMÉR-
CIO DE 

DERIVA-
DOS DE 
PETRO-

LEO 
LTDA Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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de R$ 80,00 (oitenta  reais) mensal, conforme o Termo de 
Compromisso de Estágio período de vigência 30/08/2021 
a 28/02/2022;

RESOLVE:

Art. 1° – AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade, re-
alizar empenho estimativo em favor dos (as) estagiários (as) 
que realizam estágio não obrigatório na Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo.

FAVORECIDO CNPJ/CPF Nº VALOR

Fundação Unirg 01.210.830/0001-06 R$ 2.040,00

Pollyana Justino Alves 013.008.531-66 R$ 480,00

Art. 2° - Caso remanesça saldo em 31 de dezembro 
de 2021, o mesmo será anulado automaticamente. 

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4° - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no diário oficial 
da Prefeitura Municipal de Gurupi TO e CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretaria  Municipal de Cultura e Turis-
mo, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2021.

Lady Sakay
Secretária Municipal de Cultura e Turismo Decreto: 

005/2021

PORTARIA Nº. 022/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2.021.

“Autoriza o empenho de despesa e dá outras 
providências.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
do Município deGurupi, Estado do Tocantins, no uso das 
suas atribuições legais e em conformidade com o decreto 
nº 859/14 de 22 de outubro de 2014, alterado pelo Decreto 
nº 367/2017 de 14 de março de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria 
em dispor ao estagiário, a bolsa  de Estágio de R$ 340,00 
(trezentos e quarenta reais) mensal e o Auxílio Transporte 
de R$ 80,00 (oitenta  reais) mensal, conforme o Termo de 
Compromisso de Estágio período de vigência 30/08/2021 
a 28/02/2022;

RESOLVE:

Art. 1° – AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade, re-
alizar empenho estimativo em favor dos (as) estagiários (as) 
que realizam estágio não obrigatório na Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo.

FAVORECIDO CNPJ/CPF Nº VALOR

Fundação Unirg 01.210.830/0001-06 R$ 2.040,00

PORTARIA Nº. 020/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2.021.

“Autoriza o empenho de despesa e dá outras 
providências.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
do Município de

Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribui-
ções legais e em conformidade com o decreto nº 859/14 de 
22 de outubro de 2014, alterado pelo Decreto nº 367/2017 
de 14 de março de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria 
em dispor ao estagiário, a bolsa  de Estágio de R$ 340,00 
(trezentos e quarenta reais) mensal e o Auxílio Transporte 
de R$ 80,00 (oitenta  reais) mensal, conforme o Termo de 
Compromisso de Estágio período de vigência 23/08/2021 
a 22/02/2022;

RESOLVE:

Art. 1° – AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade, re-
alizar empenho estimativo em favor dos (as) estagiários (as) 
que realizam estágio não obrigatório na Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo.

FAVORECIDO CNPJ/CPF Nº VALOR

Fundação Unirg 01.210.830/0001-06 R$ 2.040,00

Luan Matos Barbosa 071.126.821-50 R$ 480,00

Art. 2° - Caso remanesça saldo em 31 de dezembro 
de 2021, o mesmo será anulado automaticamente. 

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4° - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no diário oficial 
da Prefeitura Municipal de Gurupi TO e CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretaria  Municipal de Cultura e Turis-
mo, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2021.

Lady Sakay
Secretária Municipal de Cultura e Turismo Decreto: 

005/2021

PORTARIA Nº. 021/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2.021.

“Autoriza o empenho de despesa e dá outras 
providências.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
do Município de

Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribui-
ções legais e em conformidade com o decreto nº 859/14 de 
22 de outubro de 2014, alterado pelo Decreto nº 367/2017 
de 14 de março de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria 
em dispor ao estagiário, a bolsa  de Estágio de R$ 340,00 
(trezentos e quarenta reais) mensal e o Auxílio Transporte 
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go de Professor Normalista, desde de 31 de agosto de 2021. 
(retroagindo seus efeitos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 7º, inciso II, alínea B 
da Lei nº 2.392, conveniência da Administração Pública.

Gurupi, Estado do Tocantins, ao 01º dia, do Mês de 
setembro de 2021.

