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EDIÇÃO Nº 385

DECRETO Nº 1.479, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação de cessão de servi-
dora pública Municipal ao Ministério Publico do 
Estado do Tocantins 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 620/PGJ/GAB de 16 de 
novembro de 2.021, expedido pelo Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Tocantins, o Sr. Luciano Cesar Casaroti, 
solicitando a manutenção da cessão da servidora pública 
municipal, Sra. Débora Gonçalves Queiroz,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica AUTORIZADA a prorrogação da ces-
são da servidora pública municipal DÉBORA GONÇALVES 
QUEIROZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Psicóloga, matrícula nº 494782, do quadro de servidores 
permanente do Município de Gurupi, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, ao Ministério Público do Estado do To-
cantins, com ônus para o cessionário, pelo período de 1º de 
janeiro de 2.022 a 31 de dezembro de 2.022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, ao 1ºdia do mês de dezembro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 1.480, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação da cessão de servido-
ra Municipal ao Ministério Publico do Estado do 
Tocantins 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 620/PGJ/GAB de 16 de 
novembro de 2.021, expedido pelo Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Tocantins, o Sr. Luciano Cesar Casaroti, 
solicitando a manutenção da cessão da servidora pública 
municipal, Sra. Zeli Fernandes Aguiar,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão 
da servidora pública municipal ZELI FERNANDES AGUIAR, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Gra-
duado, do quadro de servidores permanente do Município 
de Gurupi, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ao 
Ministério Público do Estado do Tocantins, com ônus para o 
cessionário, pelo período de 1º de janeiro de 2.022, a 31 de 
dezembro de 2.022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1481, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação da cessão do servidor 
público Municipal ao Município de Santa Rita do 
Tocantins, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
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do Município de Gurupi, lotada na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças, ao Município de Palmas - TO, 
pelo período de 1º de janeiro de 2.022 a 31 de dezembro de 
2.022, com ônus para o cessionário.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

                         
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

 

DECRETO Nº. 1.483, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação da cessão de servi-
dora pública municipal ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o Ofício PRE-CDPES Nº 94/2020 (PA 
SEI nº. 0008095-42.2021.5.10.8000), expedido pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Região,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão 
da servidora VALÉRIA FRANCISCA MENDES RUELA, Matrícu-
la nº. 758, ocupante do cargo de Técnico em Contabilida-
de, pertencente ao quadro de servidores permanentes do 
Município de Gurupi, ao Tribunal Regional do Trabalho da 
10ª Região, pelo período de 1º de janeiro de 2.022 a 31 de 
dezembro de 2.022.

Art. 2º. A cessão da servidora mencionada no artigo 
1º deste Decreto terá vencimentos provenientes do seu car-
go em concurso, pagos pelo Poder Público Municipal e que 
serão reembolsados pelo Tribunal Regional do Trabalho aos 
cofres da concedente em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, após o pagamento da folha da servidora.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

                         
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi - TO

DECRETO Nº. 1484, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação da cessão de servi-
dor Municipal ao Município de Palmas TO, e dá 
outras providências”.

CONSIDERANDO o disposto no OFÍCIO- 225/2021 - 
GAB, de 18 de novembro de 2.021, expedido pela Prefeita 
de Santa Rita do Tocantins solicitando a manutenção da 
cessão do servidor Noslinde Moura,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão do 
servidor NOSLINDE MOURA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, Matrícula 
nº 495241, do quadro de servidores permanente do Muni-
cípio de Gurupi, ao Município de Santa Rita do Tocantins, 
com ônus para o cessionário, pelo período de 1º de janeiro 
de 2.022 a 31 de dezembro de 2.022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi - TO

DECRETO Nº. 1.482, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobro prorrogação da cessão de servi-
dora pública municipal a Prefeitura Municipal de 
Palmas e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o oficio nº 1919/2021, emitido pela 
Prefeita de Palmas – TO, solicitando a manutenção da ces-
são da servidora, 

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão 
da servidora JOYCE MARIA FREITAS DE SOUSA LIMA, Matrí-
cula nº. 1077, ocupante do cargo de Assistente de Tribu-
tação, pertencente ao quadro de servidores permanentes 
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Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.486, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação da cessão de servi-
dora municipal ao Ministério Público Federal 
- Procuradoria Geral da República e dá outras 
providências”.

