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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

EDIÇÃO Nº 0179

DECRETO N° 370 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR/ MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁ-
RIAS, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o artigo 6° da Lei Orçamentária 
Anual n° 2493, de 30 de dezembro de 2020, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir créditos suplementares, de até 20% 
(vinte por cento) do total da despesa fixa, bem como o dis-
posto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal n° 4.320/64, nos 
termos da legislação em vigor;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto um crédito adicional suplemen-
tar/ movimentações no orçamento vigente, no valor de R$ 
494.987,91 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecen-
tos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), para 
atender as despesas nas rubricas constantes no Anexo I ao 
presente decreto.

Art. 2° O Crédito aberto no artigo anterior será co-
berto com recursos provenientes da redução das rubricas 
constantes no Anexo II a este decreto.

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de fevereiro 
de 2021.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos doze dias do mês de fevereiro de 2021.

JOSINIANE BRAGA NUNES

Prefeita Municipal
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Atos do Poder Executivo

ANO II - SEGUNDA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2021, MUNICÍPIO DE GURUPI / ESTADO DO TOCANTINS  

                        

  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
  

   

 
  

   

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO CREDITOS ADICIONAIS 
  

   

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 370, 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
  

                        

  

CÓDIGO 
  

ESPECIFICAÇÃO 
 

NATUREZA DA 
DESPESA 

  

FONTE 
  

VALOR 
   

                    

        

I - SUPLEMENTAÇÕES 
        

  

04 
  

FUNDACÃO UNIRG 
       

165.000,00 
   

   

0401 
   

FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG 
       

165.000,00 
   

    

12.364.1241.2899 
    

MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DE PARAÍSO 
       

165.000,00 
   

            

FICHA: 20214926 
 

339039 
  

501000000 
  

165.000,00 
   

  

07 
  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

64.487,91 
   

   

0709 
   

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

64.487,91 
   

    

10.301.1042.2132 
    

UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB 
       

7.000,00 
   

            

FICHA: 20215139 
 

339048 
  

040100000 
  

7.000,00 
   

    

10.302.1043.2308 
    

CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC 
       

5.500,00 
   

            

FICHA: 20215374 
 

339030 
  

040100000 
  

5.500,00 
   

    

10.304.1044.2150 
    

VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG 
       

51.987,91 
   

            

FICHA: 20215446 
 

339093 
  

004000000 
  

40.000,00 
   

            

FICHA: 20215446 
 

339093 
  

004000000 
  

11.987,91 
   

  

09 
  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
       

25.000,00 
   

   

0901 
   

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
       

25.000,00 
   

    

08.244.0841.2068 
    

APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS 
       

20.000,00 
   

            

FICHA: 20215621 
 

339032 
  

001000000 
  

20.000,00 
   

    

08.244.0841.2371 
    

BPSEMC PROT.SOC. ESP.MEDIA COMPLEXIDADE 
       

5.000,00 
   

            

FICHA: 20215642 
 

339030 
  

070100000 
  

5.000,00 
   

  

10 
  

GURUPI GABINETE DO PREFEITO 
       

6.000,00 
   

   

1001 
   

GABINETE DO PREFEITO 
       

6.000,00 
   

    

04.122.0441.2005 
    

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 
       

6.000,00 
   

            

FICHA: 20217225 
 

339039 
  

001007777 
  

6.000,00 
   

  

11 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO 
       

5.000,00 
   

   

1102 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
       

5.000,00 
   

    

04.122.0442.2011 
    

MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
       

5.000,00 
   

            

FICHA: 20215820 
 

339039 
  

001000000 
  

2.500,00 
   

            

FICHA: 20215824 
 

339092 
  

001000000 
  

2.500,00 
   

  

20 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA 
       

57.500,00 
   

   

2013 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
       

57.500,00 
   

    

15.452.0671.2075 
    

MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL 
       

57.500,00 
   

            

FICHA: 20216564 
 

339040 
  

001000000 
  

57.500,00 
   

  

23 
  

SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB 
       

172.000,00 
   

   

2303 
   

SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI 
       

172.000,00 
   

    

18.541.1842.2018 
    

MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE 
       

2.000,00 
   

            

FICHA: 20216804 
 

339093 
  

001000000 
  

2.000,00 
   

    

20.122.2041.2016 
    

MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO 
       

5.000,00 
   

            

FICHA: 20216851 
 

339040 
  

001000000 
  

5.000,00 
   

    

20.605.2041.2028 
    

MANUT PROG DESENV AGRIC.FAMILIAR 
       

100.000,00 
   

            

FICHA: 20216921 
 

339039 
  

001000000 
  

100.000,00 
   

    

23.691.2044.2030 
    

REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA 
       

65.000,00 
   

            

FICHA: 20216948 
 

449052 
  

001000000 
  

65.000,00 
   

  

TOTAL: I - SUPLEMENTAÇÕES 
  

494.987,91 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
  

   

 
  

   

ANEXO II - ANULAÇÃO CRÉDITOS ADICIONAIS 
  

   

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 370, 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
  

                        

  

CÓDIGO 
  

ESPECIFICAÇÃO 
 

NATUREZA DA 
DESPESA 

  

FONTE 
  

VALOR 
   

                    

        

II - REDUÇÕES 
        

  

04 
  

FUNDACÃO UNIRG 
       

165.000,00 
   

   

0401 
   

FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG 
       

165.000,00 
   

    

12.364.1241.2899 
    

MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DE PARAÍSO 
       

165.000,00 
   

            

FICHA: 20214930 
 

449052 
  

501000000 
  

165.000,00 
   

  

07 
  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

64.487,91 
   

   

0709 
   

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

64.487,91 
   

    

10.301.1042.2132 
    

UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB 
       

7.000,00 
   

            

FICHA: 20215141 
 

339092 
  

040100000 
  

7.000,00 
   

    

10.302.1043.2308 
    

CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC 
       

5.500,00 
   

            

FICHA: 20215382 
 

339040 
  

040100000 
  

200,00 
   

            

FICHA: 20215370 
 

319013 
  

040100000 
  

5.300,00 
   

    

10.304.1044.2150 
    

VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG 
       

51.987,91 
   

            

FICHA: 20215438 
 

339030 
  

004000000 
  

11.987,91 
   

            

FICHA: 20215436 
 

319113 
  

004000000 
  

40.000,00 
   

  

09 
  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
       

25.000,00 
   

   

0901 
   

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
       

25.000,00 
   

    

08.244.0841.2068 
    

APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS 
       

20.000,00 
   

            

FICHA: 20215626 
 

339039 
  

001000000 
  

20.000,00 
   

    

08.244.0841.2446 
    

BL PSB - BLOCO PROT.SOC. BASICA - CRAS 
       

5.000,00 
   

            

FICHA: 20215695 
 

339030 
  

070100000 
  

5.000,00 
   

  

10 
  

GURUPI GABINETE DO PREFEITO 
       

6.000,00 
   

   

1001 
   

GABINETE DO PREFEITO 
       

6.000,00 
   

    

04.122.0441.2005 
    

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 
       

6.000,00 
   

            

FICHA: 20215750 
 

339039 
  

001000000 
  

6.000,00 
   

  

11 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO 
       

5.000,00 
   

   

1102 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
       

5.000,00 
   

    

04.122.0442.2011 
    

MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
       

5.000,00 
   

            

FICHA: 20215819 
 

339036 
  

001000000 
  

2.500,00 
   

            

FICHA: 20215819 
 

339036 
  

001000000 
  

2.500,00 
   

  

20 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA 
       

57.500,00 
   

   

2013 
   

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
       

57.500,00 
   

    

15.452.0671.2075 
    

MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL 
       

57.500,00 
   

            

FICHA: 20216570 
 

449052 
  

001000000 
  

57.500,00 
   

  

23 
  

SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB 
       

172.000,00 
   

   

2303 
   

SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI 
       

172.000,00 
   

    

18.541.1842.2018 
    

MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE 
       

2.000,00 
   

            

FICHA: 20216800 
 

339039 
  

001000000 
  

2.000,00 
   

    

20.122.2041.2016 
    

MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO 
       

5.000,00 
   

            

FICHA: 20216850 
 

339039 
  

001000000 
  

5.000,00 
   

    

20.605.2041.2027 
    

MANUT LAVOUR.E HORT.COMUNITARIAS 
       

100.000,00 
   

            

FICHA: 20216916 
 

339039 
  

001000000 
  

100.000,00 
   

    

23.691.2044.2030 
    

REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA 
       

65.000,00 
   

            

FICHA: 20216944 
 

339039 
  

001000000 
  

65.000,00 
   

  

TOTAL: II - REDUÇÕES 
  

494.987,91 
   

                       

                        

 

Página: 2 
 

 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0179- SEGUNDA- FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2021 2

Josiniane Braga Nunes
Prefeita Municipal

 Valdeci Alves Rocha Júnior
Secretário Municipal de Administração

     www.diariooficial.gurupi.to.gov.br
Endereço: BR-242, km 405 – Saída Leste

Gurupi – Tocantins
CEP: 77410-970 | Fone (63) 3301-4312

“Revoga a cessão de servidores públicos Munici-
pais à Agência Municipal de Trânsito e Transpor-
te de Gurupi-AMTT, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o OFICIO AMTT nº 076/2021, de 10 
fevereiro de 2.021, expedido pela a Agência Municipal de 
Trânsito e Transportes de Gurupi-AMTT,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica REVOGADA a cessão à Agência Municipal 
de Trânsito e Transporte de Gurupi-AMTT, dos servidores 
públicos Municipais abaixo identificados, autorizada por 
meio do Decreto Municipal nº 155, de 14 de janeiro de 2021. 

Ordem Nome Cargo Matricula

01 NILTON DIAS DE LIMA Agente de Lim-
peza 6633

02 RODRIGO FREITAS DA SILVA Motorista de Veí-
culos Pesados 495701

03 VALDINES MIRANDA DE SOUSA 
MELO

Agente de Lim-
peza 6621

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro 
de 2.021.

                                 
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi - TO

DECRETO Nº. 384, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

 “Altera o Decreto Municipal nº 375/2021, que 
dispõe sobre nomeação dos Membros para com-
por o Conselho Municipal de Saúde, e dá outras 
providências”. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e 
considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 2.389/2018, 
nos seus artigos 4º, 5º e 6º, 

 
CONSIDERANDO os Ofícios-CMS nº. 020/2021, de 12 

de fevereiro de 2021, expedido pelo Presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde, solicitando a exclusão de entida-
des e seus respectivos membros representantes, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica ALTERADO o Decreto Municipal nº 375, 
de 10 de fevereiro de 2021, o qual nomeia os membros, titu-
lares e suplentes para composição do Conselho Municipal 
de Saúde - CMS, para o triênio 2019/2021, para excluir enti-
dades e seus respectivos membros representantes, passan-
do a vigorar com a seguinte redação:

DECRETO Nº. 382, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021

“Altera o Decreto Municipal nº 1216/2020, que   
nomeia Diretora do Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Professor Josué Alves Moreira e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO o OF/GAB/SEMEG/Nº 178/2021, de 
11 de fevereiro de 2.021, emitido pela Secretária Municipal 
de Educação,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica alterado o artigo 1º do Decreto Munici-
pal nº 1216, de 23 de dezembro de 2.020, o qual nomeia 
THAYS MAIA RODRIGUES para o exercício da função de Di-
retora do Centro Municipal de Educação Infantil Professor 
Josué Alves Moreira, para alterar o Modulo, que passa a vi-
gorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: Atribuindo-lhe remuneração equivalente 
ao Módulo I.

Leia-se: Atribuindo-lhe remuneração equivalente ao 
Módulo II.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de fevereiro 
de 2021.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.021

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº. 383, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.
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 » Titular – Maria do Livramento Paula Oliveira
 » Suplente – Taciana Andrade Lima Vasconcelos 

V. Associação de Moradores

 » Titular – Marinalda Costa de Souza
 » Suplente – Diocy Lima Pereira

VI. Maçonaria

 » Titular – Mauro Silva Quintas
 » Suplente – Beraldo Pereira Filho

VII. Comunidade Científica - UNOPAR

 » Titular – Flávia Zafanelli Deves
 » Suplente – não informado

VIII. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Gurupi - APAE

 » Titular – Valmir Fernandes de Lira
 » Suplente – Claúdia Cristine Costa

Art. 2º Os membros do Conselho Municipal de Saú-
de, nomeados no artigo 1º deste Decreto, terá mandato de 
03 (três) anos, permitida uma recondução por igual perío-
do.

