
Diário Oficial
MUNICÍPIO DE GURUPI,  ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº 439

DECRETO Nº 195 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

ABRE CREDITOS ESPECIAIL SUPLEMENTAR POR 
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTE-
RIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

 
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° 2539, de 23 de dezembro de 2021, 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 43 § 1º, II da Lei Federal n° 4.320/64, nos 
termos da legislação em vigor;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto um crédito especial por superávit 
financeiro do exercício anterior no orçamento vigente, no 
valor de R$ 171.554,06 ( cento e setenta e um mil, quinhen-
tos e cinquenta e quatro reais e seis centavos ), para aten-
der as despesas nas rubricas constantes no Anexo Único ao 
presente decreto.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

     
DECRETO Nº. 196 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022.   

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

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

  
CONSIDERANDO que este Decreto tem prazo deter-

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das 
atividades econômicas, geração de emprego e renda, 

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

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 

fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (ESPIN), pelo Ministério da 
Saúde, em decorrência da infecção humana pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19),

CONSIDERANDO a permissão de adoção de medidas 
compulsórias no enfrentamento ao Coronavírus, dada pelo 
art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020, aliada a observância 
da Portaria Interministerial (Ministros de Estado da Justiça e 
Segurança Pública e da Saúde) nº 9, de 27 de maio de 2020, 
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Atos do Poder Executivo

                     

   

 
                

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
 
 

ANEXO ÚNICO DO 
 

        

                   

    

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 195 DE 14 de Fevereiro de 2022 
        

                   

                     

          

 
  

                     

  

 

  

                     

  

 

  

  

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

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

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

Art. 3º Os laboratórios públicos e privados deverão 
informar imediatamente ao sistema de vigilância municipal 
quaisquer casos positivos de COVID-19, por meio da rede 
de Vigilância Epidemiológica, no telefone e WhatsApp 
(63) 3315 0088.  

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

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

I. determinação de realização compulsória de: 
a. exames médicos;
b. testes laboratoriais;
c. coleta de amostras clínicas;
d. vacinação e outras medidas profiláticas;
e. tratamentos médicos específicos.

II. estudo ou investigação epidemiológica;
III. requisição de bens e serviços de pessoas naturais 

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

Art. 5º Fica dispensada a licitação para aquisição de 
bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao enfren-
tamento na emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, nos termos do art. 
4º da Lei Federal nº 13.979/2020.

   
Art. 6º O horário de expediente permanece de 08 

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

Art. 7º Fica proibido, sob as penas da lei, que pessoas 
sintomáticas de COVID-19 frequentem locais públicos.   

 
Art. 8º Para o atendimento às determinações da Por-

taria nº 356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos pú-
blicos responsáveis serão comunicados da ocorrência do 
descumprimento do isolamento ou da quarentena, se for 
o caso.

  
CONSIDERANDO ser imprescindível planejar e exe-

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

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

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

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

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

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

D E C R E T A:

Art. 1º Mantém declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊN-
CIA em Saúde Pública no Município de Gurupi, em razão de 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento à pandemia, provocada 
pelo Coronavírus - COVID-19. 
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des administrativas, cíveis e criminais, inclusive, à cassação 
de alvará, para atividades comerciais, na hipótese de rein-
cidência.  

Art. 11 Ficam LIBERADAS as atividades educacionais 
presenciais, desde que seguidas as normas sanitárias da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e regras específicas 
criadas pelas instituições de ensino. 

Art. 12 Fica LIBERADA a realização de atividades fes-
tivas de casamentos, colações de grau, aniversários e simi-
lares, obedecidas no que couber as regras sanitárias do art. 
10 deste Decreto, e as seguintes determinações:

I.	 estabelecer lotação máxima no interior 
do estabelecimento de 70% (setenta por 
cento) da capacidade máxima, com a li-
mitação de 200 (duzentas) pessoas;

II.	 o organizador deverá controlar a entra-
da de cada indivíduo no local, median-
te apresentação de comprovante vaci-
nal contra a COVID-19 e documento de 
identidade com foto;

III.	 Fica autorizada a execução de música 
ao vivo nas atividades do caput, desde 
que obedecidos os protocolos sanitários 
deste decreto.