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

CONSIDERANDO, Ofício nº 999/2021 – GABPRM-
1-BSD, 18 de outubro de 2021, expedido pelo Ministério 
Público Federal - Procuradoria Geral da República, solicitan-
do a manutenção da cessão da servidora Fabiany Teixeira 
Noleto Nery,

 D E C R E T A:

Art. 1º. Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão 
da servidora FABIANY TEIXEIRA NOLETO NERY, ocupante do 
cargo de Secretária Executiva, Matrícula nº. 6553, integran-
te do quadro de servidores permanente deste Município, 
lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao Minis-
tério Público Federal - Procuradoria Geral da República, 
pelo período de 1º de janeiro de 2.022 a 31 de dezembro de 
2.022, com ônus para o cessionário.

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

publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2022.

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

           
JOSINIANE BRAGA NUNES

Prefeita Municipal
 

 DECRETO Nº. 1.487, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Nomeia servidor em cargo comissionado da 
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, 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 NOMEADO o servidor público municipal 
na Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, abaixo 
identificado no respectivo cargo comissionado, conforme 
segue: 

NOME CARGO SIMBOLOGIA

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

CONSIDERANDO o oficio nº 1926/2021/GAB/PREF, 
de 22 de outubro de 2021, expedido pela Prefeita de Pal-
mas - TO, solicitando a manutenção da cessão do servidor, 

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão 
ao Município de Palmas, Estado do Tocantins, do servidor 
público Municipal MARCO ANTÔNIO MARQUES BELÉM inte-
grante do quadro de servidores permanente do Município 
de Gurupi, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Engenheiro Civil, Matrícula nº 495005, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, pelo período de 1º de janeiro de 
2.022 a 31 de dezembro de 2.022, com ônus para o cessio-
nário.

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

publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº. 1.485, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2.021.

“Dispõe sobre prorrogação da cessão de servi-
dora Municipal ao Município de Ponte Alta do 
Tocantins, 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 OFÍCIO-278/2021/
GAB, expedido pelo Prefeito Municipal de Ponte Alta do To-
cantins, de 07 de outubro de 2.021, solicitando a manuten-
ção da cessão da servidora pública municipal, TERBULIANA 
AIRES AMRAL,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão 
ao Município de Ponte Alta do Tocantins, da servidora pú-
blica Municipal TERBULIANA AIRES AMARAL, integrante do 
quadro de servidores permanente do Município de Gurupi, 
ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Matrícula 
nº 497141, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo 
período de 1º de janeiro de 2.022 a 31 de dezembro de 
2.022, com ônus para o cessionário.

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

publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2.022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
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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 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.

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

Art. 2º RECOMENDA-SE que procure uma unidade de 
saúde para atendimento médico 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,.  

I. 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;

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

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;

CARIOLANO COSTA LOPES Assessor Técnico 
Operacional III CAS-01

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de novembro 
de 2021.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 1.488, DE 1° DE DEZEMBRO 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 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 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 
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 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,
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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.

Art. 11 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 esco-
lhido pela família, com o menor número pos-
sível de pessoas, obedecidas no que couber as 
regras contidas no art. 23 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. 12 Ficam liberados os leilões bovinos, devendo 

apresentar a autorização e documentação sanitária perti-
nente a atividade, obedecidas as regras contidas no art. 21 
deste Decreto.    

  
Art. 13 Os estabelecimentos comerciais que atuam 

no ramo de supermercados, deverão adotar regime de fun-
cionamento diferenciado, obedecidas no que couber as 
regras contidas no art. 21 deste Decreto, e a seguinte de-
terminação:  

I. instalar barreiras de acrílico nos caixas; 
  
Art. 14 Ficam liberados os estabelecimentos comer-

ciais que atuam no ramo alimentício (restaurantes, sorvete-
rias, açaiterias, bares, padarias, lanchonetes, pamonharias, 
pit dogs, pizzarias, espetinhos, etc.), obedecidas as regras 
contidas no art. 21 deste Decreto.

   
Art. 15 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. 21deste Decreto no que cou-
ber, e as seguintes determinações:  

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. 

II. as instituições de ensino podem organizar as 
carteiras das salas de aula independente de dis-
tanciamento.

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-
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.

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 08 (oito) horas diárias, nas repartições públicas munici-
pais da Administração Direta e Indireta, a partir do dia 08 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. 

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-
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-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0385 - QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO  DE 2021 6

  
Parágrafo único. O descumprimento das normas 

constantes neste artigo sujeitará o infrator, conforme o 
caso, às penalidades administrativas, cíveis e criminais, in-
clusive, à cassação de alvará, para atividades comerciais, na 
hipótese de reincidência.  

Disposições Gerais

Art. 22 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 21 deste Decreto. 

Art. 23 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.

Parágrafo único.  Os recursos oriundos da aplicação 
dessas multas serão revertidos integralmente para aquisi-
ção de equipamentos e/ou insumos para o combate à pan-
demia COVID-19. 

