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MUNICÍPIO DE GURUPI,  ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº 408

DECRETO Nº. 008, DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.   
 
“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 
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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,

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 6.359, de 03 
de dezembro de 2021, que dispõe sobre medidas de en-
frentamento da COVID-19 no âmbito do Estado do Tocan-
tins, e adota outras providências.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6.381, de 27 
de dezembro de 2021, que prorroga a declaração calamida-
de pública em todo o território do Estado do Tocantins até 
30 de junho de 2022.

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-
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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 O horário de expediente permanece de 08 

(oito) horas diárias, nas repartições públicas municipais da 
Administração Direta e Indireta. 

§1º Para as lactantes que comprovem por meio de 
laudo do pediatra, a necessidade da criança de amamenta-
ção complementar, deverá 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-
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-

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;
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 naturais 

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 
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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 início da 
jornada de trabalho, que, se verificada superior 
a 37.8ºC, implicará no encaminhamento para 
consulta na rede pública de saúde e, conforme 
avaliação do profissional médico, testagem rápi-
da do coronavírus;

VII. exigir a apresentação de comprovante de con-
clusão do ciclo vacinal para entrada em eventos 
com público superior a 200 (duzentas) pessoas, 
em ambientes fechados, exceto para crianças 
menores de 12 (doze) anos de idade;

VIII. estabelecer lotação máxima no interior do es-
tabelecimento de 70% (setenta por cento) da 
capacidade máxima. 

  
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.  

sível de pessoas, obedecidas no que couber as 
regras contidas no art. 21 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. 21 deste 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.

 
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.
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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 entida-
des mantidas direta ou indiretamente pelo Poder Público, 
instalados nos limites do 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, e mediante o 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 neste 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 deste 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. 

Parágrafo único. Para cumprir o disposto no presen-
te Decreto o Poder Público por meio dos seus órgãos po-
derá 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 Indire-
ta.    

Art. 32 Este Decreto entra em vigor no dia 05 de ja-
neiro de 2.022 e as medidas restritivas terão validade até o 

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 estabelecimen-
to;

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 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. 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-
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de 30 de abril de 2019 e Decreto Municipal nº 586, de 24 de 
março de 2021; 

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a correção das portarias abai-
xo discriminadas, que por lapso de digitação constou erros, 
como segue:

PORTARIA Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
Onde se lê:
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 
2022.

Leia-se:
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de dezembro 
de 2021.

PORTARIA Nº 002/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
Onde se lê:
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 
2022.

Leia-se:
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de dezembro 
de 2021.

PORTARIA Nº 018/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.
Onde se lê:
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 
2022.

Leia-se:
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de dezembro 
de 2021.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de ja-
neiro de 2022.

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

GURUPI PREV

PORTARIA Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022.

“Concede o benefício de Aposentadoria por Ida-
de para segurada do GURUPI PREV e dá outras 
providências”.

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do 
Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua compe-
tência e atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 

dia 02 de fevereiro de 2.022, 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 1.527, de 15 de dezem-
bro de 2.021.   

   
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, em 05 de janeiro de 2.022.   

 JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi – TO

DECRETO Nº. 009, DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

“Dispõe sobre prorrogação de Cessão de Servi-
dor Público Municipal ao Município de Peixe - TO 
e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o Ofício nº 276/2021/GPM/PMPX, 
de 30 de dezembro de 2021, expedido pelo Prefeito de Pei-
xe - TO, solicitando a manutenção da cessão da servidora 
KAMILLA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA.

D E C R E T A:

1º. Fica AUTORIZADA a prorrogação da cessão da 
servidora KAMILLA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA, ocupan-
te do cargo de provimento efetivo de Técnico de Enferma-
gem, do quadro de servidores permanente do Município de 
Gurupi, ao Município de Peixe - 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, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 
2.022.     

                           
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 05 dias do mês de janeiro de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

-----GABINETE DA PREFEITA-------

IPASGU

PORTARIA Nº 019/2022, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.

“Determina correção de portarias mediante 
errata e e dá outras providências”.

O PRESIDENTE do Instituto de Assistência dos Servi-
dores de Gurupi - IPASGU, no uso de suas competências e 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 2425/19, 

Gabinete da Prefeita 
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Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
Gurupi Prev, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 de 
junho de 2.011.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2.022.