Amanda Pereira Costa
Secretária Municipal da Educação

Decreto nº 006/2021

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006324. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
AMANDA PEREIRA COSTA, NO VALOR DE R$ 175,00 (CENTO 
E SETENTA E CINCO REAIS). DESTINO: PALMAS-TO. FINALI-
DADE DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE 
SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO DOS GESTORES MUNICI-
PAIS PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL E O NOVO FUNDEB COM 
A UNDIME-TO, PERIODO: 20/08/2021.

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006324. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JHONATA MOREIRA PEREIRA, 
NO VALOR DE R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS). DESTINO: 
PALMAS-TO. FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO EM 
WORKSHOP SOBRE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO DOS 
GESTORES MUNICIPAIS PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL E O 
NOVO FUNDEB COM A UNDIME-TO, PERIODO: 20/08/2021.

                -------------------INFRA------------

PORTARIA SMI/ GAB Nº 143/2021, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2021.

“Institui Comissão técnica de análise, proposi-
ção e revisão de atos, documentos e processos 
no âmbito da Secretaria de Infraestrutura, e dá 
outras providências ”

O Secretário Municipal da Infraestrutura, no uso de 
suas atribuições Legais e estatutárias, com fulcro no Decre-
to Municipal nº 083/2021, de 09 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO os princípios norteadores da admi-
nistração pública, em específico o da moralidade, eficiência 
e legalidade;

CONSIDERANDO o poder dever da administração 
´publica em rever seus próprios atos; 

Nathalia Costa Soares 066.709.871-29 R$ 480,00

Art. 2° - Caso remanesça saldo em 31 de dezembro 
de 2021, o mesmo será anulado automaticamente. 

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4° - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no diário oficial 
da Prefeitura Municipal de Gurupi TO e CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretaria  Municipal de Cultura e Turis-
mo, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2021.

Lady Sakay
Secretária Municipal de Cultura e Turismo Decreto: 

005/2021

---------------------DESENVOLVIMENTO--------------

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co e Meio Ambiente

EXTRATO DO CONTRATO 006/2021 CONTRATO DE TRABA-
LHO Nº 006/2021 POR PRAZO DETERMINADO NOS TER-
MOS DA LEI Nº2392/2018 ART. 2.§ 2 DO ART. 10 DA LEI 
Nº2422/2019. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CNPJ Nº 
17.718.507/0001-88, E O CONTRATADO – ROBSON CARVA-
LHO DA SILVA CPF SOB O Nº.015.789.481-93, PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRAZO DE 
VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINALMENTE ESTABELECIDA 
(PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021).

PEDRO DIAS CORRÊA DA SILVA
Secretário de Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Meio Ambiente

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO 
TEMPORÁRIO Nº 049/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi -TO 
através da Secretaria Municipal de Educação.

DISTRATADO: EUNICE FERNANDES COSTA.
OBJETO: Fica distratado o Termo de Compromisso 

de Serviço Público de Caráter Temporário N°049/2021, em 
todas as suas disposições, celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Gurupi -TO e EUNICE FERNANDES COSTA, no car-

Secretaria Municipal de Desenv. Economico 
e Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretaria Municipal de  Educação
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 92, Parágrafo 
Único, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Gurupi; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompa-
nhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por 
representante da Administração especialmente designado;

CONSIDERANDO a necessidade em substituir servi-
dor técnico nomeado anteriormente para fiscal da Ata de 
Registro de Preço n. 044/2020 - Pregão Presencial n° 016/2020, 
cujo objeto é a aquisição de roçadeira, motosserras e equipa-
mentos de poda. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado para atesto das notas ficais e 
bem como recebimento de documentos o servidor  
WELERSON XAVIER BARROS, Diretor I de iluminação, matrí-
cula: 499551, lotado na Secretaria Municipal de Infraestru-
tura no Município de Gurupi- TO, sem prejuízos as suas fun-
ções normais e sem acréscimos em seus vencimentos em 
substituição ao servidor HÉLIO FERNANDES AGUIAR.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no ato de sua 
publicação. 

Gabinete do secretário Municipal de Infraestrutura, 
aos dias do mês 01 de setembro de 2021.

Thiago Barros de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto nº. 083/2021.

-------FINANÇAS----------

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021006442. PAGAMENTO 
DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO E FINANÇAS: SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LE-
MES, VALOR R$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS). 
DESTINO: PALMAS-TO. FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICI-
PAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS 
- TCE E NA AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 
ATI. PERÍODO 17.08.2021.