Art. 24 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 oi-
tenta 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 licen-
ças de funcionamento do estabelecimento.

 
Art. 16 Ficam liberadas as atividades dos templos re-

ligiosos, obedecidas no que couber as regras contidas no 
art. 21 deste Decreto. 

 
Art. 17 Fica liberado o funcionamento das academias 

de ginástica, obedecidas no que couber as regras contidas 
no art. 21 deste Decreto, e as seguintes determinações: 

 
I. higienizar todos os aparelhos a cada ciclo de alu-

nos, com oferta de lenços descartáveis; 
II. manter o local arejado, com janelas e portas 

abertas, para circulação e renovação do ar.

Art. 18 Fica liberada a realização de casamentos, 
colações de grau, cultos ecumênicos e aniversários, obe-
decidas no que couber as regras contidas no art. 21 deste 
Decreto.

Art. 19 Fica liberada a realização de atividades es-
portivas amadoras, inclusive equestres, obedecidas no que 
couber as regras contidas no art. 21 deste Decreto.

    
Parágrafo único. As atividades esportivas profissio-

nais devem seguir as regras expedidas pelo Governo do 
Estado.

Art. 20 Fica liberado o funcionamento das boates 
e casas noturnas, e a realização de shows artísticos, obe-
decidas no que couber as regras contidas no art. 21 deste 
Decreto.

Art. 21 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 o atendimento presencial ao público 
mantendo, quando for o caso, a disposição de 
mesas no local com distanciamento de 1 (um) 
metro entre cada uma, podendo manter o siste-
ma de atendimento delivery e entrega no balcão 
apenas durante o período de funcionamento;  

II. o responsável pelo estabelecimento deverá con-
trolar o fluxo de clientes para que não haja aglo-
meração no local;

III. priorizar o distanciamento em filas para paga-
mento;

IV. obrigar os clientes e funcionários a usar más-
cara, fazer assepsia com uso de pias com água 
corrente, sabão e/ou álcool em gel a 70%, con-
forme protocolo e recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde, antes de entrar nos esta-
belecimentos;

V. oferecer EPI’s aos seus funcionários, estabele-
cendo a distância de 1 (um) metro entre as pes-
soas; 

VI. 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.
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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. 32 Este Decreto entra em vigor no dia 02 de de-
zembro de 2.021 e as medidas restritivas terão validade até 
o dia 15 de dezembro de 2.021, podendo sofrer alterações 
de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 33 Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente o Decreto Municipal nº 1.411, de 1º de novem-
bro de 2.021.   

   
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, em 1º de dezembro de 2.021.  
 

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi – TO 

 

PORTARIA Nº 58/2021 DE 1º DEZEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre anulação da nota de liquidação e 
dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE GABINETE do Município de Guru-
pi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que os agentes públicos podem e 
tem o dever de a qualquer momento reverem os seus atos 
em tempo hábil;

CONSIDERANDO que não foi necessário efetuar o pa-
gamento da diária do Processo Administrativo 2021006540.

RESOLVE:

Art. 1º- Autorizar a Diretoria de Compras a proceder 
à anulação da nota de liquidação/EMS: 57002, de 30 de no-
vembro de 2021, no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e 
cinco reais).

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

Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE através dos 
meios oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Gurupi e CUMPRA-SE.

Secretário Municipal de Gabinete, Estado do Tocan-
tins, ao 1º dia do mês de dezembro de 2.021.

SIDNEI DOURADO CAMPOS
Secretario Chefe de Gabinete

Decreto 002/2021

Art. 25 Os infratores estão sujeitos a multas, embar-
gos/interdições nos termos legais.

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. 26 Instituições financeiras, correspondentes 
bancários e casas lotéricas, deverão realizar pré atendimen-
to, por meio de triagem para esclarecer aos clientes pos-
síveis serviços que podem fazer de outra forma a fim de 
evitar acúmulo de pessoas, bem como, disponibilizar fun-
cionário para organizar filas internas e externas, mantendo 
o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre as pessoas.

Art. 27 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.

§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. 28 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. 29 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. 30 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.  

Art. 31 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. 