Art. 3º Esse decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o Decreto Municipal nº.  375 de 10 de fevereiro de 
2.021.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi - TO

DECRETO Nº. 385, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

“Reintegração de servidora pública municipal no 
cargo de provimento efetivo, em cumprimento 
de decisão judicial, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO a posse da candidata  KATIA PE-
REIRA RESENDE aprovada no Concurso Público da Secretaria 
Municipal de Educação, para o cargo de Professor Normalis-
ta, em cumprimento à Medida Liminar de primeiro grau, no 
Mandado de Segurança nº 0007535-08.2018.827.2722,

 
CONSIDERANDO a exoneração da servidora KATIA 

PEREIRA RESENDE ocupante do cargo de provimento efeito 
de Professor Normalista, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, por meio do Decreto Municipal nº 2.451, de 10 
de dezembro de 2018, em cumprimento ao Agravo de Ins-

1 - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL

I. Secretaria Municipal de Saúde:

 » Titular – Zander Luis Guimarães Nascimento  
 » Suplente – Fábio Araújo Silva 

II. Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência So-
cial e Proteção à Mulher

 » Titular – Deusimar Noleto Soares 
 » Suplente – Maria José da Silva Leite

2- REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVI-
ÇOS 

I. Hospital Regional de Gurupi 

 » Titular – Olegário de Sousa Lima
 » Suplente – Ana Therra Manduca Soares

3 - REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚ-
DE:

I. COREN - Conselho Regional de Enfermagem/TO

 » Titular – Cassiano da Silva Milhomem
 » Suplente – Justina Neta Nunes de Barros Silva

II. Sindicato dos Trabalhadores em Saúde – TO - SIN-
TRAS

 » Titular – Luiz Augusto Rodrigues de Andrade
 » Suplente – José Henrique Marinho de Oliveira

III. ASFSAUDE – Associação dos Servidores da Saúde 
do Município de Gurupi-TO

 » Titular – Ester Rodrigues dos Santos 
 » Suplente – Vanessa Saraiva de Matos

4 - REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

I. Associação Comunitária de Gurupi - ACG

 » Titular - Lindomar Nunes Barros
 » Suplente – Claudenir José de Souza 

II. Entidade Religiosa: Evangélico/Católico

 » Titular – Álvaro Rocha Alencar
 » Suplente – Rosana Barbosa da Silva

III. Associação de Pessoas com Patologias – Liga Fe-
minina

 » Titular – Maria de Fátima Calegaro Nassif
 » Suplente – Licemara Cardoso de Oliveira

IV. Pastoral da Criança
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Urgência e Emergência, bem como a implantação de um 
processo de aperfeiçoamento do atendimento prestado 
aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de 
Gurupi,

CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS n°1.405 de 
29 de junho de 2006 institui a Rede Nacional de serviços de 
verificação de óbito e esclarecimento causa mortis (SVO),

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS 1.010/2012 de 21 
de maio de 2.012, a qual redefine as diretrizes para a im-
plantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 
sua Central de Regulação das Urgências,

CONSIDERANDO que as Portarias mencionadas su-
pra, recomendam a adoção das providências necessárias 
à implantação dos Sistemas Estaduais e Municipais de Ur-
gência e Emergência, à organização das redes assistenciais 
deles integrantes e a organização/habilitação e cadastra-
mento dos serviços, em todas as modalidades assistenciais, 
que integrarão estas redes, sem contudo regulamentar os 
valores a serem pagos aos profissionais lotados nos servi-
ços de Urgência e Emergência,

DECRETA:

Art. 1º Fica ALTERADO o artigo 2º do Decreto Mu-
nicipal nº 823, de 1º de setembro de 2017, o qual autoriza 
ao profissional que, por qualquer motivo, realizar plantão 
além do limite estabelecido em sua carga horária mensal de 
concurso ou contrato, o pagamento de plantão extra, para 
alterar o valor do Plantão de 12 horas referente ao cargo de 
Médico, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Fica atribuído o valor de Plantão Extra, aos 
profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, lo-
tados nos serviços de Urgência e Emergência, Unidade de 
Pronto Atendimento-UPA, bem como aos profissionais que 
forem designados para prestar serviços essenciais aos servi-
ços em Saúde, conforme estabelece tabela abaixo:

CARGO VALOR DO PLANTÃO 
DE 12 HORAS

MÉDICO R$ 1.000,00

PROFISSIONAL DE SAÚDE – NÍVEL SUPE-
RIOR R$ 250,00

TÉCNICO DE ENFERMAGEM E DEMAIS CAR-
GOS DE NÍVEL TÉCNICO R$ 90,00

MOTORISTA SOCORRISTA R$ 90,00

TARM (TÉCNICO AUXILIAR EM REGULAÇÃO 
MÉDICA) R$ 90,00

OPERADOR DE FROTA R$ 90,00

AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 90,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DEMAIS 
CARGOS DE MESMA ESCOLARIDADE R$ 70,00

AGENTE DE VIGILÂNCIA R$ 70,00

Art. 3° Fica atribuído o valor de Plantão sobreaviso 
aos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 

trumento nº 0019046-21.2018.827.0000, o qual extinguiu 
o Mandado de Segurança supramencionado, que determi-
nou a posse da referido servidora,

 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Tocantins, por meio do Acórdão na 
Apelação Civil nº 0037583-31.2019.8.27.0000/TO, que deci-
diu por unanimidade dar provimento ao Recurso de Apela-
ção, determinado a manutenção da servidora no cargo de 
Professor Normalista,

CONSIDERANDO ainda, o Despacho/Decisão de 
cumprimento de Sentença proferida nos Autos de nº 
0007396-56.2018.8.27.2722, determinando ao Município 
que cumpra a obrigação no prazo de cinco dias

 
D E C R E T A:

Art. 1º Fica REINTEGRADA a Servidora Pública Mu-
nicipal KATIA PEREIRA RESENDE, no cargo de provimento 
efetivo de Professor Normalista, do quadro permanente de 
servidores do magistério do Município de Gurupi, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, conforme determina-
do no Acórdão do Recurso de Apelação Cível nº 0037583-
31.2019.8.27.0000/TO, proferida pela 4ª Turma da 1ª Câmara 
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

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

publicação.
      
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.021.
 

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº. 386, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

“Altera o artigo 2º do Decreto Municipal nº 
823/2017, que regulamenta os plantões extras, 
sobreaviso e SVO dos Profissionais do Siste-
ma de Urgência e Emergência, Unidade de 
Pronto Atendimento –UPA e dos servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 19, da Lei Mu-
nicipal nº. 2.267 de 31 de dezembro de 2.015, bem como 
o artgo 96, incisos II XI , da Lei Municipal Nº 827, de 21 de 
dezembro de 1.989,

CONSIDERANDO, que a Portaria GM/MS nº 204, de 
29 de janeiro de 2007, regulamenta o financiamento e a 
transferência de recursos federais da Atenção Básica para 
as ações e serviços de saúde dos profissionais em forma de 
blocos de financiamento, com respectivo monitoramento 
e controle,

CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS n° 2.048, 
de 05 de novembro de 2002 dispõe sobre os serviços de 
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Parágrafo único. É vedado os servidores designados 
para desempenhar a função de coordenação de serviços a 
realização de plantão extra.

Art. 9° A Secretaria Municipal de Saúde disciplinará 
em conjunto com as unidades de atendimento os critérios a 
serem observados quanto à necessidade de plantão extra-
ordinário respeitadas as disposições contidas neste Decreto

Parágrafo único. A autorização do responsável pela 
escala da unidade e a confirmação pela Secretaria de Saúde 
de que houve o cumprimento do plantão é condição para a 
inclusão do pagamento na folha de pagamento, que se fará 
através de folha de ponto assinada pelo servidor no dia de 
realização do plantão, acompanhado da escala de plantões 
da unidade.

Art. 10. As despesas com pagamento das despesas 
definidas neste decreto correrão à conta dos recursos dis-
ponibilizados pelo Governo Federal através do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), sendo possível a suplementação com 
recurso próprio em não sendo suficiente o repasse federal.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro 
de 2.021.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial os Decretos Municipais nº. 823, de 1º de setembro 
de 2017

           
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.021.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº. 387, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021

“Regulamento Municipal para Instituição do 
Regime Jurídico das Parcerias Celebradas entre 
Órgãos da Administração Pública Municipal e 
Organizações da Sociedade Civil – OSC”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e le-
gais, e as que lhe são conferidas pelo art. 89, da Lei Orgânica 
do Município e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer re-
gras e procedimentos claros e objetivos, à luz dos princípios 
constitucionais da administração pública, para realização 
de parcerias a serem celebradas entre a Administração Pú-
blica Municipal e as Organizações da Sociedade Civil.

DECRETA:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I – Definições e âmbito de aplicação

designados a estarem à disposição para o pronto atendi-
mento dos serviços eventuais no período consecutivo de 
24 horas, de acordo com a escala previamente aprovada 
pela Secretaria de Saúde.

CARGO VALOR DO PLANTÃO DE 24 HORAS

MÉDICO R$ 400,00

Parágrafo único: O servidor escalado para cumprir 
plantão de sobreaviso atenderá prontamente ao chamado 
da unidade, durante o período de espera, não praticará ati-
vidades que o impeçam de comparecer ao serviço ou retar-
dem o seu comparecimento, quando convocado.

Art. 4° Fica atribuído o valor de Plantão de declara-
ção de óbito (DO) aos profissionais lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde, designados a estarem à disposição 
para o pronto atendimento dos serviços eventuais no pe-
ríodo consecutivo de 12 horas (período noturno, finais de 
semana e feriados), de acordo com a escala previamente 
aprovada pela Secretaria de Saúde.

CARGO VALOR DO PLANTÃO DE 12 HORAS 

MÉDICO R$ 800,00

Parágrafo único: O servidor escalado para cumprir 
plantão DO atenderá prontamente ao chamado da unida-
de, durante o período de espera, não praticará atividades 
que o impeçam de comparecer ao serviço ou retardem o 
seu comparecimento, quando convocado.

Art. 5º Fica atribuído o valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) para os servidores ocupantes de cargo de nível funda-
mental, R$ 70,00 (setenta reais) para os servidores ocupan-
tes de cargo de nível médio e técnico e de R$ 150,00 (cento 
e cinquenta reais) para os servidores ocupantes de cargo 
de nível superior para a realização de Plantões em eventos 
abertos ao público que necessitem de Suporte Básico de 
Saúde a ser prestado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º Excepcionalmente será permitida a realização 
de plantão extra de 24 (vinte e quatro) horas desde que de-
vidamente justificada pelo responsável da unidade e me-
diante aprovação da Secretaria de Saúde.

Parágrafo único. Os valores previstos no artigo 2° se-
rão pagos em dobro por plantão extra de 24 (vinte e quatro) 
horas consecutivas.

Art. 7° Os valores previstos neste Decreto não serão 
computados para concessão de nenhuma vantagem remu-
neratória, e não incorporam aos vencimentos ou remune-
ração. 

Art. 8° O servidor cumprirá a jornada diária de traba-
lho a que estiver sujeito em razão do cargo que ocupa, in-
dependentemente da prestação de serviços de plantão ex-
tra em que faça jus à percepção dos valores aqui atribuídos.
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as respectivas instâncias de pactuação, deliberação e parti-
cipação social.

Art. 5º. A aplicabilidade ao acordo de cooperação 
das regras e procedimentos dispostos neste Regulamento 
dependerá de avaliação do seu objeto e das peculiaridades 
do caso concreto, observada a complexidade da parceria e 
o interesse público envolvido, com foco na consecução do 
princípio constitucional da eficiência.

Seção II – Orientação e Capacitação

Art. 6º. O processamento das parcerias que trata 
esse Regulamento será realizado por meio das Secretarias 
Municipais, de acordo com o setor a ser realizado as parce-
rias, nos termos e condições definidas em ato normativo a 
ser emitido pela Secretaria Municipal.

Parágrafo único. O ato normativo a que se refere o 
“caput” deste artigo, quando instituído, será de uso obri-
gatório pelos órgãos municipais da Administração Direta e 
Indireta como forma de operacionalização da parceria, as-
sim como de uso obrigatório pelas OSC para prestação de 
contas.

Art. 7º. As Secretarias Municipais poderão editar 
normas e orientações complementares ao disposto neste 
Regulamento, de acordo com as peculiaridades dos progra-
mas e políticas públicas setoriais.

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Administração co-
ordenará o desenvolvimento de programas de capacitação 
de que trata o art. 7º da Lei nº 13.019, de 2014, priorizando 
a formação dos Gestores, Conselheiros e representantes da 
Sociedade Civil Organizada - OSC.

§1º. A capacitação poderá ser desenvolvida por ór-
gãos e entidades públicas municipais, por instituições de 
ensino, escolas de governo e organizações da sociedade 
civil.

§2º. Os programas de capacitação deverão garantir 
acessibilidade às pessoas com deficiência, independente-
mente da modalidade, do tempo de duração e do material 
utilizado.

CAPÍTULO II
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 9º. A administração pública municipal disponi-
bilizará modelo de formulário para que as organizações da 
sociedade civil e os cidadãos possam apresentar proposta 
de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social –PMIS, que deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Identificação do subscritor da proposta;
II – Indicação do interesse público envolvido; e
III – Diagnóstico da realidade que se quer modificar, 

aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da 
viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de exe-
cução da ação pretendida.

§1º. O PMIS tem por objetivo permitir a oitiva da so-
ciedade sobre ações de interesse público e recíproco que 
não coincidam com projetos ou atividades que sejam obje-

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre regras e pro-
cedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas 
entre os órgãos da Administração Pública do Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins e as Organizações da Socieda-
de Civil - OSC de que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014.