------------------------------SAUDE------------

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar fluxos, 
criar processos, desburocratizar os tramites processuais vi-
sando maior celeridade das ações públicas;

CONSIDERANDO que o princípio da legalidade no 
âmbito da administração pública se materializa no agir ape-
nas em virtude da Lei.  

CONSIDERANDO o Termo de Acordo de Cooperação 
nº 009/2021 celebrado entre a Fundação Unirg e Município 
de Gurupi, visando apoiar o desenvolvimento de ambos os 
envolvidos para a consecução de finalidades de interesse 
público. 

RESOLVE:

Art. 1º - INSTITUIR no âmbito da Secretaria de Infra-
estrutura Municipal de Gurupi, comissão técnica de análise, 
proposição e revisão de atos, documentos e processos.

Parágrafo único: A composição se dará por servido-
res da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Fundação 
Unirg, abaixo designada sob a presidência do primeiro: 

a. Thiago Piñeiro Miranda – Presidente – Unirg
b. Thiago Henrique do Nascimento Costa – Servidor 

– Unirg
c. Declieux Rosa Santana Júnior – Procurador Geral 

– Unirg
d. Oximano Pereira Jorge – Servidor – Unirg
e. Judson Rodrigues de Santana Costa – Servidor – 

Unirg
f. Aline Neves da Costa Maciel – Servidor – Unirg
g. Rhoger Gomes Costa – Servidor – Unirg
h. Alexandre Glienke Rodrigues – Servidor – Unirg

Art. 2º.  São prerrogativas da comissão, com o objeti-
vo exclusivo de cumprir sua finalidade:

§1º. Acesso à documentos públicos da Secretaria; 
§2º. Realizar audiência com servidores da pasta;
§3º. Requisitar informações aos setores;
§4º. Poderá, mediante justificativa e aval do Secretá-

rio da pasta, realizar demais atos necessários ao bom anda-
mento dos trabalhos da comissão

Art. 3º.  O prazo de existência da comissão será aque-
le suficiente para conclusão de sua finalidade que será ates-
tada mediante relatório e proposições finais.

Art. 4º.    Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas a disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura, 
aos 31 dias do mês de agosto de 2021.

THIAGO BARROS DE SOUSA
Secretário Municipal de Infraestrutura 

Decreto Municipal Nº 083/2021

PORTARIA Nº.144/2021, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

“Nomeia fiscal substituto de servidor para atesto de 
nota fiscal e dá outras providências”.

Secretaria Municipal de Planej. e Finanças

Secretaria Municipal de Saúde
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RIA MUNICIPAL DE SAÚDE para credenciar-se.

3.3.	  A reabertura de prazo para novas inscrições, pos-
teriormente ao estipulado no item 3.1 deste Ato, poderá 
ser realizada, conforme Conveniência Administrativa, 
dentro da vigência do credenciamento observando-se 
no que couber, as disposições contidas no Edital Origi-
nal do Chamamento Público nº 002/2020.

4.	 DO LOCAL DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS

4.1.	  Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, localizada Av. Pernambuco, n°.1345, centro, 
Gurupi/TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081, 
Gurupi - TO, Comissão Especial de Credenciamento - CO-
MEC.

5.	 DAS INCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO 

5.1.	  Os interessados deverão, obrigatoriamente, preen-
cher o Formulário de Inscrição – Anexo VII do Edital, con-
forme campos específicos disponibilizados para preen-
chimento de informações.

5.2.	  As inscrições somente serão consideradas efetiva-
das com a devida apresentação da documentação com-
pleta exigida no Edital Original.

6.	 DA DISPONIBILIDADE DO EDITAL 

 O Edital Original e seus anexos estão disponíveis para 
download no site da Prefeitura Municipal no seguinte en-
dereço: www.gurupi.to.gov.br (Editais Chamamento Públi-
co -  2020 – Chamamento Público nº 002/2020).

7.	 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

7.1.	  Os interessados em solicitar esclarecimentos com-
plementares ou impugnar os termos editalícios quanto 
às falhas ou irregularidades que o viciarem, até o segun-
do dia útil que anteceder a data do credenciamento, de-
vendo ser observadas as disposições pertinentes contidas 
no Edital Original.