 
Art. 13 Fica PROIBIDO o funcionamento de boates e 

casas noturnas, e PROIBIDA a realização de shows artísticos 
e atividades carnavalescas públicas e privadas.

Disposições Gerais
 
Art. 14 O ingresso nos órgãos públicos da Adminis-

tração Municipal Direta e Indireta dependerá da apresen-
tação, junto à recepção, de comprovante vacinal contra a 
COVID-19, conforme esquema vacinal, e documento de 
identidade com foto.

§1º O servidor municipal efetivo deverá apresentar a 
documentação do caput à chefia imediata, e caso não com-
prove a vacinação contra a COVID-19 será impedido de per-
manecer no prédio público, a falta será considerada como 
injustificada e o servidor responderá a processo administra-
tivo disciplinar, nos termos da Lei Municipal Nº 2.434, de 21 
de maio de 2019.

§2º O servidor municipal nomeado como comissio-
nado ou contratado temporariamente deverá apresentar 
a documentação do caput à chefia imediata, e caso não 
comprove a vacinação contra a COVID-19 será exonerado 
do cargo comissionado ou terá o contrato rescindido, con-
forme o caso.

§3º Serão considerados válidos para fins comproba-
tórios de vacinação contra a COVID-19 o certificado digital 
da plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS 
ou a caderneta/cartão de vacinação em impresso oficial da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

§4º As exigências do caput não se aplicam às pesso-
as excluídas do Programa Nacional de Imunização contra 

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

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

Art. 9º Nos casos de óbito deverão ser seguidas nor-
mas sanitárias específicas:  

I. os velórios e as cerimônias fúnebres, quando a 
causa da morte for descartada para COVID-19, 
poderão ser realizados em qualquer local esco-
lhido pela família, com o menor número pos-
sível de pessoas, obedecidas no que couber as 
regras contidas no art. 10 deste Decreto;

II. ficam proibidos no Município velórios e as ce-
rimônias fúnebres de falecidos decorrentes de 
casos confirmados de COVID-19 com transmis-
sibilidade do vírus a partir do corpo, devendo o 
sepultamento ser realizado assim que o corpo 
for liberado pelas autoridades competentes e 
em féretro lacrado. 

Das atividades e das medidas de segurança a serem 
cumpridas

 
Art. 10 Ficam LIBERADAS as atividades econômicas, 

sociais, religiosas, culturais, musicais e esportivas obedeci-
das todas as normas preconizadas pela Organização Mun-
dial de Saúde e as seguintes determinações:

I. exigir aos clientes e funcionários o uso de más-
cara, a assepsia das mãos com uso de pias com 
água corrente, sabão e/ou álcool em gel a 70%, 
antes de entrar nos estabelecimentos;

II.  controle do fluxo de clientes para que não haja 
aglomeração, e tenha o distanciamento social 
de ao menos 1 (um) metro;

III. estabelecer a disposição de mesas no local com 
distanciamento de 1 (um) metro entre cada 
uma; 

IV. oferecer máscaras e luvas descartáveis aos seus 
funcionários;

V. monitorar a saúde dos colaboradores, por meio 
da aferição de temperatura, antes do início da 
jornada de trabalho, que, se verificada superior 
a 37.8ºC, implicará no encaminhamento para 
consulta na rede pública de saúde e, conforme 
avaliação do profissional médico, testagem rápi-
da do coronavírus;

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

§1º Fica autorizada a execução de música ao vivo 
nos bares e restaurantes, desde que obedecidos os proto-
colos sanitários deste decreto.   

§2º O descumprimento das normas constantes nes-
te artigo sujeitará o infrator, conforme o caso, às penalida-
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Art. 19 Aplicam-se aos destinatários deste Decreto 
todas as demais normativas, obrigações, inclusive eventu-
ais autuações e demais procedimentos previstos na Legisla-
ção local, a exemplo de multas, sem prejuízo da incidência 
do artigo 268 do Código Penal Brasileiro.  