Art. 2º. O presente Regulamento adota as mesmas 
definições presentes no art. 2º da Lei Federal 13.019, de 31 
de julho de 2014, referente aos termos: 

I – Organização da Sociedade Civil (OSC); 
II – Administração Pública; 
III – Parceria; 
a) Atividade; 
b) Projeto; 
IV – Dirigente; 
V – Administrador Público; 
VI – Gestor; 
VII – Termo de Colaboração; 
VIII – Termo de Fomento; 
IX – Acordo de cooperação; 
X – Conselho de Política Pública; 
XI – Comissão de Seleção; 
XII – Comissão de Monitoramento e Avaliação;
XIII – Chamamento Público; 
XIV – Bens Remanescentes; 
XV – Prestação de contas.

Art. 3º. O disposto neste Regulamento não se aplica:

I – Aos contratos de gestão celebrados com Organi-
zações Sociais;

II – Aos convênios e contratos celebrados com en-
tidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 
1º do art. 199 da Constituição Federal, que trata sobre os 
ajustes com o sistema único de saúde;

III – Termos de compromisso cultural referidos na Lei 
federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014;

IV – Aos Termos de Parceria celebrados com organi-
zações da sociedade civil de interesse público, desde que 
cumpridos os requisitos previstos na Lei no 9.790, de 23 de 
março de 1999, referentes às OSCIPs;

V – Transferências referidas no art. 2º da Lei Federal 
nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos arts. 5º e 22 da Lei 
Federal no 11.947, de 16 de junho de 2009, referentes ao 
Programa de Complementação ao Atendimento Educacio-
nal Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência;

VI – Pagamentos realizados a título de anuidades, 
contribuições ou taxas associativas em favor de organismos 
internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente 
constituídas por:

a) membros de Poder ou do Ministério Público;
b) dirigentes de órgão ou de entidade da administra-

ção pública municipal;
c) pessoas jurídicas de direito público interno;
d) pessoas jurídicas integrantes da administração 

pública municipal;
VII – Parcerias entre a administração pública munici-

pal e os serviços sociais autônomos.

Art. 4º. As parcerias observarão as normas específi-
cas das políticas públicas setoriais relativas ao seu objeto, e 
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porém necessitam de autorização prévia da Comissão de 
Análise e Desenvolvimento das Parcerias (CAD) e do Conse-
lho Setorial do setor a ser atendido pela parceria.

Art. 11. Deverão ser disponibilizadas no Diário Ofi-
cial do Município de Gurupi:

I – Rol de propostas de PMIS regularmente apresen-
tadas, contendo síntese da proposta, identificação do subs-
critor e data de recebimento;

II – Resultado da análise da proposta, com data de 
envio da resposta ao proponente.

Art. 12. A realização do PMIS não implicará a execu-
ção do Chamamento Público, que será instaurado segundo 
o juízo de oportunidade e conveniência da administração, 
por meio da sua Secretaria Municipal setorial.

§1º. A realização do PMIS não dispensa a convoca-
ção por meio de chamamento público para a celebração de 
parceria, salvo nas situações em que esse procedimento é 
dispensado ou inexigível, nos termos deste Regulamento.

§2º. A apresentação de proposta no PMIS não im-
pede a OSC de participar no chamamento público subse-
quente.

§ 3º. A Administração Municipal reserva-se no direito 
de não autorizar o valor solicitado pela Organização da So-
ciedade Civil - OSC, tendo em vista a tipificação do objeto 
da proposta e a disponibilidade orçamentária e financeira 
do Município.

CAPÍTULO III – CHAMAMENTO PÚBLICO E SELEÇÃO
Seção I – Fases do chamamento público

Art. 13. O Chamamento Público, ressalvadas as hi-
póteses de inexigibilidade e dispensa, deverá ser realizado 
com as seguintes fases:

I – Planejamento e publicação do edital;
II – Recebimento das propostas com os planos de 

trabalho;
III – Análise e classificação dos planos de trabalho 

pela comissão de seleção;
IV – Convocação da OSC selecionada para Habilita-

ção;
V – Habilitação da OSC selecionada;
VI – Homologação do resultado.

Seção II – Do Chamamento Público

Art. 14. O edital do Chamamento Público especifica-
rá, no mínimo:

I – Tipo de parceria a ser celebrada: fomento, colabo-
ração ou acordo de cooperação;

II – Objeto da parceria;
III – Datas, prazos, condições, local e forma de apre-

sentação das propostas de Plano de Trabalho;
IV – Critérios de seleção e de julgamento dos Planos 

de Trabalho, inclusive no que se refere à metodologia de 
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios es-
tabelecidos;

to de chamamento público ou parceria em curso no âmbito 
da Secretaria responsável pela política pública.

§2º. A realização de chamamento público ou a cele-
bração de parceria não depende da realização do PMIS.

§3º. A proposta será encaminhada à Secretaria res-
ponsável pela política pública a que se referir ou que pos-
sua esta funcionalidade.

Art. 10. A avaliação da proposta de PMIS observará, 
no mínimo, as seguintes etapas:

I – Análise de admissibilidade da proposta;
II – Divulgação da proposta no sítio eletrônico oficial 

ou no portal eletrônico que possua esta funcionalidade;
III – Decisão sobre a instauração ou não do PMIS, ve-

rificada a conveniência e oportunidade pela administração 
pública municipal;

IV – Manifestação final da administração pública mu-
nicipal sobre a realização ou não do chamamento público 
proposto no PMIS.

§1º - Recebida a proposta de PMIS, esta será ana-
lisada pela Comissão de Análise e Desenvolvimento das 
Parcerias (CAD) no qual fica criada por este Decreto, sendo 
esta competente para análise, monitoramento e desenvol-
vimento das parcerias e será composta por:

I - Um representante do Gabinete da Prefeita;
II - Um representante da Secretaria Municipal de 

Educação;
III - Um representante da Secretaria Municipal de 

Saúde;
IV - Um representante da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo;
V - Um representante de cada Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente;
VI - Um representante da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher.
§2º. A comissão de que trata o §1º deste artigo terá 

seus membros designados por Portaria do Gabinete da Pre-
feita Municipal.

§3º. O Gabinete da Prefeita Municipal escolherá, 
dentre os membros da Comissão, o responsável pela co-
ordenação e o designará na mesma portaria que designou 
seus membros.

§4º. No prazo de 30 (trinta) dias, contado da apresen-
tação da MIS - Manifestação de Interesse Social, a Comissão 
de Análise e Desenvolvimento das Parcerias (CAD) verificará 
se estão preenchidos os requisitos a que se refere o caput.

§5º. Descumpridos os requisitos de admissibilidade, 
a Comissão de Análise e Desenvolvimento das Parcerias 
(CAD), motivadamente, indeferirá a PMIS.

§6º. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, a 
comissão tornará pública a PMIS e decidirá, no prazo de 20 
(vinte) dias.

§7º. Findo o prazo a que se refere o §6º deste arti-
go, a Comissão de Análise e Desenvolvimento das Parcerias 
(CAD) encaminhará à autoridade competente para realiza-
ção do Chamamento Público, que publicará, no prazo de 
até 30 (trinta) dias, o respectivo Edital de Chamamento Pú-
blico, ou demonstrará, de modo fundamentado, que a rea-
lização do Chamamento Público não é oportuna ou conve-
niente para a Administração.

§8º. A realização de Chamamento Público ou a Ce-
lebração de Parceria não depende da realização do PMIS, 
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sive quando se tratar das subvenções sociais, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000;

V – Em razão da natureza do objeto da parceria e da 
impossibilidade prática de se estabelecer competição en-
tre as organizações da sociedade civil, o interesse público 
possa ser melhor atendido mediante a celebração com o 
maior número possível de parceiras, hipótese em que será 
constituído um cadastro que incluirá todos os interessados 
que atendam às condições estabelecidas na convocação, 
nos termos de ato normativo setorial; ou

VI – Configuradas outras hipóteses em que houver 
inviabilidade de competição entre as organizações da so-
ciedade civil.

Art. 19. A ausência de Chamamento Público por dis-
pensa ou inexigibilidade exigirá a apresentação de justifica-
tiva formal pelo administrador público chefe da Secretaria 
Municipal a ser realizada a parceria e avaliada pelo Presi-
dente da Comissão de Análise, Monitoramento e Desenvol-
vimento das Parcerias (CAMD).

§1º. O extrato da justificativa deverá ser publicado 
na mesma data em que for efetivado, no Diário Oficial do 
Município, sob pena de nulidade do ato de formalização de 
parceria.

§2º. A justificativa poderá ser objeto de impugnação 
no prazo de cinco dias após a publicação, cujo teor será 
analisado pelo administrador público em até cinco dias.

§ 4º. Havendo fundamento na impugnação, será re-
vogado ou anulado o ato que declarou a dispensa ou consi-
derou inexigível o chamamento público.

§ 5º. A configuração de dispensa ou inexigibilidade 
de chamamento público não afasta a aplicação dos demais 
dispositivos da Lei nº 13.019, de 2014 e deste Regulamento.

Seção III – Da Comissão de Seleção

Art. 20. A Comissão Permanente de Seleção é órgão 
colegiado destinado a processar e julgar Chamamentos Pú-
blicos relativos a parcerias, a ser criada por cada Secreta-
ria Municipal setorial por meio de portaria específica, com 
periodicidade de 02 (dois) anos, assegurada a participação 
de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente na Secretaria Municipal setorial.

Art. 21. O membro da Comissão Permanente de Se-
leção deverá se declarar impedido de participar do proces-
so quando verificar que:

I – Tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, 
como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou em-
pregado de qualquer organização da sociedade civil parti-
cipante do chamamento público; ou

II – Sua atuação no processo de seleção configurar 
conflito de interesse, entendido como a situação gerada 
pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de 
maneira imprópria, o desempenho da função pública.

§1º. O membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade 
do processo de seleção.

§2º. Se o projeto for financiado com recursos de 
fundos específicos, as propostas serão julgadas por uma 
comissão de seleção constituída pelo respectivo conselho 

V – Valor de referência ou de teto estimado para a 
realização do objeto, que poderá observar parâmetros fixa-
dos em ato normativo setorial;

VI – Exigência ou não de contrapartida em bens ou 
serviços;

VII – Dotação orçamentária;
VIII – Exigências de acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzidas e idosas;
IX – Possibilidade de atuação em rede, consoante ju-

ízo de conveniência e oportunidade;
X – Condições para interposição de recurso adminis-

trativo;
XI – Minuta do instrumento de parceria.

Art. 15. O extrato do edital do Chamamento Público 
será publicado no Diário Oficial e seu inteiro teor disponibi-
lizado em sítio eletrônico oficial com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas.

Art. 16. O Chamamento Público ou sua dispensa por 
credenciamento para a celebração de parcerias financiadas 
com recursos dos fundos específicos, como os da criança e 
adolescente, idoso, de defesa de direitos difusos, entre ou-
tros, será realizado conforme as exigências da Lei Federal nº 
13.019 de 2014, e deste Regulamento.

Art. 17. É dispensável a realização do chamamento 
público:

I – No caso de urgência decorrente de paralisação ou 
iminência de paralisação de atividades de relevante interes-
se público, pelo prazo de até cento e oitenta dias;

II – Nos casos de guerra, calamidade pública, grave 
perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social;

III – Quando se tratar da realização de programa de 
proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança;

IV – No caso de celebração de acordos de coopera-
ção, quando o objeto não envolver a formalização de co-
modato, doação ou empréstimo de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial.

V – No caso de atividades voltadas ou vinculadas a 
serviços de saúde, educação e assistência social, desde que 
executadas por OSC previamente credenciadas pelo órgão 
gestor da respectiva política e que possua experiência mí-
nima de 05 (cinco) anos na área e objeto do Chamamento 
Público.

Parágrafo único. Caberá a cada Secretaria a respon-
sabilidade por definir os procedimentos operacionais para 
implantação de credenciamento, devendo, se adotado, 
ocorrer mediante procedimento com ampla publicidade, 
transparência e impessoalidade, garantido o acesso de to-
dos os interessados.

Art. 18. É inexigível o chamamento público quando:
I – A natureza singular do objeto torna inviável a 

competição entre as organizações da sociedade civil;
II – As metas somente podem ser atingidas por uma 

organização da sociedade civil específica;
III – O objeto da parceria constitui incumbência pre-

vista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual 
sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;

IV – A parceria decorrer de transferência para orga-
nização da sociedade civil autorizada em Lei municipal que 
expressamente identifique a entidade beneficiária, inclu-
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IX – Comprovação de que a organização da socieda-
de civil funciona no endereço declarado;

X – Documentos que comprovem experiência míni-
ma de três anos com atividade idêntica ou similar ao objeto 
da parceria, que capacita a organização para a celebração 
da parceria.