Cumpra-se e Publique-se.

Gurupi-TO, aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 
2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA
Presidente do GURUPI PREV

Decreto nº 043/2021 

PORTARIA Nº 003/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022

“Concede o benefício de Pensão por Morte e dá outras 
providências.”

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do 
Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua com-
petência e atribuições que lhe confere a Lei Complementar 
nº 016/11, de 28 de junho de 2.011 e ainda de acordo com 
o §7º do art. 40 da Constituição Federal c/c art. 44 e seg. da 
Lei Complementar nº 017, de 28 de junho de 2.011;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o benefício de Pensão por 
Morte, em decorrência do falecimento do servidor público 
municipal JOEL CAMARGO DA SILVA, encanador da Funda-
ção UNIRG, matrícula 1576, falecido em 29/10/2021, de for-
ma vitalícia para a Sra. ROZENIR SOARES CAMARGO, espo-
sa da “de cujus” no equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior 
ao óbito, no valor de R$ 2.471,15 (dois mil quatrocentos e 
setenta e um reais e quinze centavos), conforme processo 
administrativo do GURUPI PREV, nº 2021012735.

Art. 2º - O provento de pensão será revisto na mesma 
data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
Gurupi Prev, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 de 
junho de 2.016.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, para que surtam todos os seus legais efeitos de 
mister, retroagindo seus efeitos financeiros à data do re-
querimento administrativo.

Cumpra-se e Publique-se.

Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de ja-
neiro de 2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA
Presidente do GURUPI PREV

Decreto nº 043/2021

016/11, de 28 de junho de 2.011 e ainda de acordo com o 
art. 14 da Lei nº 017/2011, de 28 de junho de 2.011;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o benefício de aposentadoria 
por idade, com proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição, para a segurada OSMARINA MOURA DE BARROS, 
servidora da Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de 
técnica em enfermagem, matrícula nº 248757, sendo que 
seus proventos seguem no valor de:

 
Última Remuneração....................................................R$ 1.957,04
Média Aritmética Simples................................................R$743,44
Complemento Constituiconal........................................R$356,56
Total de Proventos ........................................................R$  1.100,00

Art. 2º - O provento de aposentadoria de que trata 
o art. 1º, será reajustado na mesma proporção e na mesma 
data do reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência.

Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
Gurupi Prev, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 de 
junho de 2.011.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2.022. 

Cumpra-se e Publique-se.

Gurupi-TO, 03 dias do mês de janeiro do ano de 2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA
Presidente do GURUPI PREV

Decreto nº 043/2021

PORTARIA Nº 002/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022.

“Concessão de Aposentadoria por Invalidez para 
segurada do GURUPI PREV e dá outras providên-
cias”.

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do 
Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua com-
petência e atribuições que lhe confere a Lei Complementar 
nº 016/11, de 28 de junho de 2.011 c/c art. 11 § 1º da Lei 
Complementar nº 017/11;

 
RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Aposentadoria por Invalidez, 
com proventos integrais, pela integralidade da média, para 
o Sr. MARCUS ANDRADE MACIEL, servidor desta municipa-
lidade, ocupante do cargo de Professor Normalista II, ma-
trícula nº 124198, junto à Prefeitura Municipal de Gurupi, 
sendo que seus proventos seguem no valor de: R$ 3.213,13 
(três mil duzentos e treze reais e treze centavos).

Art. 2º - O provento de aposentadoria de que trata 
o art. 1º, será reajustado na mesma proporção e na mesma 
data do reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência.
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Art. 1º - Fica concedido o benefício de aposentadoria 
por idade, com proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição, para o segurado JUSCELINO DE SOUZA LIMA, ser-
vidor da Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de agente 
de vigilância, matrícula nº 248651, sendo que seus proven-
tos seguem no valor de:

 
Última Remuneração....................................................R$ 1.287,69
Média Aritmética Simples...............................................R$ 652,67
Complemento Constituiconal.......................................R$ 447,33
Total de Proventos .......................................................R$  1.100,00

Art. 2º - O provento de aposentadoria de que trata 
o art. 1º, será reajustado na mesma proporção e na mesma 
data do reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência.

Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
Gurupi Prev, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 de 
junho de 2.011.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2.022. 

Cumpra-se e Publique-se.