Art. 20 As denúncias referentes ao descumprimento 
deste Decreto, poderão ser realizadas por meio da ouvido-
ria geral do município, através do telefone fixo e WhatsApp 
63 3315-0077, no horário das 8h às 18h, de segunda a sex-
ta-feira. 

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

Art. 21 Este Decreto entra em vigor no dia 16 de fe-
vereiro de 2.022 e as medidas restritivas terão validade até 
o dia 03 de março de 2.022, podendo sofrer alterações de 
acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente o Decreto Municipal nº 091, de 27 de janeiro 
de 2.022.   

       
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, em 15 de fevereiro de 2.022.   

 
JOSINIANE BRAGA NUNES

Prefeita Municipal
              

DECRETO Nº. 0197, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022.

 “Concede Licença para Acompanhar Pessoa Doen-
te na Família  e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais e, 
tendo em vista o que dispõe o Art. 74, §1°, alínea “a” da Lei 
827/1989, bem como os demais documentos constantes 
do Processo Administrativo nº. 2022000428;

CONSIDERANDO o despacho da Secretaria Munici-
pal de Educação, bem como o Parecer da Procuradoria Ger-
al do Município nº 72/2022 favorável à concessão da licen-
ça para acompanhamento de pessoa doente na família da 
requerente; 

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica CONCEDIDA Licença Com Vencimentos, 
em conformidade com o disposto no art.74, §1°, alíneas ‘a 
e b’, e §2º da Lei 827/89, para Acompanhar  Pessoa Doente 
na Família, da servidora pública MARCIA PATRICIA MACE-
DO DA SILVA NOLETO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor Graduado,  pertencente ao quadro de 
servidores da Prefeitura Municipal de Gurupi, lotada na Se-

a COVID-19, às crianças de até 12 (doze) anos, para acesso 
aos ambientes abertos geridos pela Administração Munici-
pal Direta e Indireta, e situações de atendimento à saúde.

  
Art. 15 RECOMENDA-SE que o ingresso em estabele-

cimentos de atividades econômicas, sociais, religiosas, cul-
turais, musicais e esportivas dependa da apresentação de 
comprovante vacinal contra a COVID-19, conforme esque-
ma vacinal, e documento de identidade com foto.

Art. 16 A inobservância do disposto neste Decreto 
sujeita o infrator pessoa física ou jurídica, conforme o caso, 
às penalidades de:

I. multa, nos termos do artigo 363 da Lei Munici-
pal nº 1.085/94, que será majorada em caso de 
reincidência;

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

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

IV. demais sanções previstas em lei.

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

Art. 17 O acesso e permanência de pessoas nos ór-
gãos e entidades mantidas direta ou indiretamente pelo 
Poder Público e estabelecimentos autorizados a funcionar, 
somente será autorizado mediante o uso obrigatório de 
máscaras que deve cobrir o nariz e boca. 

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

I. multa de R$ 114,90 (cento e quatorze reais e no-
venta centavos);

II. multa de R$ 229,80 (duzentos e vinte e nove re-
ais e oitenta centavos) em caso de reincidência;

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

I. multa de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três re-
ais);

II.  multa de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis 
reais) em caso de reincidência, sem prejuízo das 
sanções de interdição e/ou cassação das licen-
ças de funcionamento do estabelecimento.

Art. 18 As medidas de segurança e distanciamento 
traçadas neste Decreto são requisitos mínimos apontados 
pelo poder público, facultando-se aos proprietários dos es-
tabelecimentos ampliarem o rol de medidas de proteção 
aos munícipes e seus respectivos colaboradores. 
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Art. 1º. Fica EXONERADO o servidor público munici-
pal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, abaixo identi-
ficado do respectivo cargo comissionado, conforme segue: 

NOME CARGO

PEDRO HENRIQUE MESSIAS SANTOS Assessor Técnico Superior IV

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro 
de 2.022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0200, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022.

“Nomeia servidor em cargo comissionado da Se-
cretaria Municipal de Administração e dá outras 
providências”.