XI – Declaração do representante legal da organiza-
ção da sociedade civil informando que a organização e seus 
dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previs-
tas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

XII – Declaração atualizada acerca da existência ou 
não no quadro diretivo da OSC de agentes políticos dos 
poderes executivo e legislativo, de membros do Ministério 
Público ou de dirigente de órgão da Administração Pública 
celebrante;

XIII – Declaração atualizada de que não haverá con-
tratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, pa-
gos com os recursos repassados, de servidor ou empregado 
público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança da Secretaria Municipal celebrante.

XIV – Cadastro prévio nos conselhos municipais, para 
os setores onde a regra for exigida, nos termos do edital.

Seção VI – Resultados e Recursos

Art. 24. Na hipótese de a OSC que teve seu Plano de 
Trabalho selecionada em primeiro lugar ser desclassificada 
ou inabilitada, será convocada a próxima proponente, se-
gundo ordem decrescente de classificação.

Art. 25. Os resultados, provisório e definitivo, das 
etapas de seleção serão divulgados no Diário Oficial do Mu-
nicípio, bem como, comunicados às OSC participantes do 
Chamamento Público mediante e-mail.

Art. 26. As Organizações da Sociedade Civil - OSC 
desclassificadas ou inabilitadas poderão interpor recurso à 
Comissão Permanente de Seleção no prazo de cinco dias, 
contados da publicação do resultado provisório.

§1º. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Perma-
nente de Seleção que proferiu a decisão para decisão final.

§2º. No caso de seleção realizada por conselho finan-
ciado com recursos específicos, o procedimento recursal 
deverá observar regulamento próprio do conselho.

Art. 27. Após o julgamento dos recursos ou o trans-
curso do prazo sem interposição de recurso, a administra-
ção pública municipal deverá homologar e divulgar o resul-
tado definitivo em Diário Oficial do Município. 

Parágrafo único. A homologação do resultado da se-
leção não gera direito à celebração da parceria, mas obriga 
a administração pública municipal a respeitar o resultado 
definitivo caso celebre a parceria.

CAPÍTULO IV – CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

Art. 28. A celebração dos instrumentos de parceria 
demandará a adoção das seguintes providências pela ad-
ministração pública municipal:

I – Chamamento público, ressalvadas as hipóteses 
de inexigibilidade e dispensa;

II – Indicação de dotação orçamentária;

gestor, caso a regra exija, respeitadas as exigências da Lei 
Federal 13.019/2014.

Seção III – Do Plano de Trabalho

Art. 22. A Administração Pública Municipal, por meio 
da Secretaria Municipal que esteja conduzindo o Chama-
mento Público publicará Edital do Chamamento Público, 
nos moldes do Art. 14 deste Regulamento, contendo rotei-
ro para apresentar o plano de trabalho, no qual este será 
avaliado e aprovação pela Comissão Permanente de Sele-
ção, do qual deverão constar os seguintes elementos:

I – Descrição geral da estrutura da entidade;
II – Descrição da realidade que será contemplada 

pela parceria;
II – Definição dos objetivos, metas e indicadores que 

permitam seu monitoramento e avaliação dos resultados;
III – Forma de execução das atividades ou projetos;
IV – Previsão detalhada de receitas e de despesas, 

com apresentação de cronograma de desembolso;
V – Valores dos tributos e dos encargos sociais e tra-

balhistas incidentes sobre as atividades previstas para a 
execução do objeto;

VI – Apresentação das demais regras previstas no 
Edital, que trará critérios para avaliação e pontuação da 
proposta;

VII – Apresentação de dados técnicos e modelo de 
gestão a ser adotado na execução do objeto.

§1º. A Administração Pública, por meia da Comissão 
Permanente de Seleção reserva-se ao direito de não realizar 
a aprovação do plano de trabalho, mediante ação justifica-
da, e prevista no Edital do Chamamento Público.

§2º. A Administração Pública, por meia da Comissão 
Permanente de Seleção divulgará, nos prazos e formas pre-
vistas no Edital do Chamamento Público o resultado das 
análises das Propostas dos Planos de Trabalhos apresenta-
dos pelas OSC em ordem decrescente de classificação.

Seção III – Habilitação das OSC

Art. 23. A Organização da Sociedade Civil – OSC que 
teve seu Plano de Trabalho classificado em primeiro lugar 
será convocada para comprovar o cumprimento dos se-
guintes requisitos de habilitação, conforme o prazo e local 
fixado no Edital do Chamamento Público, apresentando:

I – Cópia do estatuto registrado e suas alterações;
II – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-

ca – CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, que comprove mínimo de cinco anos de cadastro 
ativo;

III - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributá-
rios Federais e à Dívida Ativa da União;

IV - Certidão negativa de dívida ativa do município;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garan-

tia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT;
VII – Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atu-

al ou documento equivalente;
VIII – Relação nominal atualizada dos dirigentes da 

entidade, com endereço, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF;
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pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo 
a evitar sua descontinuidade;

XII – Obrigação de a organização da sociedade civil 
movimentar os recursos em conta bancária específica;

XIII – Livre acesso dos agentes da administração 
pública municipal, do controle interno e do TCE, aos docu-
mentos e às informações relacionadas a termos de colabo-
ração ou de fomento, bem como aos locais de execução do 
objeto;

XIV – Faculdade de os partícipes rescindirem o ins-
trumento a qualquer tempo, com as condições, sanções e 
delimitações claras de responsabilidades, além da estipu-
lação de prazo mínimo de antecedência para comunicação 
da intenção rescisória, que não poderá ser inferior a sessen-
ta dias;

XV – Responsabilidade exclusiva da organização da 
sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e finan-
ceiro dos recursos recebidos;

XVI – Responsabilidade exclusiva da organização da 
sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas 
e previdenciários, e de suas obrigações fiscais e comerciais, 
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
da administração pública municipal;

XVII – Obrigação de a organização da sociedade ci-
vil observar a sistemática de provisionamento quanto aos 
valores referentes a encargos trabalhistas e previdenciários, 
conforme o disposto na Seção III do Capítulo V;

XVIII – Titularidade e direito de uso de bens resultan-
tes da parceria que estiverem submetidos ao regime jurídi-
co de propriedade intelectual; e

XIX – Indicação do foro para dirimir dúvidas e confli-
tos decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a 
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administra-
tiva, com a participação de órgão encarregado de assesso-
ramento jurídico da administração pública municipal.

§1º. O plano de trabalho constará como anexo do 
instrumento de parceria.

§2º. Os extratos dos termos de colaboração e de fo-
mento e dos acordos de cooperação deverão ser publicados 
no meio oficial de publicidade da Administração Pública.

CAPÍTULO V – EXECUÇÃO DA PARCERIA
Seção I – Repasse e Contabilização

Art. 31. A administração pública municipal deverá 
viabilizar o acompanhamento pela internet dos procedi-
mentos de liberação de recursos referentes às parcerias.

Art. 32. O repasse de recursos obedecerá ao crono-
grama de desembolso, em consonância com o cronograma 
de execução da parceria, e sempre até o décimo dia útil do 
mês referente à parcela.

Parágrafo único. Na liberação de cada parcela, a ad-
ministração municipal deverá observar se há prestação de 
contas pendentes de apresentação pela OSC, sob pena de 
retenção da parcela.

Art. 33. Os recursos recebidos em decorrência da 
parceria serão depositados e geridos em conta corrente 
específica a ser aberta na instituição financeira pública in-
dicada pela Administração Pública Municipal, por meio da 
Secretaria Municipal conveniente.

Parágrafo único. Caso os recursos não sejam aplica-
dos na destinação final em prazo superior a 15 dias, esses 

III – Entrega, análise e aprovação do plano de traba-
lho;

IV – Após aprovado o plano de trabalho, emissão 
prévia de parecer de órgão técnico da administração públi-
ca municipal, onde constará:

a) Adequação do mérito da proposta em relação ao 
objeto da parceria;

b) Compatibilidade do objeto da parceria com os 
objetivos, finalidades institucionais e capacidade técnica e 
operacional da organização da sociedade civil selecionada;

c) Identidade e reciprocidade de interesse das partes 
na realização da parceria em mútua cooperação;

d) Viabilidade de execução da parceria;
e) Verificação da adequação do cronograma de de-

sembolso;
f ) Descrição de quais serão os meios disponíveis a 

serem utilizados para a fiscalização da execução da parce-
ria, assim como dos procedimentos que deverão ser adota-
dos para avaliação da execução física e financeira, no cum-
primento das metas e objetivos;

g) Designação do gestor da parceria;
h) Designação da comissão de monitoramento e 

avaliação da parceria.
V – Emissão de parecer jurídico da administração pú-

blica acerca da possibilidade de celebração da parceria;
VI – Assinatura do instrumento de parceria.

Art. 29. Os termos de fomento, colaboração e acor-
dos de cooperação serão firmados pelo Secretário de cada 
pasta da Administração Pública Municipal, permitida a de-
legação, vedada a subdelegação.

Parágrafo único. Para os conselhos de fundos com 
recursos específicos, os instrumentos de parceria serão fir-
mados conforme regra específica aprovada pelo setor.

Art. 30. São cláusulas essenciais aos termos de cola-
boração ou de fomento:

I – Descrição do objeto pactuado;
II – Compromissos dos partícipes;
III – Valor total do repasse e cronograma de desem-

bolso;
IV – Classificação orçamentária da despesa com a 

parceria;
V – Exigência ou dispensa de contrapartida;
VI – Prazo de vigência determinado, limitado a ses-

senta meses;
VII – Obrigação de prestar contas, com definição de 

forma, metodologia e prazos;
VIII – Forma de monitoramento e avaliação, com in-

dicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão 
empregados ou, se for o caso, a indicação da participação 
de apoio técnico contratado;

IX – Obrigatoriedade de restituir saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obti-
das das aplicações financeiras realizadas, no prazo impror-
rogável de trinta dias, por ocasião da conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção da parceria, sob pena de instauração 
de tomada de contas especial;

X – Definição da titularidade dos bens e direitos re-
manescentes;

XI – Prerrogativa atribuída à administração pública 
municipal para assumir ou transferir a responsabilidade 
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III - Identificação do número da parceria.
§ 2º. Quando se tratar de pagamento a pessoal, me-

diante previsão no plano de trabalho, a comprovação se 
dará pela apresentação de holerite.

Art. 39. Poderão ser pagas com recursos da parceria 
as seguintes despesas:

I – Remuneração da equipe encarregada da execu-
ção do plano de trabalho, compreendendo as despesas 
com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e 
demais encargos sociais e trabalhistas, alusivas ao período 
de vigência da parceria;

II – Diárias referentes a deslocamento, hospedagem 
e alimentação, nos casos em que a execução da parceria o 
exija;

III – Custos indiretos necessários à execução do ob-
jeto, inclusive com internet, transporte, aluguel, telefone, 
consumo de água e energia elétrica, dentre outros;

IV – Custos com alimentação, desde que demonstra-
da no plano de trabalho a necessidade dessas despesas, de 
acordo com a natureza ou o território da atividade ou pro-
jeto objeto da parceria;

V – Aquisição de equipamentos e materiais perma-
nentes essenciais à consecução do objeto e serviços de 
adequação de espaço físico, desde que necessários à insta-
lação dos referidos equipamentos e materiais, previamente 
autorizada pela administração pública municipal; e

VI – Outros tipos de despesa que se mostrarem indis-
pensáveis para a execução do objeto.

VII – Custos indiretos necessários à existência da 
OSC, inclusive com internet, transporte, aluguel, telefone, 
consumo de água e energia elétrica, dentre outros, referen-
tes à sede ou sucursal, desde que demonstrado o rateio, 
conforme entendimento do TCU – Tribunal de Contas da 
União.

Art. 40. O pagamento de despesas com equipes de 
trabalho somente poderá ser autorizado quando demons-
trado que tais valores:

I – Correspondem às atividades previstas e aprova-
das no plano de trabalho;

II – Correspondem à qualificação técnica adequada à 
execução da função a ser desempenhada;

III – São compatíveis com o valor de mercado da re-
gião onde atua a organização da sociedade civil e não ul-
trapassem o teto da remuneração do Poder Executivo mu-
nicipal; e

IV – São proporcionais ao tempo de trabalho efetiva-
mente dedicado à parceria.

§1º. A equipe de trabalho consiste no pessoal neces-
sário à execução do objeto da parceria, incluídas pessoas 
pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil 
ou contratadas, submetidas a regime cível ou trabalhista, 
recrutadas sem qualquer ingerência da Secretaria Munici-
pal celebrante.

§2º. Nos casos em que a remuneração for paga pro-
porcionalmente com recursos da parceria, a organização 
da sociedade civil deverá manter a memória de cálculo do 
rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada 
a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no 
custeio de uma mesma parcela da despesa.

deverão ser depositados em aplicação de poupança, cujos 
rendimentos deverão ser destinados exclusivamente ao 
objeto do gasto.

Art. 34. As parcelas ficarão retidas quando:
I – Houver evidências de irregularidade na aplicação 

de parcelas do convênio;
II – Constatado desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos ou inadimplemento da organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de co-
laboração ou de fomento; e

III – A Organização da Sociedade Civil – OSC deixar 
de adotar, sem justificativa, medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública municipal ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo.