Gurupi-TO, 03 dias do mês de janeiro do ano de 2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA
Presidente do GURUPI PREV

Decreto nº 043/2021

PORTARIA Nº 006/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022.

“Concede o benefício de Aposentadoria por 
Idade e Tempo de Contribuição para servidor do 
Gurupi Prev, e dá outras providências”.

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do 
Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua compe-
tência e atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 
016/11, de 28 de junho de 2.011, c/c art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 017, de 28 de junho de 2.011;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o benefício de Aposentado-
ria por Idade e Tempo de Contribuição com proventos In-
tegrais, para a servidora ESTER DE AGUIAR FONSECA SILVA, 
servidora da Prefeitura de Gurupi, ocupante do cargo de 
Professora Normalista, sendo que seus proventos seguem 
no valor de: R$ 3.457,12 (três mil quatrocentos e cinquenta 
e sete reais e doze centavos).

Art. 2º - A forma de reajuste do benefício concedi-
do fica consignada ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03.

Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
GURUPI PREV, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 
de junho de 2.011.

PORTARIA Nº 004/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022

“Concede o benefício de Pensão por Morte e dá outras 
providências.”

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do 
Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua com-
petência e atribuições que lhe confere a Lei Complementar 
nº 016/11, de 28 de junho de 2.011 e ainda de acordo com 
o §7º do art. 40 da Constituição Federal c/c art. 44 e seg. da 
Lei Complementar nº 017, de 28 de junho de 2.011;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o benefício de Pensão por 
Morte, em decorrência do falecimento da servidora pública 
municipal FLORAMAR PINHEIRO DA SILVA FRANCO, odon-
tóloga, matrícula 248837, falecida em 18/11/2021, de forma 
vitalícia para o Sr. ALMIR BORGES FRANCO, esposo da “de 
cujus” no equivalente a 100% (cem por cento) da remunera-
ção da servidora no cargo efetivo na data anterior ao óbito, 
no valor de R$ 1.635,10 (um mil seiscentos e trinta e cinco 
reais e dez centavos), conforme processo administrativo do 
GURUPI PREV, nº 2021011695.

Art. 2º - O provento de pensão será revisto na mesma 
data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
Gurupi Prev, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 de 
junho de 2.016.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, para que surtam todos os seus legais efeitos de 
mister, retroagindo seus efeitos financeiros à data do re-
querimento do óbito.

Cumpra-se e Publique-se.

Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de ja-
neiro de 2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA
Presidente do GURUPI PREV

Decreto nº 043/2021

PORTARIA Nº 005/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022.

“Concede o benefício de Aposentadoria por Ida-
de para segurada do GURUPI PREV e dá outras 
providências”.

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social 
do Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua 
competência e atribuições que lhe confere a Lei Com-
plementar nº 016/11, de 28 de junho de 2.011 e ainda 
de acordo com o art. 14 da Lei nº 017/2011, de 28 de 
junho de 2.011;

RESOLVE:
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Presidente do GURUPI PREV 
Decreto nº 043/2021

----ADMINISTRAÇÃO----

PORTARIA Nº. 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2.022. 
 
“Dispõe sobre relotação de Servidor Público 
Municipal e dá outras providências”.

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

 CONSIDERANDO o oficio nº 525/2021/SEMTASPM, 
de 27 de dezembro de 2021, expedido pela Secretaria do 
Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher.

R E S O L V E:

I - RELOTAR o servidor público municipal EMERSON 
DE SENA CABRAL, matrícula nº 498089, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Cozinheiro, da Secretaria do Tra-
balho, Assistência Social e Proteção à Mulher, para a Secre-
taria Municipal de Educação. 

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

blicação, retroagindo seus efeitos ao  dia 1º de janeiro de 
2.022.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de ja-
neiro de 2.022.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº 010/2021

Junta Médica Oficial
 

PORTARIA Nº. 001,  DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

 “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 

005/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2.022.

Cumpra-se e Publique-se.

Gurupi-TO, aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 
2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA
Presidente do GURUPI PREV

Decreto nº 043/2021

PORTARIA Nº 007/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022

“Retifica o valor do benefício de Aposentadoria 
por Idade e Tempo de Contribuição à Sra. Percília 
Monteiro Barros Santos, e dá outras providên-
cias”.

A PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do 
Município de Gurupi – GURUPI PREV, no uso de sua compe-
tência e atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 
016/11, de 28 de junho de 2.011 e ainda de acordo com o 
art. 6º da Emenda Constitucional 41 de 19 de dezembro de 
2.003  c/c Art. 40, § 1º, III, “a” c/c § 5º da CF c/c art. 18 da Lei 
Complementar nº 017, de 28 de junho de 2.011;

CONSIDERANDO o OFÍCIO PGM nº 579/2021 da Cor-
regedoria Geral do Município de Gurupi/TO;  

RESOLVE:

Art. 1º - Fica retificada PORTARIA Nº 354/2018, de 
05 de Julho de 2.018 a fim de modificar o valor do benefí-
cio de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição 
com proventos integrais à Sra. PERCÍLIA MONTEIRO BAR-
ROS SANTOS, servidora desta municipalidade, ocupante do 
cargo de Professora, matrícula nº 123174, junto à Prefeitura 
Municipal, sendo que seus proventos seguem no valor de:

Provento Base (25/25)...................................................R$ 4.119,92
Quinquênio.......................................................................R$ 1.277,18
TOTAL DE PROVENTOS...........................................R$ 5.397,10

Art. 2º - A forma de reajuste do benefício concedi-
do fica consignada ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03, devendo o valor ser corrigido desde a data da con-
cessão do benefício até a data da entrada em vigor deste 
ato. 

Art. 3º - O pagamento do benefício fica a cargo do 
GURUPI PREV, conforme Lei Complementar nº 017, de 28 
de junho de 2.011.

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

Cumpra-se e Publique-se.

Gurupi-TO, aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 
2022.

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA

Secretaria Municipal de Administração
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CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 
001/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 03/01/2.022 
a 02/04/2.022, à servidora pública municipal MARIA JOSÉ 
LOPES DIAS, matrícula n° 248773, ocupante de cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de janeiro 
2.022.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

 
PORTARIA Nº. 004,  DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

 “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 

004/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 02/01/2.022 a 
08/01/2.022, à servidora pública municipal BRUNA ABADIA 
DE ARAÚJO SANTOS, matrícula n° 496729, ocupante de car-
go de provimento efetivo de Agente de Combate a Ende-
mias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro 
2.022.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

 
PORTARIA Nº. 005,  DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

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

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/12/2.021 
a 12/01/2.022, à servidora pública municipal SARA CARVA-
LHO PEREIRA, matrícula n° 124231, ocupante de cargo de 
provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

 
PORTARIA Nº. 002,  DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

 “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 

003/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 27/12/2.021 a 
26/03/2.022, ao servidor público municipal JOSÉ PORFÍRIO 
DE SOUZA NETO, matrícula n° 495427, ocupante de cargo 
de provimento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, 
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de dezembro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

 
PORTARIA Nº. 003,  DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

 “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.
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 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamen-
to 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 

002/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município 
de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/12/2.021 
a 29/03/2.022 concedido a servidora,  IVONETE TRANQUEI-
RA DE AZEVEDO AQUINO, matrícula n° 248720, ocupante 
de cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório 
Odontológico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022- SRP

O Município de Gurupi-TO, através da Comissão Permanen-
te de Licitações, TORNA PÚBLICO a realização do Pregão 
Eletrônico nº 003/2022-SRP. Processo nº 2021.009574. Tipo: 
Menor Preço por Item, com itens exclusivos, cota de 20% 
para Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - 
ME e Microempreendedor Individual – MEI e cota principal 
para ampla concorrência. Abertura da Sessão Pública: dia 
20/01/2022 às 09:00 Horas, horário de Brasília, no portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Registro 
de Preços, para futura, eventual e parcelada aquisição de 
gramas e insumos. Recebimento das Propostas: até às 08h 
45min do dia 20/01/2022 no endereço eletrônico www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Edital e anexos disponíveis 
em: www.gurupi.to.gov.br e www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Legislação: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/06, Dec. nº 10.024/2019 e Lei 8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. Informações pelo e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. Gurupi/TO, 05/01/2022. Renan Gusta-
vo Martins dos Santos – Pregoeiro.