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

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

D E C R E T A:

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

NOME CARGO SIMBOLOGIA

RELTON DE OLIVEIRA Diretor I DAS-09

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro 
de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0201, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022.

“Exonera servidora ocupante de cargo comissiona-
do da Secretaria Municipal de Administração e 
dá outras providências”.

cretaria Municipal de Educação, pelo período de 05(cinco) 
dias, a partir do dia 25 de janeiro de 2.022.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de janeiro de 
2.022.

                                     
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.022.
           

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0198, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022.

“Nomeia servidora em cargo comissionado da 
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras provi-
dências”.

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

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

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica NOMEADA a servidora pública municipal 
na Secretaria Municipal de Saúde, abaixo identificada no 
respectivo cargo comissionado, conforme segue: 

NOME CARGO SIMBOLOGIA

RAIMUNDA LEIDE 
GUIDA

Assessor Técnico Su-
perior II DAS-02

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro 
de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0199, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022.

“Exonera servidor ocupante de cargo comissionado 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá 
outras providências”.

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

D E C R E T A:
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gues aos servidores designados mediante portaria, a ser publi-
cada no Diário Oficial do Município de Gurupi – DOMG”

 
R E S O L V E:

I - Designar a Servidora Pública Municipal Liandra 
Fonseca Viana, ocupante do cargo diretora III, lotada na 
Secretaria Municipal de Gabinete, para fiscalizar, receber e 
atestar nota fiscal, referente a Ata de Registro de Preços nº 
028/2021 proveniente do Pregão Eletrônico nº 30/2021 e 
Processo Licitatório nº2021002032, que tem como objeto 
trata da Aquisição de suprimentos e equipamentos de im-
pressão de informática, sem prejuízo de suas funções nor-
mais e sem acréscimos em seus vencimentos.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 
2022.

III – Revogam-se as disposições em contrário.

IV -. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE através dos meios 
oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de Gurupi, 
CUMPRA-SE; 

Gabinete do Secretário Municipal Chefe de Gabinete 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de feve-
reiro de 2021.

SIDNEI DOURADO CAMPOS
Secretário Chefe de Gabinete

Decreto n° 002/2021 

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022000380. PAGAMEN-
TO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: DANIZETE FERREIRA 
DOS SANTOS. VALOR DE CADA DIÁRIA R$ 150,00 (CENTO E 
CINQUENTA REAIS), VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 105,00 
(CENTO E CINCO REAIS), REFERENTE A DIÁRIA PROPORCIO-
NAL 70%, PERÍODO: 15/02/2022. DESTINO: PALMAS-TO. FI-
NALIDADE DA VIAGEM: PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATA-
MENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PALMAS-TO.

Agência Municipal de Trânsito e Transportes

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

 PROCESSO: 08674.002050/2021-43 

PARTÍCIPES: Agência Municipal de Trânsito e Transporte de 
Gurupi/TO – AMTT e a Superintendência de Polícia Rodovi-
ária Federal no Estado do Tocantins - SPR F/ T O. 

OBJETO: Colaboração mútua visando ao intercâmbio de da-
dos e informações, além do compartilhamento de conhe-
cimento, visando à atuação integrada entre os partícipes, 
contribuindo para desenvolvimento do Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP), a Política Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social (PNSPDS) e o Plano Nacional de Re-
dução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).
 

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

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica EXONERADA a servidora pública mu-
nicipal da Secretaria Municipal de Administração, abaixo 
identificada do respectivo cargo comissionado, conforme 
segue: 

NOME CARGO

VILMA PEREIRA DA SILVA BRITO Assessor Especial Superior I

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus feitos ao dia 1º de fevereiro de 
2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

                    ----GABINETE---- 

PORTARIA Nº. 003/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 
2022.

“Designa Servidora Pública do Município para 
 Fiscalizar e Atestar notas  de Aquisição de Supri-
mento e equipamento de impressão de informá-
tica , e dá outras providencias.”

O CHEFE DE GABINETE do Município de Gurupi, Esta-
do do Tocantins, no uso das suas atribuições legais,

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

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

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir com 
o disposto na cláusula quarta, no item 4.4.5. da ARP nº 
028/2021, onde informa que “Os objetos deverão ser entre-

Gabinete da Prefeita 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação.