Gabinete da Prefeita 
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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 eficácia que dispõe 
que os atos da Administração Pública devem ser realizados 
com a maior o qualidade, competência e eficácia possível; 

CONSIDERANDO o artigo 67 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fis-
calização da execução dos contratos por representante da 
Administração especialmente designado;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
competente para atesto de notas fiscais pelo período de 17 
de dezembro de 2.021 a 31 de dezembro de 2.021, devido a 
servidora responsável se encontrar de férias.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor Cledy Santos Sil-
va, ocupante do cargo de Coordenador de Trânsito e Trans-
portes, durante período de fruição férias da servidora Cris-
tina Abreu de Jesus Carvalho, matrícula 497677, ocupante 
do cargo Coordenador Administrativo e Financeiro, para 
acompanhar, fiscalizar, receber e atestar as notas fiscais e 
demais documentos referentes às Atas de Registro de Pre-
ços, Contratos da Agência Municipal de Trânsito e Transpor-
tes e demais atos que sejam de sua competência.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 17 de 
dezembro de 2021.

Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE. 

Gabinete do Presidente da Agência Municipal de 
Trânsito e Transportes, da cidade de Gurupi, Estado do To-
cantins, ao  1º  dia do mês de dezembro de 2021.

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

--------ADMINISTRAÇÃO-----

PORTARIA Nº.  576, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias de 
servidor público municipal e dá outras providên-
cias”.

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

Fundação Unirg - UNIRG

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 013/2021
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n° 2021.02.080026

A Fundação UNIRG torna público o resultado da licitação 
supramencionada, que tem por objeto o Registro de Preço 
para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE CARTU-
CHO DE TONER’S, conforme especificações complementa-
res constantes no Item 05, anexo I do Termo de Referência.

Nº da Ata SRP Fornecedor regis-
trado: CNPJ Valor total registrado 

por fornecedor

083/2021 Distribuidora Mult-
marcas Eireli - EPP 05.511.763/0001-10 R$ 1.095,00

084/2021
Distrisupri Distri-
buidora e Comércio 
LTDA - ME

10.210.196/0001-00 R$ 7.714,00

085/2021 JLL de Oliveira - ME 29.565.958/0001-01 R$ 2.100,00

086/2021 Oliveira e Vargas 
LTDA - ME 04.027.487/0001-57 R$ 5.380,00

Valor Total: 16.289,00 (Dezesseis mil duzentos e oitenta e nove reais).

Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da publicação 
deste extrato no Diário Oficial do Município de Gurupi - TO.
A publicação da íntegra da Ata de Registro de Preços encon-
tra-se disponível no portal www.unirg.edu.br.

Gurupi-TO, 30 de novembro de 2021.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ORGÃO GERENCIADOR

IPASGU

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO 
Nº 017/2021

Processo nº 2020.011917. Partes: Instituto de Assistência dos Ser-
vidores de Gurupi - IPASGU e ROBISMAR PEREIRA MACHADO, CPF 
nº 002.633.501-85. OBJETO: prestação de perícias odontológicas 
nos segurados deste instituto, relacionadas a exames, procedi-
mentos cirúrgicos e outras atividades afins, descritos no plano de 
cobertura do IPASGU. Assinatura, 1º de dezembro de 2021.

ZANDER LUIS GUIMARAES NASCIMENTO 
Presidente do IPASGU.
Decreto nº 586/2021

Agência Municipal de Trânsito e Transportes

PORTARIA Nº 102/2021, DE 1º DE DEZEMBRO DE 
2021.

Designa Servidor para acompanhar, fiscalizar, 
receber, atestar notas fiscais ou boletos e demais 
documentos referentes as Ata de Registro de 
Preços, Contratos e dá outras providências.

Secretaria Municipal de Administração
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VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  578, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias da 
servidora pública municipal e dá outras providên-
cias”.

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

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pú-
blica municipal TATIANE DE FREITAS SOUSA, ocupante do 
cargo de Assessor Técnico Superior, lotada na Secretaria 
Municipal de Administração, pelo período de 31 de janei-
ro de 2.021 a 14 de fevereiro de 2.022, relativo ao período 
aquisitivo de 2019/2020, suspensa por meio da PORTARIA 
Nº. 434/2021, de 21 de agosto de 2.021.

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

cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 31 de janeiro 
2.021.

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

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

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  579, DE 1° DE DEZEMBRO 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,

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias do servidor 
KAIO CESAR LOPES NAZARENO, por motivo de necessidade 
do serviço, ocupante do cargo de Assessor Técnico Superior 
V, lotado na Secretaria Municipal de Administração, no perí-
odo de 29 de novembro de 2.021 a 28 de dezembro de 2.021, 
relativo ao período aquisitivo de 2019/2020.

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

blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de novembro 
de 2.021.