  
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022- SRP 

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 

007/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 01/01/2.022 a 
01/03/2.022, ao servidor público municipal CLAUDIONOR 
DE SOUZA AQUINO, matrícula n° 248744, ocupante de car-
go de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, lota-
do na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro 
2.022.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

 
PORTARIA Nº. 006, DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamen-
to 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 

006/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
                       
RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar  Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/12/2.021 
a 28/01/2.022 concedido à  servidora   LUCÍLIA PEREIRA 
FERREIRA, matrícula nº 494823, ocupante de cargo de  pro-
vimento efetivo de Auxiliar de Consultório Odontológico, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 007 DE 05 DE JANEIRO DE 2.022.
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até às 08h 45min do dia 18/01/2022 no endereço eletrôni-
co www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital e anexos 
disponível em: www.gurupi.to.gov.br e www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Legislação: Lei 10.520/02, Lei Comple-
mentar nº 123/06, Dec.nº 10.024/2019 e Lei 8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. Informações 
pelo e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. Gurupi/TO, 05/01/2022. 
Danillo de Oliveira Freitas – Pregoeiro.

-----SAÚDE---

PORTARIA GAB/SEMUS Nº 0437/2021, DE 28 DE DE-
ZEMBRO DE 2021.

“Declara a dispensa de procedimento licitatório 
e dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/ GESTOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI, Estado 
do Tocantins, nomeado pelos Decretos Municipais nº 
1.116/1.117/2021, no uso de sua competência e tendo 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Fe-
deral nº 8.666/93;

CONSIDERANDO a necessidade de locação de imó-
vel para instalação do Almoxarifado Central desta Secre-
taria para armazenar e alocar objetos e medicamentos em 
espaço adequado e condizente em sua estrutura física que 
permitia o funcionamento da referida unidade, em localiza-
ção de fácil acessibilidade aos usuários dos serviços desem-
penhados pelo almoxarifado da Secretaria de Saúde;

CONSIDERANDO que o Art. 24 da Lei n°. 8.666/93, 
que institui normas para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública, prevê em seu inciso X, que: “É dispensável 
a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia”.

CONSIDERANDO a documentação constante nos 
autos do Processo Administrativo n°. 2021.012122, bem 
como o Parecer nº 125/2021, emitido pela Controladoria 
Geral deste Município em 14.12.2021 e o Parecer Jurídico nº 
396/2021/PGM, emitido pela Procuradoria Geral do Municí-
pio, em 27.12.2021;

DECIDE: 

Art. 1º - Declarar a dispensa do procedimento lici-
tatório para a contratação da empresa CARLOS HENRIQUE 
SILVA, nome fantasia  IG IMOBILIÁRIA, inscrita no CNPJ nº  
32.356.513/0001-26, para LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMER-
CIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-
RIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE GURUPI–TO, no valor de R$ R$ 54.000,00 (cinquenta e 
quatro mil reais).

O Município de Gurupi – TO, através da Comissão Perma-
nente de Licitações, TORNA PÚBLICO, a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 001/2022. Processo nº 2021.008313 Tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-
-EPP E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI. Abertura 
da Sessão Pública: dia 19/01/2022 às 09:00 Horas, horário 
de Brasília, no portal www.portaldecompraspublicas.com.
br. Objeto: Registro de preços para futura, eventual e par-
celada AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. Recebi-
mento das Propostas: até às 08h 45min do dia 19/01/2022 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital e anexos disponível em: www.gurupi.to.
gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Legisla-
ção: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Dec.nº 
10.024/2019 e Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legis-
lações pertinentes. Informações pelo e-mail: cpl@gurupi.
to.gov.br. Gurupi/TO, 05/01/2022. Danillo de Oliveira Freitas 
– Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

O Município de Gurupi – TO, através da Comissão Perma-
nente de Licitações, TORNA PÚBLICO, a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 002/2022. Processo nº 2021.006390 Tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM, COM ITEM PARA AMPLA CON-
CORRÊNCIA E ITENS EXCLUSIVOS, À PARTICIPAÇÃO DE MI-
CROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI. Abertura da 
Sessão Pública: dia 19/01/2022 às 09:00 Horas, horário de 
Brasília, no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHO DE 
RAIO-X COMPLETO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 
SISTEMA PARA GERENCIAMENTO, ARMAZENAMENTO E DIS-
TRIBUIÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS RADIOLÓGICAS EM FOR-
MATO PACS/DICOM. Recebimento das Propostas: até às 08h 
45min do dia 19/01/2022 no endereço eletrônico www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Edital e anexos disponível 
em: www.gurupi.to.gov.br e www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Legislação: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/06, Dec.nº 10.024/2019 e Lei 8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. Informações pelo e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. Gurupi/TO, 05/01/2022. Carla Daniela 
Nascimento da Silva – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021- SRP 