 As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser 
prestadas pela Comissão Especial de Credenciamento, das 
08h às 12h e das 14h às 18h, no telefone: (63) 3315-3065, 
ou pelo e-mail: comecsaudegpi@gmail.com 

8.	 DA PUBLICIDADE DA REABERTURA DO PRAZO DAS INS-
CRIÇÕES 

 A publicidade da reabertura do prazo de inscrição para 
credenciamento encontra-se efetivada no Diário Oficial do 
Estado-DOE, Diário Oficial da União-DOU, no Diário Oficial 
do Município-DOMG e no sítio eletrônico da Prefeitura no 
endereço: www.gurupi.to.gov na aba de licitações.

9.	 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

REABERTURA DE PRAZO DE INCRIÇÃO PARA CRE-
DENCIAMENTO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020
Processo Administrativo nº 2019.018558

;

1.	 PREÂMBULO

1.1.	  O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo 
como interveniente a SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através de seu Secretá-
rio nomeado pelo Decreto Municipal nº 1.116/1.117, de 
15 de agosto de 2021, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei Estadual nº 2.980, de 
08 de julho de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas 
alterações, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos in-
teressados a REABERTURA do PRAZO DE INSCRIÇÃO do 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020.

1.2.	  Este Ato tem por objetivo assegurar a observância 
aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Isonomia, 
Moralidade, Publicidade, Eficiência, Conveniência Admi-
nistrativa, Motivação, Razoabilidade e da Proporciona-
lidade, dentre outros para resguardar a contratação de 
empresas especializadas para a prestação dos serviços 
almejados, as quais deverão possuir capacidade técnica 
e assim atender todas as necessidades de execução. 

2.	  DO OBJETO

2.1.	  CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PES-
SOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLI-
SE CLINICA, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, 
nos termos e condições estabelecidas no Edital Original 
do referido Chamamento. 

2.2.	  O Credenciamento de prestadores de serviços, 
pessoa jurídica, observará  a organização e nomenclatu-
ra da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses 
e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único 
de Saúde – SUS”, de acordo com a descrição da Tabela do 
SUS na seguinte formatação: 

a) Grupo 02 – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica; 

b) Sub Grupo 02 – Diagnóstico em Laboratório Clínico;

c) Sub Grupo 03 – Diagnóstico em Anatomia Patológica e 
Citopatologia; 

d) Forma de Organização 01 - Exames Citopatológicos; e 

e) Forma de Organização 02 – Exames Anatomopatológi-
cos.

3.	 DO PRAZO DE REABERTURA DA INSCRIÇÃO

3.1.	  De 01/09/2021 a 15/09/2021      -     Horário: das 08h 
às 12h e das 14h às 18h. 

3.2.	  Após esse período, dentro da vigência do creden-
ciamento, as empresas aptas e não credenciadas, caso 
queiram, deverão buscar informações junto a SECRETA-
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A divulgação do resultado preliminar dos classificados e/
ou habilitados, bem como o resultado final, será realizada 
no Diário Oficial da União-DOU, no Diário Oficial do Muni-
cípio-DOMG e no sítio eletrônico da Prefeitura no endere-
ço: www.gurupi.to.gov. 

11.3.	 As empresas classificadas/habilitadas serão convo-
cados através do endereço eletrônico/e-mail fornecido 
na ficha de inscrição ou em outros documentos, e/ou 
mediante publicação de ato específico no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Gurupi.

12.	DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES

12.1.	 Após a divulgação do resultado preliminar, os pro-
fissionais não habilitados ao rol de credenciados, pode-
rão recorrer do resultado publicado, em relação à ava-
liação da documentação enviada no ato de inscrição, 
apresentando suas razões devidamente fundamenta-
das. 

12.2.	 O recurso deverá ser interposto de forma presen-
cial, no período de 08h às 12h e das 14h às 18h, na Se-
cretaria Municipal de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, 
localizada Av. Pernambuco, n°.1345, centro, Gurupi/TO, 
CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia subsequente a data da publicação do resultado.

12.3.	 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do 
prazo sem interposição de recursos, constatando-se o 
atendimento pleno às exigências do Edital, a Secretaria 
Municipal de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, dispo-
nibilizará o Resultado Final no site da Prefeitura Muni-
cipal de Gurupi e publicará o extrato do resultado no 
Diário Oficial do Município – DOMG  e no Diário Oficial 
da União – DOU.