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

CONSIDERANDO o ofício n° 547/2021/PGM, de 13 de 
outubro de 2.021, expedido pela Procuradoria Geral do mu-
nicípio, solicitando a fruição de férias do servidor;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a fruição de férias do servidor pú-
blico municipal WESLEY CERQUEIRA NUNES DA SILVA, ocu-
pante do cargo de Chefe de Divisão IV, lotada na Procurado-
ria Geral do Município, pelo período de 17 a 28 de janeiro de 
2.022, relativo ao período aquisitivo de 2020/2021, suspen-
sa por meio da PORTARIA Nº. 470/2021, de 1° de setembro 
de 2.021.

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

cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 17 de janeiro 
2.022.

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

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

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  577, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias da 
servidora pública municipal e dá outras providên-
cias”.

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

CONSIDERANDO o ofício n° 1128/2021/GAB/SEMEG, 
de 22 de novembro de 2.021, expedido pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, solicitando a fruição de férias da ser-
vidora;

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pú-
blica municipal EVAILDES RODRIGUES PIMENTA, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professora Graduada, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 
23 de novembro de 2.021 a 07 de dezembro de 2.021, relati-
vo ao período aquisitivo de 2019/2020, suspensa por meio 
da PORTARIA Nº. 374/2021, de 16 de julho de 2.021.

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

blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de novembro 
2.021.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1° dia do mês de dezem-
bro de 2.021.
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o reempenho da Despesa na natureza 449030, subnatureza 
17 - Material de TIC (Consumo);

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR à Diretoria de Contabilidade a 
anular a Nota de Empenho, conforme especificações abai-
xo:

PROC. ADMINIST. NOTA DE 
EMPENHO FAVORECIDO CNPJ VALOR

2021009774 11963 RPS DE FREITAS 
ME 40.731.979/0001-92 R$ 3.159,60

Art. 2º. Autorizar a Diretoria de Compras a proceder 
com a anulação da nota de liquidação/EMS: 56854, de 24 de 
novembro de 2021, no valor de R$ 3.159,60 (três mil cento e 
cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Art. 3º. Autorizar a Diretoria de Contabilidade a pro-
ceder com a reemissão da Nota de Empenho e Nota de Li-
quidação, no processo de nº 2021009774 de aquisição de 
material para servidor HP DL320E, requisição de compras 
nº 72012021, emitida aos 01 dias do mês de dezembro de 
2021, no valor de R$ 3.159,60 (três mil cento e cinquenta e 
nove reais e sessenta centavos).

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretária de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, ao 1º dia do mês de dezembro de 2021.

LADY SAKAY
Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação

Decreto nº 004/2021

EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III) Nº 003/ 
2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO E 

FOMENTO À ARTE E A CULTURA
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 

FINAL

A Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da Co-
missão de Avaliação, nomeada pela Portaria Nº 026/2021, 
no uso de suas atribuições legais, torna público, para co-
nhecimento dos interessados o resultado final da Chamada 
Pública – Edital Gurupi Aldir Blanc (Inciso III) nº 003/2021 e 
legislação em vigor, em especial a Lei Federal 14.017, de 29 
de junho de 2020, alterada pela Lei nº 14.150/2021 regu-
lamentada pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17/08/2020 e 
com alterações do Decreto Federal nº 10.751 de 20/07/2021, 
e suas regulamentações, bem como o Decreto Municipal nº 
1.273, de 24 de setembro de 2021. E também estabelece 

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

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021- SRP

O Município de Gurupi-TO, através da Agência Gurupien-
se de Desenvolvimento, por intermédio de seu Presiden-
te, TORNA PÚBLICO a realização do Pregão Presencial nº 
025/2021-SRP. Processo: 2021.005715. Tipo: Menor preço 
por Item, Exclusivo à participação de Empresas de Peque-
no Porte - EPP, Microempresas - ME e Microempreendedor 
Individual- MEI. Realização: 15/12/2021, às 09 horas, horá-
rio local, Sala de Reuniões da Sec. Mun. de Administração, 
na BR-242, KM 405, Bloco H, CEP: 77.410-970, Gurupi-TO. 
Objeto: Registro de Preços para Futura, Eventual e Parce-
lada Aquisição de Peças para Reposição das Roçadeiras e 
Moto Serra. Legislação: Lei n°10.520/02, Lei Complementar 
nº123/2006,e subsidiariamente Lei n°8.666/93, e suas al-
terações e demais legislações pertinentes. Edital e anexos 
disponíveis no site da Prefeitura Municipal, www.gurupi.
to.gov.br. Informações pelo e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 
Gurupi-TO, 01/12/2021. David Henrique Garcia - Presidente 
da Agência Gurupiense de Desenvolvimento.

PORTARIA Nº 011/2021, DE 1º DE DEZEMBRO DE 
2021.