REPUBLICAÇÃO

O Município de Gurupi – TO, através da Comissão 
Permanente de Licitações, TORNA PÚBLICO, a republicação 
do Pregão Eletrônico nº 037/2021. Processo nº 2021.008980 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, COM ITENS EXCLUSIVOS E 
COTAS RESERVADAS DE 20% À PARTICIPAÇÃO DE MICRO-
EMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MI-
CRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E COTA PRINCIPAL 
PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. Abertura da Sessão Pública: 
dia 18/01/2022 às 09:00 Horas, horário de Brasília, no por-
tal www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Registro 
de preços para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE 
OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Recebimento das Propostas: 

Secretaria Municipal de Saúde
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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO 
TOCANTINS, por meio de seus representantes abaixo in-
dicados, no uso de suas atribuições legais, torna público 
a RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA do Edital nº 001/2021 
conforme os seguintes termos em vermelho: 

ANEXO I - CRONOGRAMA

ORDEM DESCRIÇÃO DATA

01
Publicação do Edital de Abertura do Processo 

Seletivo Simplificado nº001/2021
17/12/2021

02 Período de inscrições
20 a 22 

/12/2021
03 Divulgação do Edital de inscrições provisórias 23/12/2021

04 Prazo de recurso contra as inscrições provisória 24/12/2021

05 Divulgação do Edital de inscrições definitiva 28/12/2021

06 Divulgação dos locais de aplicação das provas 28/12/2021

07 Aplicação das Provas Objetivas e Entrevista 03/01/2022

08
Divulgação do   gabarito   preliminar   da   prova 

objetiva
04/01/2022

09
Divulgação do resultado  das provas objetivas e 

entrevista
07/01/2022

10
Prazo de recurso contra o resultado  das provasob-

jetivas e entrevista
08/01/2022

11
Publicação do resultado final da prova objetiva e 

entrevista
10/01/2022

12 Convocação para o Curso de Formação 10/01/2022

13 Início do Curso de Formação 12/01/2022

14 Resultado Final do Processo Seletivo Público 17/01/2022

Justifica-se a presente retificação em razão do prazo 
insuficiente para a correção das provas, tendo em vista o 
grande quantitativo de inscritos.

Gurupi-TO, 05 de Janeiro de 2022.

VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Dec. nº 1.116/2021

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0202/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde CONTRATADO: MARIA JOSE BESERRA DE CASTRO 
AGUIAR CPF: 491.669.641-72 OBJETO: O objeto do presente 
instrumento é a contratação temporária de servidor, para 
desempenhar a função de TECNICO EM ENFERMAGEM, com 
carga horária de 30 (Trinta) horas semanais HABILITADO LO-
TAÇÃO: 7.764 - UN. PRONTO ATENDIMENTO-CONTR-BLMAC 
DOTAÇÃO: 10.301.1042.2144 -   na UN. PRONTO ATENDI-
MENTO-CONTR-BLMAC FUNDAMENTAÇÃO 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: 05 de janeiro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. Ficando assegurado o direito recíproco 
de rescisão antecipada. Data de Assinatura: 05/01/2021.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
janeiro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
28/12/2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Diário Oficial 
do Município da Prefeitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-
-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde, da cidade de Gurupi, Estado do Tocan-
tins, aos 28 dias do mês de dezembro de 2021.

VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 1.116/2021 / 1.117/2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁ-
RIO DE SAÚDE

GABARITO PROVISÓRIO RETIFICADO – QUESTÕES OB-
JETIVAS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA

1. A

2. C

INFORMÁTICA

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA

3. C

4. B

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICO

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA

5. D

6. B

Gurupi/TO, 05 de Janeiro de 2022.