Parágrafo único. Somente poderão ser retidas as par-
celas após ouvida a OSC, garantido ampla defesa e contra-
ditório.

Art. 35. Os recursos da parceria estão vinculados 
ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria e 
nem pagamento por prestação de serviços, devendo ser 
alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, e são garantidos a impenho-
rabilidade pelo CPC, em virtude de débitos alheios ao da 
parceria.

Seção II – Despesas e Pagamentos

Art. 36. As compras e contratações de bens e servi-
ços pela organização da sociedade civil com recursos trans-
feridos pela administração pública municipal observar os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

Parágrafo único. A OSC deverá apresentar à Secreta-
ria Municipal celebrante manual de compras, contratações 
de terceiros e contratação de pessoal em até 15 (quinze) 
dias após a assinatura do termo da parceria.

Art. 37. A movimentação de recursos da parceria 
pela Organização da Sociedade Civil - OSC será realizada 
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do 
beneficiário final e os pagamentos serão realizados por cré-
dito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de 
serviços.

§1º. O pagamento por outros meios que não a trans-
ferência eletrônica deverá estar expressamente autorizada 
no termo de colaboração ou de fomento.

§2º. Caso o termo de colaboração ou de fomento 
não tenha previsão para pagamento em espécie, esse tipo 
de pagamento não estará autorizado.

Art. 38. A comprovação das despesas realizadas com 
recursos da parceria pelas organizações da sociedade civil 
será feita por meio de notas e comprovantes fiscais, emiti-
das com o nome e CNPJ da organização da sociedade civil.

§1º. Quando se tratar de notas fiscais de produtos e 
serviços, essas deverão trazer como detalhamento obriga-
tório no campo “Discriminação” as seguintes informações:

I - Especificação detalhada do serviço prestado ou 
do produto;

II - Local onde o serviço foi prestado, se referente a 
serviço;
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do na conta, a fim de viabilizar a continuidade da execução 
do objeto da parceria.

CAPÍTULO VI – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Seção I – Comissão de Monitoramento e Avaliação

Art. 45. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
atuará em caráter preventivo e saneador, visando o aprimo-
ramento dos procedimentos, a padronização e a prioriza-
ção do controle de resultados, e será criada e nomeada por 
meio de portaria da Secretaria Municipal celebrante.

§1º. A Comissão será composta por agentes públicos 
designados por ato publicado em meio oficial de comuni-
cação, sendo pelo menos um de seus membros servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na ad-
ministração pública municipal.

§2º. A Secretaria celebrante poderá designar uma ou 
mais Comissões, conforme sua organização e conveniência 
administrativa, observado o princípio da eficiência.

§3º. Poderá ser utilizado apoio técnico para as ati-
vidades de monitoramento e avaliação, mediante delega-
ção, contratação de terceiros ou celebração de parcerias, 
de acordo com as peculiaridades dos programas e políticas 
setoriais.

§4º. No caso de parcerias financiadas com recursos 
dos fundos da criança e adolescente, do idoso, do meio am-
biente, da defesa de direitos difusos, entre outros, o moni-
toramento e a avaliação poderão ser feitos conforme regu-
lamentação do conselho setorial.

Art. 46. O membro da comissão de monitoramento 
e avaliação deverá se declarar impedido de atuar em deter-
minado processo quando verificar que:

I – Tenha participado nos últimos cinco anos, como 
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou emprega-
do da organização da sociedade civil que celebrou a parce-
ria a que se refere o processo; ou

II – Sua atuação no monitoramento ou avaliação 
em determinado processo configurar conflito de interesse, 
entendido como a situação gerada pelo confronto entre 
interesses públicos e privados, que possa comprometer o 
interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o 
desempenho da função pública.

Parágrafo único. O membro impedido deverá ser 
imediatamente substituído quanto à atuação naquele pro-
cesso, a fim de viabilizar a continuidade dos procedimentos 
administrativos relativos à parceria.

Art. 47. O relatório técnico de monitoramento e 
avaliação que trata o art. 59 da Lei Federal 13.019/14, a ser 
emitido pelo gestor da parceria, será homologado pela Co-
missão de Monitoramento e Avaliação e deverá conter os 
seguintes elementos:

I – Descrição sumária do objeto da parceria;
II – Análise das atividades realizadas, com foco no 

cumprimento das metas e no benefício social da execução 
do objeto;

III – Valores transferidos pela administração pública 
municipal; e

IV – Demonstrativo dos custos apurados para a esti-
pulação das metas e do orçamento.

Seção II – Ações e Procedimentos

§3º. O pagamento de que trata este artigo não gera 
vínculo trabalhista com a administração pública.

§4º. O pagamento das verbas rescisórias com recur-
sos da parceria será proporcional ao período de atuação do 
profissional na execução das etapas previstas no plano de 
trabalho.

Art. 41. Não poderão ser pagas com recursos da par-
ceria as seguintes despesas:

I – Despesas com finalidade alheia ao objeto da par-
ceria;

II – Pagamento de juros, multas e correção mone-
tária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo, desde que a Administração Pública não te-
nha dado causa;

III – Despesas com publicidade, salvo quando previs-
tas no plano de trabalho como divulgação ou campanha de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que carac-
terizem promoção pessoal;

IV – Pagamento de despesa cujo fato gerador tiver 
ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria; 
ou

V – Pagamento de despesa em data posterior ao tér-
mino da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa 
tiver ocorrido durante a vigência do termo de fomento ou 
de colaboração;

VI – Remuneração a qualquer título, pagos com os 
recursos repassados, de servidor ou empregado público de 
órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive aque-
le que exerça cargo em comissão ou função de confiança, 
salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de 
diretrizes orçamentárias.

Seção III – Vigência, Prorrogação e Alteração da Par-
ceria

Art. 42. A vigência inicial da parceria será até 31 de 
dezembro de 2.021, a critério da Administração Pública Mu-
nicipal, podendo ser prorrogado.

Art. 43. A vigência da parceria poderá ser prorroga-
da consensualmente por termo aditivo, sempre por igual 
período.

Parágrafo único. A prorrogação de ofício deve ser fei-
ta pela administração pública municipal quando der causa 
a atraso na liberação de recursos, limitada ao período do 
atraso.

Art. 44. A administração pública poderá propor ou 
autorizar a alteração do plano de trabalho, desde que pre-
servado o objeto, mediante justificativa prévia, por meio de 
termo aditivo ou termo de apostilamento.

§1º. Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de 
alteração do valor global da parceria e em outras situações 
em que a alteração da parceria for indispensável para o 
atendimento do interesse público no caso concreto.

§2º. As alterações de plano de trabalho serão divul-
gadas, mediante a publicação de seu extrato no Diário Ofi-
cial do Município.

§3º. Por ocasião da celebração de termo aditivo de 
prorrogação, o saldo de recursos não aplicados será manti-
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V – É o responsável por justificar a ausência de reali-
zação de chamamento público nas hipóteses dos art. 25 e 
26 do Regulamento;

VI – Deve se manifestar em até 5 dias da data do pro-
tocolo, caso haja pedido de impugnação à justificativa de 
dispensa no chamamento público;

VII - Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico con-
cluam pela possibilidade de celebração da parceria com 
ressalvas, o administrador público deverá sanar os aspectos 
ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preserva-
ção desses aspectos ou sua exclusão;

VIII – Deve decidir sobre os bens remanescentes ad-
quiridos com recursos transferidos às OSC, que poderão ser 
doados quando, após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pac-
tuado, observado o disposto no respectivo termo e na le-
gislação vigente;

IX - O administrador público responde pela decisão 
sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão 
em relação à análise de seu conteúdo, levando em conside-
ração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e 
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades direta-
mente subordinadas, vedada a subdelegação.

Parágrafo único. Para aplicação das medias previstas 
no inciso IV do art. 51 pelo Administrador Público, previa-
mente deve ser instaurado procedimento administrativo, 
garantindo a ampla defesa e o contraditório da OSC.

Seção III – Gestor da Parceria

Art. 52. São atribuições do gestor da parceria:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II – Informar ao administrador público fatos que 

comprometam ou possam comprometer a execução da 
parceria e indícios de irregularidades, indicando as provi-
dências necessárias;

III – Emitir relatório técnico de monitoramento e ava-
liação;

IV – Emitir parecer técnico conclusivo de análise da 
prestação de contas anual, quando houver, e da prestação 
de contas final;

V – Disponibilizar materiais e equipamentos tecno-
lógicos necessários às atividades de monitoramento e ava-
liação, quando for o caso;

VI – É responsável por declarar-se impedido de ser 
investido no cargo de Gestor nas hipóteses previstas no art. 
35, § 6º e 7º da Lei Federal 13.019/2014

VII – Emitir parecer técnico sobre solicitação de res-
sarcimento mediante ações compensatórias, quando hou-
ver.

§1º. É facultada a designação de mais de um gestor 
por parceria, sendo um titular e os demais suplentes.

§2º. Na ausência do gestor, caso não haja suplente, a 
chefia imediata assumirá suas obrigações.

§3º. O gestor que se enquadrar em hipótese previs-
ta nos incisos I ou II do caput do art. 53 deverá se declarar 
impedido de atuar naquele processo e solicitar ao adminis-
trador público sua substituição como gestor titular da par-
ceria.

CAPÍTULO VII – ATUAÇÃO EM REDE

Art. 48. Poderão ser realizadas visitas técnicas in loco 
para subsidiar o monitoramento da parceria, quando for 
necessária para a verificação do cumprimento do objeto da 
parceria.

Parágrafo único. Sempre que houver visita técnica in 
loco, o resultado será circunstanciado em relatório de visita 
técnica in loco, que será enviado à OSC para conhecimento, 
esclarecimentos e providências eventuais, podendo ense-
jar a revisão do relatório, a critério da Comissão de Monito-
ramento, garantido a ampla defesa e o contraditório.

Art. 49. As ações de monitoramento e avaliação po-
derão utilizar ferramentas tecnológicas, tais como redes so-
ciais na internet, aplicativos e outros mecanismos que per-
mitam a verificação do alcance de resultados da parceria.

Art. 50. Nas parcerias com vigência superior a um 
ano, a Secretaria celebrante realizará, sempre que possí-
vel, pesquisa de satisfação, visando o aperfeiçoamento das 
ações desenvolvidas pela organização da sociedade civil.

Parágrafo único. A pesquisa de satisfação poderá ser 
realizada com metodologia presencial ou à distância, dire-
tamente pela Secretaria Municipal celebrante, com apoio 
de terceiros, por delegação de competência ou por meio 
de parcerias.

Seção II – Do Administrador Público

Art. 51. São atribuições do Administrador Público:
I – É o responsável por designar o gestor ou seu 

substituto;
II – É o responsável por decidir sobre a celebração 

de parcerias, que deverá observar no mínimo os seguintes 
aspectos:

a) avaliação da capacidade operacional da adminis-
tração pública municipal para celebrar a parceria, cumprir 
as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas res-
ponsabilidades;

b) avaliação de compatibilidade das finalidades ins-
titucionais das organizações da sociedade civil com o obje-
to da parceria e da viabilidade técnica, operacional e finan-
ceira das propostas;

c) designação de gestores capacitados a controlar e 
fiscalizar; e

d) capacitação de pessoal e disponibilização de es-
trutura para apreciação das propostas de parceria e das 
prestações de contas.

III – Em caso de recebimento de irregularidades 
apontadas pelo Gestor da Parceria, esgotadas as provi-
dências exigidas pela OSC, é responsável por comunicar a 
ocorrência ao Controle Interno da Administração Pública, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio de ofício 
assinado, fazendo referência, acompanhado de cópia da 
documentação relativa às providências adotadas pelo ór-
gão ou pela entidade para a regularização da pendência.

IV – É o responsável por aplicar as seguintes medidas 
em relação às entidades em caso de irregularidades:

a) aplicar sanções;
b) instaurar tomada de contas especial;
c) promover a rescisão unilateral da parceria.
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§2º. Na hipótese de atuação em rede, a responsabili-
dade pela apresentação da prestação de contas será da or-
ganização da sociedade civil celebrante, inclusive no que se 
refere às ações realizadas pelas organizações da sociedade 
civil executantes.

Art. 58. A OSC deverá entregar mensalmente, em até 
60 (sessenta) dias após o final do mês ao recebimento do 
recurso, na Secretaria celebrante da parceria, as seguintes 
informações para prestações de contas:

I – Extrato da conta bancária onde os recursos foram 
movimentados, tanto da conta corrente, quanto da conta 
de aplicação, se houver;

II – Documentos de comprovação das despesas con-
forme disposto nos artigos 36 a 41 do presente Decreto.

III – Certificado de Regularidade do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS, Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de Débitos da Re-
ceita Federal e União.

IV – Relatório emitido pela OSC, conforme modelo 
que será disponibilizado, ou previsto no Chamamento Pú-
blico.