“ANULA empenho e dá outras providências”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, 
no uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impes-
soalidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que os agentes públicos podem e 
tem o dever de a qualquer momento reverem os seus atos 
praticados em atinência ao artigo 37 da CF, e;

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo 
2021009774 teve sua despesa classificada na natureza 
339030, subatureza 17 - Material de TIC (Consumo).

CONSIDERANDO a necessidade da adequação da 
classificação da despesa orçamentária, pois o objeto da 
aquisição implicará na melhoria do equipamento, portanto, 
se tratando de despesas de capital, se faz necessário realizar 

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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as condições no presente instrumento de chamamento, do 
Processo 2021009531.

Considerando a decisão da Comissão de Avaliação, 
conforme Ata 01/2021 do dia 8 de novembro de 2021, Ata 
02/2021 de 16 de novembro de 2021 e a Ata 03/2021 de 
30 de novembro de 2021 no resultado final foram homo-
logados 31 (trinta e um) proponentes, com a exclusão do 
Processo 27 de Rodrigo Fernandes Martins, que havia sido 
excluído por não apresentar a documentação complemen-
tar e constou na relação final.

Gurupi, 1º de dezembro de 2021.

Comissão Avaliadora:
Astor Linhares Carvalho  
Cleomar Vieira da Silva     
Isaias da Silva Mota             
Mário Silvio Borges da Silva
Núbio Cunha Brito                                             

PORTARIA Nº. 167/2021, de 1º de dezembro de 2021.

“Autoriza Anulação de empenho e dá outras 
providências”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do Muni-
cípio de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atri-
buições legais,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que os agentes públicos podem e 
tem o dever de a qualquer momento reverem os seus atos 
praticados em atinência a artigo 37 da CF;

CONSIDERANDO a ATA de Registro de Preços nº 
027/2020 e Pregão Presencial nº 005/2020 para Eventual, 
Futura e Parcelada Aquisição de gás;

 CONSIDERANDO que foi licitado novo processo 
com mesmo objeto;

 CONSIDERANDO que não há mais necessidade de 
utilização destes empenhos, devido novo Pregão Presen-
cial n° 005/2021;

  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Diretoria de Contabilidade a pro-
ceder à anulação da nota de empenho e retorno do valor a 
ficha correspondente, conforme especificação abaixo:

FAVORECIDO CNPJ

TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA 17.403.694/0001-00

PROCESSO 
ADM.

AUTORIZAÇÃO

EMPENHO
NÚMERO DE 

EMPENHO
DATA DE 

EMPENHO VALOR TOTAL

2021001496 37388 2007 02/03/2021 R$ 98.170,00

2021002554 37739 3317 31/03/2021 R$ 53.970,00

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

Art. 3º- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE através dos meios 
oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de Gurupi, 
CUMPRA-SE.

Secretaria de Educação, 1º de dezembro de 2021.

AMANDA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 006/2021

PORTARIA Nº. 168/2021, de 1º de dezembro de 2021.

“Autoriza Anulação de empenho e dá outras 
providências”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do Muni-
cípio de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atri-
buições legais,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que os agentes públicos podem e 
tem o dever de a qualquer momento reverem os seus atos 
praticados em atinência a artigo 37 da CF;

CONSIDERANDO a ATA de Registro de Preços nº 
027/2019 e Pregão Eletrônico nº 070/2020 para Eventual, 
Futura e Parcelada Aquisição de Pães;

 CONSIDERANDO que foi licitado novo processo 
com mesmo objeto;

 CONSIDERANDO que não há mais necessidade de 
utilização destes empenhos, devido novo Pregão Eletrôni-
co n° 012/2021;

RESOLVE:
 
Art. 1º - Autorizar a Diretoria de Contabilidade a pro-

ceder à anulação da nota de empenho e retorno do valor a 
ficha correspondente, conforme especificação abaixo:

FAVORECIDO CNPJ

C A BEZERRA DE ALCANTRA - ME 13.987.395/0001-00

PROCESSO 
ADM.

AUTORIZAÇÃO

EMPENHO

NÚMERO DE 
EMPENHO

DATA DE 
EMPENHO VALOR TOTAL

2021001360 37341 1916 26/02/2021 R$ 827.500,00

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

Secretaria Municipal de  Educação
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 73, Incisos I e 
II, da lei nº 8.666/93, que trata do recebimento, pela Admi-
nistração Pública, do objeto ou da prestação de serviços;

CONSIDERANDO a importância de a administração 
pública adotar procedimentos administrativos que permi-
tam a gestão mais eficiente e efetiva dos contratos admi-
nistrativos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os 
procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos 
contratos mantidos por este órgão público.

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
técnico para o recebimento de produtos e serviços, acom-
panhamento das Atas de Registros de Preços e Contratos, 
bem como atesto das notas fiscais.