Vânio Rodrigues de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Comissão Organizadora
Portaria nº 269/2021

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 001 
/2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS PARA CONTRATA-
ÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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de CONTRATADO: MARCELA DE SOUZA SOTTO MAYOR CPF: 
999.979.671-00 OBJETO: O objeto do presente instrumento 
é a contratação temporária de servidor, para desempenhar 
a função de MÉDICO, com carga horária de 20 (Vinte) horas 
semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.833-UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE-PSF-CONTR-BLATB DOTAÇÃO: 10.301.1042.2132 
– UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUNDAMENTAÇÃO 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: 03 de janeiro de 2022 
a 31 de dezembro de 2022. Ficando assegurado o direi-
to recíproco de rescisão antecipada. Data de Assinatura: 
03/01/2022.     

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0206/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde CONTRATADO: LAZARA CRISTINA MENDES DE OLI-
VEIRA CPF: 008.811.031-10 OBJETO: O objeto do presente 
instrumento é a contratação temporária de servidor, para 
desempenhar a função de TECNICO EM ENFERMAGEM, 
com carga horária de 30 (Trinta) horas semanais HABILI-
TADO LOTAÇÃO: 7.764-UPA-UNI PRONTO ATENDIMENTO-
-CONTR-BLMAC DOTAÇÃO: 10.302.1043.2144 – UNIDADE 
PRONTO ATENDIMENTO-UPA-BLMAC. FUNDAMENTAÇÃO 
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: 05 de janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2022. Ficando assegurado o di-
reito recíproco de rescisão antecipada. Data de Assinatura: 
05/01/2022.    
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0207/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saú-
de CONTRATADO: LUANA GLORIA ABREU CPF: 733.266.401-
10 OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contra-
tação temporária de servidor, para desempenhar a função 
de ENFERMEIRO com carga horária de 30 (TRINTA) horas se-
manais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.507 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO-UPA-BLMAC DOTAÇÃO: 10.302.1043.2144 
-  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-BLMAC FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 2º, inciso I e X da Lei 2.392 
de 29 de junho de 2018 e suas alterações c/c Decreto nº 

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0203/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saú-
de CONTRATADO: ATAMIRIS FERNANDES DE SOUZA OLI-
VEIRA  CPF: 050.658.241-85 OBJETO: O objeto do presente 
instrumento é a contratação temporária de servidor, para 
desempenhar a função de TECNICO EM ENFERMAGEM, com 
carga horária de 30 (Trinta) horas semanais HABILITADO 
LOTAÇÃO: 7.764-UPA-UNI PRONTO ATENDIMENTO-CONTR-
-BLMAC DOTAÇÃO: 10.302.1043.2144 – UNIDADE PRONTO 
ATENDIMENTO-UPA-BLMAC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ar-
tigo 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: 05 de janeiro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. Ficando assegurado o direito recíproco 
de rescisão antecipada. Data de Assinatura: 05/01/2022.  
   

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0204/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saú-
de CONTRATADO: FELIPE DE PINA PIRES CPF: 024.937.181-
27 OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contra-
tação temporária de servidor, para desempenhar a função 
de MÉDICO, com carga horária de 20 (Vinte) horas semanais 
HABILITADO LOTAÇÃO: 7.749 – SAUDE DA MULHER DOTA-
ÇÃO: 10.302.1043.2707-CLÍNICA DA MULHER FUNDAMEN-
TAÇÃO 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: 03 de 
janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Ficando asse-
gurado o direito recíproco de rescisão antecipada. Data de 
Assinatura: 03/01/2022.     

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0205/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saú-
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929.038.001-20 OBJETO: O objeto do presente instrumento 
é a contratação temporária de servidor, para desempenhar 
a função de TECNICO EM ENFERMAGEM, com carga horária 
de 30 (Trinta) horas semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.764 
- UN. PRONTO ATENDIMENTO-CONTR-BLMAC DOTAÇÃO: 
10.301.1042.2144 -   na UN. PRONTO ATENDIMENTO-CON-
TR-BLMAC FUNDAMENTAÇÃO 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 alte-
rações VIGÊNCIA: 05 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada. Data de Assinatura: 05/01/2022.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de janeiro 
de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

448/2020 de 16 de março de 2020 e suas alterações VIGÊN-
CIA: 05 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Fican-
do assegurado o direito recíproco de rescisão antecipada. 
Data de Assinatura: 05/01/2022.  
   

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0191/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde CONTRATADO: GEIZIARIA GOMES DE MORAIS CPF: 
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