Art. 59. A OSC deverá entregar em até 30 (trinta) dias 
após o encerramento de cada trimestre, na Secretaria cele-
brante da parceria, as seguintes informações para presta-
ções de contas:

I – Relatório trimestral sobre a execução do objeto 
da parceria, apresentando comparativo específico das me-
tas propostas com os resultados quantitativos e qualitati-
vos alcançados, que deverá conter no mínimo:

a) Descrição das ações desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto, para demonstrar o alcance das metas e 
dos resultados esperados no período de que trata a presta-
ção de contas;

b) Documentos de comprovação do cumprimento 
do objeto;

c) Documentos de comprovação do cumprimento 
da contrapartida, quando houver;

d) Documentos sobre o grau de satisfação do públi-
co-alvo, quando houver.

Art. 60. A OSC deverá apresentar na Secretaria cele-
brante da parceria até o dia 31 de Abril do exercício seguin-
te do exercício de execução do objeto as seguintes informa-
ções a título de prestação de contas:

I - Comprovante da devolução do saldo remanescen-
te da conta bancária específica, quando houver;

II – Extrato da conta bancária específica onde os re-
cursos foram movimentados;

III – Conciliação bancária final da conta de movimen-
tação dos recursos, e da conta aplicação se houver;

IV – Cópia do Balanço Patrimonial (BP), da Demons-
tração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balancete Ana-
lítico cumulado da OSC referente ao exercício encerrado, 
identificando separadamente a contabilização dos recursos 
recebidos, assinados pelo contador responsável;

V – Certidão expedida pelo Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissio-
nal dos responsáveis por balanços e demonstrações contá-
beis;

VI – Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou 
imóveis com os recursos recebidos, prova da realização do 
respectivo registro contábil;

Art. 53. A execução das parcerias pode se dar por 
atuação em rede, composta por:

I – Uma Organização da Sociedade Civil - OSC cele-
brante da parceria com a administração pública municipal, 
que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervi-
sora, podendo participar diretamente ou não da execução 
do objeto;

II – Uma ou mais Organizações da Sociedade Civil 
- OSC executantes, não celebrantes da parceria com a ad-
ministração pública municipal, que executarão ações defi-
nidas em acordo com a organização da sociedade civil ce-
lebrante.

Parágrafo único. A atuação em rede não caracteriza 
subcontratação de serviços e nem descaracteriza a capaci-
dade técnica e operacional da organização da sociedade 
civil celebrante.

Art. 54. A possibilidade de atuação em rede deve ser 
prevista no edital de chamamento público e a organização 
da sociedade civil interessada em adotar esse modelo deve 
informá-lo na proposta apresentada.

Parágrafo único. A adoção de estratégia de atuação 
em rede em parcerias celebradas sem chamamento público 
deverá ser precedida de autorização específica, mediante 
decisão motivada do administrador público.

Art. 55. A atuação em rede será formalizada entre a 
organização da sociedade civil celebrante e cada uma das 
organizações da sociedade civil executantes, por meio de 
termo de atuação em rede.

§1º. O termo de atuação em rede especificará direi-
tos e obrigações, estabelecendo as ações que serão desen-
volvidas pela OSC executante e o valor a ser repassado.

§2º. A organização da sociedade civil celebrante de-
verá comunicar à administração pública municipal a assina-
tura ou a rescisão do termo de atuação em rede no prazo 
de sessenta dias.

Art. 56. A OSC celebrante deverá verificar, no mo-
mento da formalização do termo de atuação em rede, a re-
gularidade jurídica e fiscal da organização executante, por 
meio dos seguintes documentos:

I – Cópia do estatuto e eventuais alterações;
II – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributá-

rios Federais e à Dívida Ativa da União;
III – Certidão negativa quanto à dívida ativa do mu-

nicípio;
IV – Certificado de Regularidade do Fundo de Garan-

tia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT.

CAPÍTULO VIII – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção I – Apresentação da prestação de contas

Art. 57. A prestação de contas é um procedimento 
de acompanhamento sistemático das parcerias, instaurado 
para demonstração e verificação do cumprimento de me-
tas e resultados.

§1º. As OSC deverão manter a guarda dos documen-
tos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo 
de cinco anos, contado do dia útil subsequente ao da apre-
sentação da prestação de contas, de forma física, ou digital 
certificada.
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II – O conjunto de documentos relativos ao monito-
ramento da parceria, inclusive o relatório técnico de mo-
nitoramento e avaliação e, quando houver, o relatório da 
visita técnica in loco; e

III – O parecer técnico conclusivo do Conselho de 
Avaliação de Monitoramento, no que concerne à avaliação 
do relatório final de execução do objeto e do relatório final 
de execução financeira.

Art. 63. A decisão final de julgamento das contas 
pelo administrador público será de:

I – Aprovação das contas;
II – Aprovação das contas com ressalvas; ou
III – Rejeição das contas e imediata instauração da 

tomada de contas especial.
§1º. A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá 

quando, apesar de cumpridos os objetivos e metas da par-
ceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta 
que não resulte em dano ao erário.

§2º. A rejeição das contas ocorrerá quando compro-
vado:

I – Omissão no dever de prestar contas;
II – Descumprimento injustificado do objeto da par-

ceria;
III – Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegí-

timo ou antieconômico; ou
IV – Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valo-

res públicos.
§3º. A Administração Pública deverá expedir, a pedi-

do dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas pelas OSC.

§4º. O julgamento final das contas, mesmo que pela 
aprovação, é precário em relação à competência de fiscali-
zação tributária posterior pela Fiscalização da Secretaria da 
Fazenda, no período de 5 anos.

Seção III – Recursos e encaminhamentos dos julga-
mentos

Art. 64. A decisão final de julgamento das contas 
será encaminhada para ciência da OSC, que poderá apre-
sentar recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autorida-
de que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de 5 (cinco) dias, encaminhará o recurso à autoridade 
superior.

Art. 65. Exaurida a fase recursal, o gestor da parceria 
deverá:

I – No caso de aprovação com ressalvas das contas, 
notificar a entidade para que os apontamentos sejam corri-
gidos nas próximas prestações de contas.

II – No caso de rejeição das contas, notificar a organi-
zação da sociedade civil para que:

a) Devolva os recursos, conforme o montante do dé-
bito apurado;

b) Solicite o ressarcimento ao erário por meio de 
ações compensatórias de interesse público, mediante a 
apresentação de novo plano de trabalho, conforme proce-
dimento definido em ato setorial.

§1º. O registro das ressalvas possui caráter educativo 
e preventivo e será considerado na eventual aplicação de 
sanções previstas neste Regulamento.

VII – Certidão contendo os nomes e CPFs dos diri-
gentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, perí-
odos de atuação com destaque para o dirigente responsá-
vel pela administração dos recursos recebidos à conta do 
termo de colaboração/fomento;

VIII – Certidão referente a regularidade dos recolhi-
mentos de encargos trabalhistas no período de execução 
da parceria.

IX – Demais declarações atualizadas previstas no art. 
20 do presente Decreto, utilizados como requisitos de ha-
bilitação.

Parágrafo único. Todos os documentos originais de 
receitas e despesas referentes à comprovação da aplicação 
dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de 
contabilizados, ficarão arquivados na OSC à disposição da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação por 5 (cinco) anos 
após a contabilização.

Seção II – Análise da prestação de contas

Art. 61. A análise do relatório final de execução do 
objeto será realizada pelo gestor da parceria no prazo de 
até 60 (sessenta) dias, com a emissão de relatório de pare-
cer técnico conclusivo, e consistirá na verificação do cum-
primento do objeto, podendo ter as seguintes conclusões:

I – Concluir que houve cumprimento integral do 
objeto ou cumprimento parcial com justificativa suficiente 
quanto às metas não alcançadas, o que implicará emissão 
de parecer técnico conclusivo, favorável à aprovação das 
contas, com imediato encaminhamento do processo à au-
toridade responsável pelo julgamento das contas; ou

II – Concluir que o objeto não foi cumprido, o que 
implicará na emissão de parecer técnico preliminar indican-
do glosa dos valores relacionados a metas descumpridas 
sem justificativa suficiente.

§1º. Para fins de diagnóstico da realidade contem-
plada pela parceria, o parecer técnico conclusivo abordará 
os seguintes aspectos:

I – Impactos econômicos ou sociais das ações desen-
volvidas;

II – Grau de satisfação do público-alvo; e
III – Possibilidade de sustentabilidade das ações que 

foram objeto da parceria.
§2º. O conteúdo do relatório técnico de monitora-

mento e avaliação também poderá servir de subsídio para 
a elaboração do parecer técnico conclusivo pelo gestor da 
parceria.

§3º. Em caso de descumprimento de meta sem justi-
ficativa suficiente ou de indício de irregularidade, o gestor 
da parceria poderá recomendar ao administrador público 
as seguintes providências, após conclusão do Processo Ad-
ministrativo:

I – Determinar a devolução dos recursos relaciona-
dos à irregularidade apurada ou à prestação de contas não 
apresentada;

II – Aplicar sanções;
III – Instaurar tomada de contas especial; e
IV – Promover a rescisão unilateral da parceria.

Art. 62. O julgamento das contas será realizado pelo 
administrador público, com a emissão de parecer conclusi-
vo, que considerará:

I – O conjunto de documentos relativos à execução 
da parceria;
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Art. 68. Da decisão administrativa sancionadora 
cabe recurso administrativo, no prazo de dez dias, contado 
da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos da aplicação da penalidade.

Parágrafo único. No caso da sanção de suspensão 
temporária e de declaração de inidoneidade, o recurso ca-
bível é o pedido de reconsideração.

Art. 69. Na hipótese de aplicação de sanção de sus-
pensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o 
impedimento da organização da sociedade civil deverá ser 
informado ao TCE.

Parágrafo único. A situação de impedimento perma-
necerá enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja providenciada a reabilitação peran-
te a autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida quando houver ressarcimento dos danos, desde que 
decorrido o prazo de dois anos.

CAPÍTULO X – TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SO-
CIAL

Art. 70. A administração pública municipal e as orga-
nizações da sociedade civil deverão promover a transparên-
cia das informações referentes à seleção e à execução das 
parcerias, em dados abertos, com divulgação da relação de 
instrumentos celebrados e respectivos planos de trabalho.

Parágrafo único. São dispensadas do cumprimento 
do disposto neste Capítulo as parcerias realizadas no âmbi-
to de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em 
situação que possa comprometer a sua segurança.

Art. 71. As OSC divulgarão nos seus sítios eletrônicos 
e em locais visíveis de suas sedes sociais, desde a celebra-
ção das parcerias até cento e oitenta dias após a apresenta-
ção da prestação de contas final, as seguintes informações:

I – Identificação da Secretaria Municipal celebrante e 
do instrumento de parceria, com data de celebração e CNPJ 
dos partícipes;

II – Descrição do objeto da parceria;
III – Valor total da parceria e valores liberados;
IV – Situação da prestação de contas da parceria: 

data prevista para apresentação da prestação de contas 
final data de efetiva apresentação da prestação de contas 
final ou conclusão da decisão final do julgamento das con-
tas, conforme o estágio da parceria; e

V – Valores pagos com recursos públicos como re-
muneração de cada profissional da equipe de trabalho vin-
culada à parceria, mencionando suas ocupações, empregos 
ou funções.

§1º. No caso de atuação em rede, caberá à organiza-
ção da sociedade civil celebrante divulgar as informações, 
inclusive quanto às ações das organizações da sociedade 
civil executantes.

§2º. As OSCs que firmarem parceria com a Adminis-
tração Pública deverão aplicar os dispositivos da Lei Federal 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que trata da Lei de 
Acesso à Informação (LAI).

Art. 72. O município adotará providências para cria-
ção do Conselho Municipal de Fomento e Colaboração – 
CMFC, órgão colegiado paritário de natureza consultiva, 
com a finalidade de propor e acompanhar ações voltadas 

§2º. Compete exclusivamente a Secretaria de Admi-
nistração autorizar o ressarcimento de que trata a alínea “b” 
do inciso II deste art., ouvido o gestor da parceria, e obser-
vados os seguintes requisitos:

I – A decisão final não tenha sido pela devolução in-
tegral dos recursos;

II – Não tenha sido apontada, no parecer técnico 
conclusivo ou na decisão final de julgamento das contas, a 
existência de dolo ou fraude na situação que levou à rejei-
ção das contas;

III – As ações compensatórias propostas sejam de re-
levante interesse social.

§3º. Na hipótese de descumprimento da obrigação 
de devolver recursos, serão adotadas as providências para 
instauração de tomada de contas especial.

Art. 66. Os débitos serão apurados mediante atuali-
zação monetária, observado o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA calculado pela Fundação Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescidos 
de juros de mora calculados nos termos do Código Civil, a 
partir dos seguintes parâmetros:

I – Nos casos em que for constatado dolo da orga-
nização da sociedade civil ou de seus prepostos, os juros 
serão calculados a partir das datas de liberação dos recur-
sos, sem subtração de eventual período de inércia da admi-
nistração pública quanto ao prazo de análise das contas; e

II – Nos demais casos, os juros serão calculados a par-
tir da data de término da parceria, com subtração de even-
tual período de inércia da administração pública quanto ao 
prazo de análise das contas.