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado o servidor Paulo de Olivei-
ra Magalhaes, ocupante do cargo Diretor II, matrícula nº 
499173, sem prejuízos as suas funções normais e sem acrés-
cimos em seus vencimentos para conferir produtos, servi-
ços e atestar documentos de despesas da Secretaria Muni-
cipal de Juventude e Esportes. 

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

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

Gabinete do Secretário de Juventude e Esportes, 1º 
de Dezembro de 2021.

JOSÉ CARLOS ARRUDA DE BESSA
Secretario Municipal de Juventude e Esporte

Decreto 622/2021

---infra-------

PORTARIA Nº 204, de 1º de dezembro de 2021.

“Dispõe sobre empenho estimativo e dá outras 
providências”.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTRA, do 
Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas 
atribuições legais, 

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

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

Art. 3º- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE através dos meios 
oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de Gurupi, 
CUMPRA-SE.

Secretaria de Educação, 1º  de dezembro de 2021.

AMANDA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 006/2021

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO 
TEMPORÁRIO Nº 282/2021

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

DISTRATADO: LARYSSA ALMEIDA OLIVEIRA.
OBJETO: Fica distratado o Termo de Compromis-

so de Serviço Público de Caráter Temporário N°282/2021, 
em todas as suas disposições, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Gurupi -TO e LARYSSA ALMEIDA OLIVEIRA, no 
cargo de Assistente Administrativo, desde de 30 de Novem-
bro de 2021. (Retroagindo essa data).

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

Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dia, do Mês 
de Dezembro de 2021.

Amanda Pereira Costa
Secretária Municipal da Educação

Decreto nº 006/2021

----JUVENTUDE E ESPORTES---------

PORTARIA Nº. 048/2020, DE 1º DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Designa o servidor para conferência de produtos, 
serviços e atestar documentos de despesas da 
Secretaria de Juventude  e Esportes ”.

O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPOR-
TES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 92, 
Parágrafo Único, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Gurupi.

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 
observar os princípios previstos no artigo 37 da Constitui-
ção Federal;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 67, da lei nº 
8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização 
da execução dos contratos, por representante da Adminis-
tração especialmente designado;

Secretaria Municipal de Juvent. e Esportes

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO ARAÚJO DE CAS-
TRO.  VALOR R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). DES-
TINO: PALMAS/TO. FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE 
DOS PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMI-
CILIO EM PALMAS/TO. PERÍODO: 18/11/2021. 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006881. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOHN MILTON BESERRA RI-
BEIRO.  VALOR R$ 212,50 (DUZENTOS E DOZE REAIS E CIN-
QUENTA CENTAVOS). DESTINO: ARAGUAÍNA/TO. FINALIDA-
DE DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD PARA 
REALIZAR TESTE DO SUOR EM ARAGUAÍNA/TO. PERÍODO: 
17/11/2021. 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS TAYGRA SIEL DA 
SILVA.  VALOR R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). DES-
TINO: PALMAS/TO. FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE 
DOS PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMI-
CILIO EM PALMAS/TO. PERÍODO: 17/11/2021. 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NOÉ ACÁCIO FILHO.  VALOR 
R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS). DESTINO: PALMAS/TO. 
FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE DOS PACIENTES DO 
TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM PALMAS/TO. 
PERÍODO: 16/11/2021. 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOHN MILTON BESERRA RI-
BEIRO.  VALOR R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS). DESTINO: 
PALMAS/TO. FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PA-
CIENTE DO TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM 
PALMAS/TO. PERÍODO: 16/11/2021. 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO ARAÚJO DE CAS-
TRO.  VALOR R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS). DESTINO: 
PALMAS/TO. FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PA-

CONSIDERANDO que são empenhos estimativos 
para custear despesas de aquisição de gêneros alimentícios 
(produtos básicos, polpas, hortifrúti, carnes, frios, laticínios 
e derivados) da Secretaria Municipal Infraestrutura, confor-
me Ata de Registo de Preço nº 009/2021, oriundo do Pre-
gão Eletrônico nº 015/2021; 

CONSIDERANDO que esta secretaria necessita ad-
quirir os produtos alimentícios para fornecer refeições 
para os servidores que prestam serviços nos departamen-
tos oriundos de Limpeza Urbana, pavimentação, terrapla-
nagem, construção civil, serviços estes realizados fora das 
dependências desta Secretaria. Tendo vista ainda a inviabi-
lidade de liberar os servidores para horário de almoço, em 
virtude da distância com o deslocamento de maquinários, 
o que demandaria mais tempo e despesas com desmobi-
lização da administração dos serviços.  Informamos que o 
empenho estimativo refere-se aos produtos que serão utili-
zados durante o exercício financeiro de 2021.  