13.	DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA ADJUDI-
CAÇÃO DO OBJETO

Após a publicação do Resultado Final, o processo de cre-
denciamento será encaminhado à apreciação da Procu-
radoria Jurídica do Município e do Controle Interno, após 
análises favoráveis, será o processo remetido à Autorida-
de competente para homologação do Procedimento re-
ferente ao Chamamento Público e Adjudicação dos itens/
objeto do Chamamento aos credenciados, caso esteja de 
acordo, devendo o Termo de Homologação e Adjudicação 
ser disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal de 
Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) e seu extrato publicado no 
Diário Oficial da União-DOU e no Diário Oficial do Municí-
pio-DOMG.

14.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1.	 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão 
Especial de Credenciamento-COMEC e/ou pelo  Secre-
tário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde, observan-
do-se as legislações aplicáveis e as previstas no Edital 
Original e neste Ato.

14.2.	 As disposições contidas no Edital Original do Cha-

9.1.	  A Reabertura do Prazo de Inscrições para Creden-
ciamento e todo o procedimento para participação, 
apresentação, análise e julgamento de documentos, 
contratação e execução do objeto demais atos pertinen-
tes ao procedimento,  e ainda as disposições que não es-
tejam retificadas no presente Ato, observarão o disposto 
no Edital Original do Chamamento Público nº 002/2020, 
bem como toda a legislação nele citada em especial 
as disposições contidas no art. 25, caput, da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, Acórdãos 295/2011-Plenário, 
1.078/2011-Plenário, 528/2011-2ª Câmara, dentre diver-
sos outros, Lei Estadual nº 2.980, de 08 de julho de 2015, 
Norma Regulamentadora 32 - NR 32 - Segurança e Saú-
de no Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria Nº 3.394, 
de 30 de dezembro de 2013 - Institui o Sistema de Infor-
mação de Câncer (SICAN) no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), Portaria nº 3.388, de 30 de dezembro de 
2013, que redefine a Qualificação Nacional em Citopato-
logia na prevenção do câncer de colo do útero (QualiCi-
to), no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 
com Doenças Crônicas: Resoluções do Conselho Federal 
de Medicina (CFM): Resolução nº 2074/2014 e Resolução 
nº 813/1977. Manual de Boas Práticas laboratoriais de 
Anatomia Patológica. Ministério da Saúde, 2014. Manual 
para Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de 
Laboratórios Clínicos. Sistema Nacional de Acreditação. 
2016. Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório 
de Citopatologia do Instituto Nacional do Câncer José 
Alencar Gomes da Silva – INCA, 2016. Manual de Padro-
nização de Laudos Histopatológicos. Sociedade Brasi-
leira de Patologia 2016, Decreto Municipal nº 471/2011 
de 14 de junho de 2011, Instrução Normativa Gabinete/
SEMUS nº 001/2019, artigo 26 da Lei nº 8080/90, Porta-
ria GM/MS Nº 1.034, de 05 de maio de 2010, respectivas 
atualizações pertinentes e demais normas específicas ao 
objeto.

10.	DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS  PARA 
HABILITAÇÃO

10.1.	 Os documentos necessários à habilitação estão 
elencados no Edital Original do Chamamento Público nº 
002/2020 e deverão obedecer as disposições nele con-
tidas, considerando-se no que couber o exercício letivo 
2021. 

11.	DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

11.1.	 A análise da documentação para fins de habilita-
ção, será realizada pela Comissão Especial de Creden-
ciamento – COMEC, nomeada conforme Portaria GAB/
SEUMUS Nº 0313/2021 , de 27 de agosto de 2021, cuja 
atuação dar-se-á em estrita observação aos requisitos 
legais previstos na legislação aplicável e no Edital do 
Chamamento Público nº 002/2020.

11.2.	 A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 
irá analisar a documentação apresentada no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis contados do vencimento do 
prazo de Inscrição e recebimento de Envelope de Docu-
mentos.
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Gurupi/TO, aos 30 dias do mês de agosto de 2021.

VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

Decretos n° 1.116/1.117/2021

mamento Público nº002/2021 não retificadas neste Ato 
permanecem inalteradas para cumprimento.

14.3.	 Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, para dirimir as dúvidas e os casos omissos.


		2021-09-01T23:31:35-0300
	GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO:17718490000169