CAPÍTULO IX – SANÇÕES

Art. 67. O descumprimento do disposto no presente 
Regulamento ou na Lei Federal nº 13.019/2014, poderá en-
sejar aplicação à OSC das seguintes sanções, após conclu-
são de Processo Administrativo, garantido a ampla defesa 
e o contraditório:

I – Advertência;
II – Suspensão temporária da participação em cha-

mamento público e impedimento de celebração de parce-
ria ou contrato com órgãos e entidades da administração 
pública municipal, por prazo não superior a dois anos; ou

III – Declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo.

§1º. É facultada a defesa do interessado antes da 
aplicação da sanção, no prazo de dez dias a contar do rece-
bimento de notificação com essa finalidade.

§2º. A sanção de advertência tem caráter educativo 
e preventivo e será aplicada quando verificadas irregulari-
dades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais 
severa.

§3º. A sanção de suspensão temporária deverá ser 
aplicada nos casos em que verificada fraude na celebração, 
na execução ou na prestação de contas da parceria, quan-
do não se justificar a imposição da penalidade mais severa, 
considerando a natureza e a gravidade da infração, as pe-
culiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes 
ou atenuantes e os danos.

§4º. As sanções de suspensão temporária e de de-
claração de inidoneidade são de competência exclusiva da 
Secretaria de Administração.
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2019

Processo n° 2018.02.049105

A Fundação UNIRG, torna público, o Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato n° 010/2019, firmado em 26/01/2021 
com a empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENE-
FICIOS LTDA, CNPJ: nº 03.817.702/0001-50, no valor total 
de R$ R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), referente 
“contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de administração e gerenciamento de frota, ma-
nutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, 
com fornecimento de peças, acessórios, lavagem, serviços 
de borracharia, bem como outros materiais quando neces-
sário transporte em suspenso por guinchamento e socorro 
mecânico, com sistema informatizado para gestão de frota, 
próprio da contratada, por meio de internet, através de re-
des de estabelecimentos credenciados, para atender a to-
dos os veículos que compõem a frota da Fundação UnirG 
e/ou estejam comprovadamente a serviço desta I.E.S.”. Fica 
prorrogado a vigência do supramencionado instrumento 
contratual de 14/02/2021 a 14/02/2022.

Gurupi/TO, 11 de fevereiro de 2021.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ÓRGÃO GERENCIADOR

--------------------adm-----------------

PORTARIA Nº. 057/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 
2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e dá 
outras providências”

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

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta Administração Públi-
ca;

CONSIDERANDO a documentação constante no Pro-
cesso Administrativo n°. 2021000913,

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo, conforme o Elemento de Des-
pesa número 3.3.90.40 e Ficha nº. 20215821, nas Despesas 
de Manutenção da Secretaria Municipal de Administração: 

FAVORECIDO CNPJ Nº VALOR

ao fortalecimento da atuação das organizações da Prefei-
tura Municipal de Gurupi e a sociedade civil e ao aprimora-
mento das relações de parceria com a administração públi-
ca municipal.

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 73. Enquanto não disponibilizada qualquer pla-
taforma eletrônica, a documentação da parceria deverá ser 
processada em meio físico e publicada no Diário Oficial do 
Município. 

Art. 74. As parcerias existentes no momento da en-
trada em vigor do presente Regulamento permanecerão 
regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebra-
ção, sem prejuízo da aplicação subsidiária de legislação cor-
relata em vigor, naquilo em que for cabível, desde que em 
benefício do alcance do objeto da parceria.

Art. 75. Este Regulamento entra em vigor na data de 
sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2.021.

                       
JOSINIANE BRAGA NUNES

Prefeita de Gurupi-TO

----------------gabinete ------------------------

Fundação Unirg - UNIRG

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2020

Processo n° 2019.02.060729

A Fundação UNIRG, torna público, o Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato n° 002/2020, firmado em 05/02/2021 
com a empresa SAGRES CONSTRUÇÕES & SISTEMAS DE MO-
NITORAMENTO LTDA, CNPJ: nº 21.536.756/0001-20, no va-
lor total de R$ 257.400,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil e 
quatrocentos reais), em razão do valor do contrato original 
+ o 1º Termo aditivo, valores esses que permanecem inal-
terados, referente contratação de empresa para prestação 
de serviços de monitoramento eletrônico ininterrupto com 
fornecimento dos equipamento por comodato, bem como 
a respectiva instalação e assistência técnica corretiva das 
centrais de alarme, câmeras e demais equipamentos, com 
supervisão motorizada. Fica prorrogado a vigência do su-
pramencionado instrumento contratual de 07/02/2021 a 
07/02/2022.

Gurupi/TO, 11 de fevereiro de 2021.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração

Gabinete da Prefeita
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Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 059, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias 
de 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 fruição das férias da servidora 
RAIRANA GOMES DOS REIS, ocupante do cargo Assistente 
Social, no período de 01 a 30 de março de 2.021, relativo ao 
período aquisitivo de 2019/2020, suspensa pela PORTARIA 
Nº. 679/2020, de 30 de novembro de 2.020.

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

blicação.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitu-
ra Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de feve-
reiro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 060, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Designa Servidor Público Municipal para Fis-
calizar e Acompanhar Contrato de Prestação de 
Serviços de Softwares e dá outras providências”.

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

   
CONSIDERANDO o Art. 67, da Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993;

R E S O L V E:

I – Designar o Servidor MATHEUS MARIANO DO 
NASCIMENTO TAVARES, para Fiscalização e Acompanha-
mento do Contrato de Prestação de Serviços de Locação 
de Softwares, bem como atestar as notas fiscais referentes 
à prestação dos serviços, para a Secretaria de Administra-
ção, contrato nº 098/2017, com a Prodata Informática LTDA, 
sem prejuízo de suas funções normais e sem acréscimos em 
seus vencimentos.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IV- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitu-
ra Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

    

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 R$ 27.000,00

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

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 
2.021.

.
Art. 4º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-

feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração, aos 11 dias 
do mês de fevereiro do ano de 2021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 058/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 
2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

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

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta Administração Públi-
ca;

CONSIDERANDO a documentação constante no Pro-
cesso Administrativo n°. 2021000911,

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo, conforme o Elemento de Des-
pesa número 3.3.90.40 e Ficha nº. 20215821, nas Despesas 
de Manutenção da Secretaria Municipal de Administração: 

FAVORECIDO CNPJ Nº VALOR

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 R$ 83.000,00

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

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 
2.021.

Art. 4º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração, aos 11 dias 
do mês de fevereiro do ano de 2021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
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IV- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitu-
ra Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

    

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de feve-
reiro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
 Secretário Municipal de Administração

Junta Médica Oficial

PORTARIA Nº. 106 DE 15  DE FEVEREIRO DE 2.021.

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

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de janeiro de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1075/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 09/02/2.021 a 
15/02/2.021 concedido à servidora MARIANNE FACUNDES 
DA SILVA, matrícula n°495056, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo  de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal  
de Trabalho, da Assistência Social e Proteção à Mulher

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de fevereiro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 107 DE 15  DE FEVEREIRO DE 2.021.

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

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de janeiro de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1073/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

Gabinete do Secretário de Administração, aos 15 
dias do mês de fevereiro de 2021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº. 061, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias de 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 da servido-
ra LUANNA CARDOSO MACHADO, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente Administrativa, lotada na 
Secretaria de Administração, no período de 11 de fevereiro 
a 12 de março de 2.021, relativo ao período aquisitivo de 
2020/2021.

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

blicação.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitu-
ra Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de feve-
reiro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 062, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

“Designa Servidor Municipal para Fiscalizar Con-
trato de aquisição de combustível, e dá outras 
providências”.

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

   
CONSIDERANDO o Art. 67, da Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993;

R E S O L V E:

I – Designar o Servidor RAIMUNDO FREIRE LEITE, 
para acompanhar, fiscalizar, receber e atestar notas fiscais 
referentes a Ata de Registro de Preços nº 036/2020 de aqui-
sição de combustível, da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, sem prejuízo de suas funções normais e sem acrés-
cimos em seus vencimentos.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de fevereiro de 
2.021.
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legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de janeiro de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1076/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/01/2.021 a 
09/02/2.021 à servidora pública municipal ANA MARIA DE 
SOUZA CHAVIER, matrícula nº 496117, ocupante de cargo 
de provimento efetivo  de Professor, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de janeiro de 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 110, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

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

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de janeiro de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1078/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 04/02/2.021 a 
10/02/2.021 à servidora pública municipal ELIZABETH DIAS 
DOS SANTOS, matrícula nº 495746, ocupante de cargo de 
provimento efetivo  de Merendeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de fevereiro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos 

PORTARIA Nº. 111, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 08/02/2.021 
a 11/02/2.021 concedido à servidora HELLOYSA CHAYANE 
DE MELO, matrícula n°494849, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo  de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal  
de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de fevereiro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 108, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

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

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de janeiro de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1074/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 01/02/2.021 
a 05/02/2.021 à servidora pública municipal MARCELA LE-
ONEL DE SOUSA, matrícula nº 249513, ocupante de cargo 
de provimento efetivo  de Agente de Limpeza, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fevereiro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 109, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.021.

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

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
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 Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 28/12/2.020 a 
31/12/2.020 à servidora pública municipal RAQUEL LIMA 
DOS SANTOS DE PAULA, matricula nº495827, ocupante de 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Obras e Serviços, 
lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de Dezembro 
de 2020.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos 

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

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº.102/2020 

Processo Licitatório nº.2019018548, Tomada de Pre-
ços nº.016/2019. Partes: Secretaria Municipal de Infraestru-
tura de Gurupi-TO, CNPJ nº.17.590.843/0001-98 e a empresa: 
Mata Azul Construtora LTDA, CNPJ nº.10.833.345/0001-80. 
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 
120 (Cento e vinte) dias corridos, compreendendo o perí-
odo de: 18/04/2021 a 16/08/2021, a partir da data de ven-
cimento, e prorrogar o prazo de execução por mais 120 
(Cento e vinte) dias corridos a partir data de vencimento, 
compreendendo o período de: 18/01/2021 a 18/05/2021. 
Fundamentação legal nos termos do art. 57, inciso I, c/c § 1º 
da Lei Federal nº.8.666/93. Data de assinatura: 15/01/2021.  

Thiago Barros Sousa  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto nº.083/2021

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº.119/2020 

Processo Licitatório nº.2019018500, Tomada de Pre-
ços nº.017/2019. Partes: Secretaria Municipal de Infraestru-
tura de Gurupi-TO, CNPJ nº.17.590.843/0001-98 e a empresa: 
Mata Azul Construtora LTDA, CNPJ nº.10.833.345/0001-
80. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 
mais 120 (Cento e vinte) dias corridos a partir da data de 
vencimento, compreendendo o período de: 19/04/2021 a 
17/08/2021, e prorrogar o prazo de execução por mais 120 
(Cento e vinte) dias corridos a partir da data de vencimento, 
compreendendo o período de: 19/01/2021 a 19/05/2021 
Fundamentação legal nos termos do art. 57, inciso I, c/c § 1º 
da Lei Federal nº.8.666/93. Data de assinatura: 15/01/2021.  

Thiago Barros Sousa  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto nº.083/2021

PORTARIA Nº. 034, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

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

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de janeiro de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1077/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 05/02/2.021 a 
19/02/2.021 à servidora pública municipal GILSIMARA NEI-
VA DA SILVA RODRIGUES, matrícula nº 123783, ocupante de 
cargo de provimento efetivo  de Professor, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de fevereiro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

BELZIRA BARBOSA SANTOS 
Diretora Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 112, DE 15  DE FEVEREIRO  DE 2.021. 
 
“Altera o Art.1º da Portaria nº 751, de 31 de de-
zembro de 2020, a qual dispõe sobre a Prorroga-
ção de Afastamento por Incapacidade Temporá-
ria à servidora pública municipal.”

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 004 de 
11 de fevereiro de 2.021.

CONSIDERANDO a ocorrência de erro material na 
Portaria 751, de 31 Dezembro de 2020, publicada no Diário 
Oficial do Município nº 0146 folha 02, de 31 de dezembro 
de 2020, na qual concedeu a Prorrogação do Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública municipal 
RAQUEL LIMA DOS SANTOS DE PAULA

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem o 
poder dever de rever seus próprios atos, pautadas nos prin-
cípios constitucionais da Legalidade e Autotutela,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica alterada o Art. 1º, da Portaria nº 751 de 31 
de dezembro de 2020, a qual dispõe sobre a Prorrogação de 
Afastamento por Incapacidade Temporária à servidora públi-
ca municipal RAQUEL LIMA DOS SANTOS DE PAULA, para 
retificar a data da Prorrogação de afastamento da  servidora 
que passará a vigorar com a seguinte redação: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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(Trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 
equivalente a 106 UFIRG’s, conforme tabela IX, Anexo Úni-
co, Lei 957/91, sem prejuízos das penalidades previstas no 
Art. 212, VII, da Lei 1.086/1994 (Código de Posturas).

Ficam ainda, os proprietários, sujeitos à inscrição em 
dívida ativa dos créditos não tributários e posterior cobran-
ça judicial. 