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

Gabinete do Presidente do IPASGU, aos 11 dias do 
mês de fevereiro de 2022.

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
Presidente do IPASGU

DEC. 586/2021

PORTARIA GAB/IPASGU N° 038/2022, DE 11 DE FEVE-
REIRO DE 2022.

“Dispõe sobre fruição de férias de servidor do 
IPASGU e dá outras providências”.

O PRESIDENTE do Instituto de Assistência dos Servi-
dores de Gurupi - IPASGU, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 586, 
de 24 de março de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, a fruição de férias da servido-
ra MIRIA AZEVEDO FONSECA, Coordenadora de Perícias 
do IPASGU, no período de 01 de abril de 2022 a 20 de abril 
de 2022, referente ao período aquisitivo 01/01/2021 a 
31/12/2021

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

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

Gabinete do Presidente do IPASGU, aos 11 dias do 
mês de fevereiro de 2022.

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
Presidente do IPASGU

DEC. 586/2021

----ADMINISTRAÇÃO----

PORTARIA Nº. 057/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 
2022.

“Declara inexigibilidade de procedimento licita-
tório e dá outras providências”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de sua competência e 
tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº 8.666/93, e,

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Munici-
pal de Administração para contratação de empresa espe-

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data de assina-
tura.
 
DATA DE ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022. 

SIGNATÁRIOS: Jenilson Alves de Cirqueira, Presidente da 
Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Gurupi - 
AMTT; e Almir Eustaquio da Silva - Superintendente da S P 
R F/ T O.

IPASGU

PORTARIA GAB/IPASGU N° 036/2022, DE 11 DE FEVE-
REIRO DE 2022.

“Dispõe sobre fruição de férias de servidor do 
IPASGU e dá outras providências”.

O PRESIDENTE do Instituto de Assistência dos Servi-
dores de Gurupi - IPASGU, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 586, 
de 24 de março de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, a fruição de férias da servidora 
ALESSANDRA MILHOMEM DE SOUZA, Diretora Administra-
tiva do IPASGU, no período de 07 de março de 2022 a 26 de 
março de 2022, referente ao período aquisitivo 01/01/2021 
a 31/12/2021

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

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

Gabinete do Presidente do IPASGU, aos 11 dias do 
mês de fevereiro de 2022.

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
Presidente do IPASGU

DEC. 586/2021

PORTARIA GAB/IPASGU N° 037/2022, DE 11 DE FEVE-
REIRO DE 2022.

“Dispõe sobre fruição de férias de servidor do 
IPASGU e dá outras providências”.

O PRESIDENTE do Instituto de Assistência dos Servi-
dores de Gurupi - IPASGU, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 586, 
de 24 de março de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, a fruição de férias da servidora 
ANDRÉIA DIAS FERREIRA, Assessora Técnica do IPASGU, no 
período de 07 de março de 2022 a 26 de março de 2022, 
referente ao período aquisitivo 01/02/2021 a 31/01/2021

Secretaria Municipal de Administração
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nário ou autorizado, segundo as normas da legislação espe-
cífica...”

CONSIDERANDO o Parecer expedido pela Procura-
doria Geral do Município, bem como os demais documen-
tos acostados ao Processo Administrativo nº. 2022000128, 

DECIDE:

Art. 1º - DECLARAR a dispensa de procedimento li-
citatório para a Contratação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica, da concessionária ENERGISA TOCAN-
TINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
25.086.034/0001-71, que será destinado ao funcionamento 
das atividades da Secretaria Municipal de Administração 
de Gurupi – TO, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cin-
quenta mil reais).

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

Art. 3º Caso remanesça saldo em 31 de dezembro de 
2022, o mesmo será anulado automaticamente. 

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração, 
da Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
15 dias do mês de fevereiro de 2022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

Decreto nº 037/2022

PORTARIA Nº.  059, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022. 