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado à Diretoria de Contabilidade a 
proceder ao empenho estimativo, conforme o elemento de 
despesa número 33.90.30 e fichas n° 20216592.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTURA:
FORNECEDOR

SUPERMERCADO IGUATU LTDA, 
CNPJ 37.001.148/0001-36 VALOR TOTAL: 114.813,24

Art. 2º. Caso o saldo empenhado não seja suficiente, 
será realizado novo empenho estimativo.

Art. 3º. Caso permaneça saldo em 31 de dezembro 
de 2021, o mesmo será anulado automaticamente.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção.

Art. 5º REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.    

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 1º de dezem-
bro de 2021.

THIAGO BARROS DE SOUSA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto n. 083/2021

--------saude-------

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARGARETE CARNEIRO DA 
COSTA.  VALOR R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS). DESTINO: 
PALMAS/TO. FINALIDADE DA VIAGEM: VISITA TÉCNICA AO 
DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS.

Secretaria Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0385 - QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO  DE 202117

DADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF-CONTR-BLATB DOTAÇÃO: 
10.301.1042.2132 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Artigo 2º, inciso I e X da Lei 2.392 de 29 
de junho de 2018 e suas alterações c/c Decreto nº 448/2020 
de 16 de março de 2020 e suas alterações VIGÊNCIA: 17 de 
novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Ficando as-
segurado o direito recíproco de rescisão antecipada. Data 
de Assinatura: 17/11/2021.

Gurupi, Estado do Tocantins, 01 de dezembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

ERRATA DA PORTARIA 093 DO DIA 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021

Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, através da Secreta-
ria Municipal do Trabalho Assistência Social e Proteção 
a Mulher, publica ERRATA DA PORTARIA Nº 093/2021, 
publicado no Diário Oficial do dia 30/11/21, Nº 0384. 

ONDE SE LÊ: II- Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação

LEIA-SE: II- Esta portaria retroage seus efeitos para o 
dia 11 de Novembro de 2021

 
Gurupi Estado do Tocantins ao 1º dia do mês de Dezembro 
de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário do Trabalho, Assistência Social,

 Proteção à Mulher.
Decreto n° 018/2021

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 010/2019

Proc. Adm. Nº 2021011002. Contratante: Câmara Municipal 
de Gurupi, inscrita no CNPJ/MF nº 00.237.537/0001-70, Con-
tratada: H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF, 
sob o nº 01.689.869/0001-58. OBJETO DO ADITIVO: Pror-
rogação do Prazo de vigência do Contrato nº 010/2019 de 
01/12/2021 à 31/10/2022. Valor Total do Aditivo: R$ 4.180,00 
(quatro mil cento e oitenta reais). Fundamento Legal: inciso 
II, do art. 57 da Lei 8.666/93. Ass. 30/11/2021. Rodrigo Me-
neses Maciel. Presidente da Câmara Municipal de Gurupi.

CIENTES DO TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM 
PALMAS/TO. PERÍODO: 13/11/2021.

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NOÉ ACÁCIO FILHO.  VALOR 
R$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS). DESTINO: PALMAS/TO. 
FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DO 
TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM PALMAS/TO. 
PERÍODO: 12/11/2021. 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006882. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO ARAÚJO DE CAS-
TRO.  VALOR R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). DESTI-
NO: PALMAS/TO. FINALIDADE DA VIAGEM: TRANSPORTE DE 
PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 
EM PALMAS/TO. PERÍODO: 12/11/2021.

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
0136/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO 
através da Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATADO: CELSON ROCHA DA SILVA CPF: 
026.189.858-26

Fica Distratado por iniciativa do Contratado, o TER-
MO DE COMPROMISSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO Nº 0136/2021, em todas as suas disposições, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e CEL-
SON ROCHA DA SILVA. Os efeitos legais do presente instru-
mento de Distrato entrará em vigor a partir do dia 1º de 
dezembro de 2021. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 16º, inciso II, da Lei nº 
2.392, por iniciativa do Contratado.

Gurupi, Estado do Tocantins, ao 01 dia do mês de de-
zembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0536/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saú-
de CONTRATADO: FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA CPF: 
024.870.601-23 OBJETO: O objeto do presente instrumen-
to é a contratação temporária de servidor, para desempe-
nhar as funções de ENFERMEIRO, com carga horária de 30 
(Trinta) horas semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.833-UNI-

Publicações da Câmara Municipal

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistên-
cia Social e Proteção à Mulher
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