Após a limpeza, os proprietários deverão garantir 
que os imóveis continuem limpos, sob pena de nova autu-
ação da Prefeitura.

Esse Edital é válido a contar da data de sua publica-
ção. 

Gurupi, 15 de fevereiro 2021. 
 

MÁRIO CEZAR LUSTOSA RIBEIRO
Diretor da Receita Municipal

RENATO ALVES PINTO
Diretor da Receita Municipal

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PORTARIA Nº. 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.40, Ficha nº. 20215910:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

OI S.A  76.535.764/0001-43 R$ 25.000,00

REF. AS SEGUINTES LI-
NHAS TELEFÔNICAS:

(63)3315-0007

(63)3351-2113

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

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

“Revoga integralmente a Portaria Municipal nº. 
033/2021 e dá outras providências”.

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

R E S O L V E:

I – Revogar integralmente a Portaria Municipal nº. 
033/2.021, de 10 de fevereiro de 2.021, a qual dispõe sobre 
designação de servidor público municipal, para responder 
pelos serviços de Roçagem Pública do município de Gurupi 
– TO  

II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 1° de janeiro de 2.021

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Secre-
taria Municipal de Infraestrutura do Município de Gurupi, 
Estado do Tocantins e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura 
do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 dias do 
mês de fevereiro de 2.021.

THIAGO BARROS DE SOUSA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Dec. 083/2021

---------------Planejamento e Finanças---------

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE LOTES E 
TERRENOS 

NÃO EDIFICADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPI

Considerando o disposto no art. 34 do Código de 
Posturas, Lei nº 1.086 de 13 de dezembro de 1994;

Considerando o disposto na Lei nº 957/1991 - Códi-
go Tributário Municipal – em artigo 252, III;

Considerando ainda que é necessária ampla divul-
gação e conhecimento por parte dos munícipes;

 O Município de Gurupi, através da Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Finanças e Diretoria de Fiscalização, 
NOTIFICA a todos os proprietários, titulares, ou possuidores 
a qualquer título de terrenos não edificados situados na ci-
dade de Gurupi, para que proceda a limpeza dos imóveis 
até a data de 05 de Março de 2021.

O não atendimento ao disposto neste Edital no 
prazo previsto permitirá a Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal da Infraestrutura, executar a limpeza de lotes e 
terrenos e através da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Finanças proceder com o lançamento da respectiva taxa 
de roçagem, por unidade imobiliária, no valor de R$ 368,88 

Secretaria Municipal de Plan. e Finanças
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2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento de taxas e tarifas bancárias de-
correntes do contrato de financiamento 0519.832-55/2019, 
firmado com a Caixa;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL 00.360.305/0793-71 R$ 1.000,00

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

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 007/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento do parcelamento do PASEP, 
código da receita 1124;

RESOLVE:

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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 005/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 
2021.

“AUTORIZA o empenho de saldo de contrato e dá 
outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o Contrato nº 237/2020, decorrente 
do processo administrativo nº 2019.008639, pregão presen-
cial nº 059/2019 - 2ª retificação, para a contratação de pes-
soa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos, 
implantação e operacionalização de sistema de informática 
com plataforma web, transferência de conhecimento em 
gestão de tributo municipal, com vistas à disponibilização 
e utilização da nota fiscal de serviço eletrônica e declaração 
mensal de serviços eletrônica e apoio especializado;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a 
realizar o empenho de saldo de contrato nas Despesas de 
Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças, 
conforme o Elemento de Despesa número 3.3.90.40, Ficha 
nº. 20215910:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

- IBAM

33.645.482/0001-
96

R$ 
116.000,00

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção.

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

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0179- SEGUNDA- FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2021 24

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

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 010/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento de taxas e tarifas bancárias;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 45.000,00

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

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 011/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 4.6.90.71, Ficha nº. 20215959:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

 RECEITA FEDERAL DO BRA-
SIL

00.394.460/0058-
87 R$ 500.000,00

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

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 009/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Pública, 
dentre eles o pagamento de parcelamento previdenciário;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 4.6.90.71, Ficha nº. 20215959:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

INSS 29.979.036/0524-50 R$ 300.000,00

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI  Nº 0179- SEGUNDA- FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 202125

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 014/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento de taxas e tarifas bancárias;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

SICOOB CREDIPAR 26.960.328/0001-43 R$ 10.000,00

Art. 2º. Caso o saldo empenhado não seja sufi-
ciente, será realizado novo empenho estimativo.

Art. 3º. Caso remanesça saldo em 31 de dezem-
bro de 2021, o mesmo será anulado automaticamente. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na sua pu-
blicação.

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

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº 015/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento de taxas e tarifas bancárias;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0794-30 R$ 10.000,00

Art. 2º. Caso o saldo empenhado não seja sufi-
ciente, será realizado novo empenho estimativo.

Art. 3º. Caso remanesça saldo em 31 de dezem-
bro de 2021, o mesmo será anulado automaticamente. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na sua pu-
blicação.

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

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 012/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento de taxas e tarifas bancárias;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL

00.360.305/0793-
71 R$ 180.000,00

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

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 017/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos 
serviços essênciais e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento do parcelamento do PASEP, 
código da receita 2999;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças, conforme o Ele-
mento de Despesa número 4.3.90.71, Ficha nº. 20215959:

FAVORECIDO CPF VALOR (R$)

RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL

00.394.460/0058-
87 R$ 155.000,00

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

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro, de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento de taxas e tarifas bancárias;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

SICREDI UNIÃO MS/TO 24.654.881/0001-22 R$ 2.000,00

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

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

Art.4º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 
aos 04 dias do mês de janeiro de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

PORTARIA Nº. 016/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essências e contínuos desta Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20215905:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

ATM – ASSOCIAÇÃO TOCANTI-
NENSE DE MUNICIPIOS 26.752.139/0001-85 R$ 

80.000,00
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CONTRATANTE

ERRATA EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 
0238/2021

 Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, publica ERRATA EXTRATO 
CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0238/2021, publicado no Diá-
rio Oficial do dia 05/01/21, página 10.

ONDE SE LÊ:

VIGÊNCIA: 19 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada. Data de Assinatura: 19/01/2021.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada. Data de Assinatura: 04/01/2021.

        
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de 

fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
CONTRATANTE

ERRATA EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 
0273/2021

 Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, publica ERRATA EXTRATO 
CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0273/2021, publicado no Diá-
rio Oficial do dia 05/01/21, página 17.

ONDE SE LÊ:

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada. Data de Assinatura: 18/02/2021.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA: 18 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada. Data de Assinatura: 18/01/2021.

        
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de 

fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
CONTRATANTE

ERRATA EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 
0274/2021

PORTARIA Nº. 018/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos 
serviços essênciais e contínuos desta Administração Públi-
ca, dentre eles o pagamento do parcelamento do PASEP, 
número de referência 836158 código da receita 1734;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças, conforme o Ele-
mento de Despesa número 4.6.90.71, Ficha nº. 20215959:

FAVORECIDO CPF VALOR (R$)

RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL

00.394.460/0058-
87 R$ 200.000,00

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

Art. 3º. Caso remanesça 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.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 04 dias do mês de janeiro, de 2021.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

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

REVOGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
 

Fica REVOGADO integralmente o Contrato Temporá-
rio de n.º 0287/2021, publicado no Diário Oficial de 10 de 
fevereiro de 2021 na página 16.          

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de 
fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO

Secretaria Municipal de Saúde
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Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência 
Social, inscrita no CNPJ:14.764.485/0001-02, estabelecida 
na cidade de Gurupi-TO, à Rua 14 de Novembro, esquina 
com Av. Maranhão, Setor Central.

CONTRATADO: ALEXSANDRA APARECIDA DE JESUS 
FERREIRA, inscrita no CPF n° 836. 211.301-44

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a con-
tratação temporária de servidora, no cargo de Agente Ad-
ministrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas se-
manais, com lotação no BL PSB- BLOCO PROT. SOC. BASICA 
- CRAS;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Celebram o presente 
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, com 
fundamento na Lei Municipal nº 2392/2018, no seu art. 2º, 
VII, bem como no Art. 10°, § 2° também da Lei 2.392, alte-
rado pela Lei 2.422, de 29 de junho de 2019, qual seja, em 
razão da substituição  de servidora exonerada a pedido, 
cumulado com a impossibilidade de convocação do pró-
ximo candidato do Concurso Público Municipal, uma vez 
que, não houve a prorrogação de seu prazo de validade.

VIGÊNCIA: 10 de fevereiro de 2021 a 30 de junho de 
2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.901.08.244.0841.2446.319004.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 dias, do mês de 
fevereiro de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Pro-

teção à Mulher
Decreto n° 018/2021

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N° 021/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO, 
por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia 
Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência 
Social, inscrita no CNPJ:14.764.485/0001-02, estabelecida 
na cidade de Gurupi-TO, à Rua 14 de Novembro, esquina 
com Av. Maranhão, Setor Central.

CONTRATADO: ENY CARLA ALVES DE QUEIRO, inscri-
ta no CPF n° 050.977.661-21.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a con-
tratação temporária de servidora, no cargo de Agente Ad-
ministrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas se-
manais, com lotação no BL PSB- BLOCO PROT. SOC. BASICA 
- CRAS;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Celebram o presente 
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, com 
fundamento na Lei Municipal nº 2392/2018, no seu art. 2º, 
VII, bem como no Art. 10°, § 2° também da Lei 2.392, alte-
rado pela Lei 2.422, de 29 de junho de 2019, qual seja, em 
razão da substituição  de servidora exonerada a pedido, 

 Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, publica ERRATA EXTRATO 
CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0274/2021, publicado no Diá-
rio Oficial do dia 05/01/21, página 18.

ONDE SE LÊ:

VIGÊNCIA: 11 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA: 11 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada.

        
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de 

fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
CONTRATANTE

ERRATA EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 
0275/2021

 Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, publica ERRATA EXTRATO 
CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0275/2021, publicado no Diá-
rio Oficial do dia 05/01/21, página 18.

ONDE SE LÊ:

VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada.

VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada.

        
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de 

fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
CONTRATANTE

-

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N° 020/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO, 
por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia 

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistên-
cia Social e Proteção à Mulher
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO, 
por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia 
Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência 
Social, inscrita no CNPJ:14.764.485/0001-02, estabelecida 
na cidade de Gurupi-TO, à Rua 14 de Novembro, esquina 
com Av. Maranhão, Setor Central.

CONTRATADO: LAYANE MICHELLY GOMES RIBEIRO, 
inscrita no CPF n° 052.029.921-30

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a con-
tratação temporária de servidora, no cargo de Agente Ad-
ministrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas se-
manais, com lotação no BL PSB- BLOCO PROT. SOC. BASICA 
- CRAS;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Celebram o presente 
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, com 
fundamento na Lei Municipal nº 2392/2018, no seu art. 2º, 
VII, bem como no Art. 10°, § 2° também da Lei 2.392, alte-
rado pela Lei 2.422, de 29 de maio de 2019, qual seja, em 
razão da substituição  de servidora exonerada a pedido, 
cumulado com a impossibilidade de convocação do pró-
ximo candidato do Concurso Público Municipal, uma vez 
que, não houve a prorrogação de seu prazo de validade.

VIGÊNCIA: 11 de fevereiro de 2021 a 29 de junho de 
2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.901.08.244.0841.2446.319004.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 dias, do mês de 
fevereiro de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Pro-

teção à Mulher
Decreto n° 018/2021

cumulado com a impossibilidade de convocação do pró-
ximo candidato do Concurso Público Municipal, uma vez 
que, não houve a prorrogação de seu prazo de validade.

VIGÊNCIA: 10 de fevereiro de 2021 a 30 de junho de 
2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.901.08.244.0841.2446.319004.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 dias, do mês de 
fevereiro de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Pro-

teção à Mulher
Decreto n° 018/2021

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N° 022/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO, 
por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia 
Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência 
Social, inscrita no CNPJ:14.764.485/0001-02, estabelecida 
na cidade de Gurupi-TO, à Rua 14 de Novembro, esquina 
com Av. Maranhão, Setor Central.

CONTRATADO: LIVIA MARIA ALVES VARGAS, inscrita 
no CPF n° 080.243.731-14.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a con-
tratação temporária de servidora, no cargo de Orientador 
Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
com lotação no BL PSB- BLOCO PROT. SOC. BASICA - CRAS;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Celebram o presente 
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, com 
fundamento na Lei Municipal nº 2392/2018, no seu art. 2º, 
VII, bem como no Art. 10°, § 2° também da Lei 2.392, alte-
rado pela Lei 2.422, de 29 de junho de 2019, qual seja, em 
razão da substituição  de servidora exonerada a pedido, 
cumulado com a impossibilidade de convocação do pró-
ximo candidato do Concurso Público Municipal, uma vez 
que, não houve a prorrogação de seu prazo de validade.

VIGÊNCIA: 10 de fevereiro de 2021 a 29 de maio de 
2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.901.08.244.0841.2446.319004.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 dias, do mês de 
fevereiro de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Pro-

teção à Mulher
Decreto n° 018/2021

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N° 023/2021
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