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

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

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora 
GISLENE DA COSTA SILVA ARAUJO, ocupante do cargo de 
Assessora Técnica Operacional III , por motivo de necessida-
de do serviço, lotada na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, no período de 1° de março de 2.022 a 30 de março de 
2.022, relativo ao período aquisitivo de 2021/2022.

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

cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1° de março 
de 2.022,

cializada na prestação de serviços de pesquisa e compara-
ção de preços no sistema on-line do Banco de Preços,

CONSIDERANDO o art. 25, I, da lei 8.666/93 que dis-
põe sobre a possibilidade de inexigibilidade de licitação para 
aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só pos-
sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entida-
des equivalentes;

CONSIDERANDO o Parecer expedido pela Procura-
doria Geral do Município, bem como os demais documen-
tos acostados ao Processo Administrativo nº. 2022000129, 

DECIDE:

Art. 1º - Declarar a inexigibilidade de procedimento 
licitatório para a contratação da empresa NP TECNOLO-
GIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.797.967/0001-95, no valor de R$ 10.865,00 (dez mil e oi-
tocentos e sessenta e cinco reais)

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

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

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração, 
da Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
15 dias do mês de fevereiro de 2022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

Decreto nº 037/2022

PORTARIA Nº. 058/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 
2022.

“Declara Dispensa de procedimento licitatório e 
dá outras providências”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de sua competência e 
tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº 8.666/93, e,

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Muni-
cipal de Administração em contratar os serviços de forne-
cimento de energia elétrica para o desempenho de suas 
atividades administrativas no ano de 2022,

CONSIDERANDO que o Art. 24 da Lei n°. 8.666/93, 
que institui normas para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública, prevê em seu inciso XXII, que: “é dispensável 
a licitação na contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, permissio-
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I – Designar o Servidor Público Municipal CARLOS 
CESAR CARDOSO GOMES, ocupante do cargo de Coorde-
nador III, lotado na Secretaria Municipal de Adminsitração, 
como Agente fiscal, para receber e atestar notas fiscais re-
ferentes à Ata de Registro de Preços nº 028/2021, Pregão 
Eletrônico nº 030/2021, Processo Licitatório nº 2021002032 
que trata da Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de 
Impressão de Informática, da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, 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 e CUMPRA-SE.  

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de fe-
vereiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

ERRATA DOMG Nº 02/2.022

 A Prefeitura Municipal de Gurupi- TO, através da Se-
cretaria Municipal de Administração, publica errata da edi-
ção do Diário Oficial Nº 420 do dia 19 de janeiro de 2.022 
nas páginas 02  a 24. 

 Onde se lê:
Nas páginas 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21 e 23:   Di-

ário Oficial do Município de Gurupi Nº 0418 - Terça-feira, 18 
de janeiro de 2022. 

Leia-se:
Diário Oficial do Município de Gurupi Nº 0420 - Quar-

ta-feira, 19 de janeiro de 2022. 

Onde se lê:
Nas páginas 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22 e 24:   

Diário Oficial do Município de Gurupi Nº 0419 - Quarta-fei-
ra, 19 de janeiro de 2022. 

Leia-se:
Diário Oficial do Município de Gurupi Nº 0420 - Quar-

ta-feira, 19 de janeiro de 2022. 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de 
fevereiro de 2.022. 

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

DEC. 0037/2022

Coordenadoria de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2022

Processo administrativo nº 2022.000129 Dispensa nº 
003/2022. Portaria de Dispensa de Procedimento Licitatório 

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de fe-
vereiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  060, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022. 

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

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

CONSIDERANDO o ofício de n° 035/2022 SMI, de 14 
de fevereiro de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, solicitando a fruição de férias da servido-
ra;

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora 
pública municipal LUCIANA EMÍDIO DOS SANTOS ROCHA, 
ocupante do cargo de Agente de Limpeza, lotada na Secre-
taria Municipal de Infraestrutura, pelo período de 14 de fe-
vereiro 2.022 a 23 de fevereiro de 2.022, relativo ao período 
aquisitivo de 2020/2021, suspensa por meio da PORTARIA 
Nº 452/2020, de 23 de agosto de 2.021.

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

blicação, retroagindo seus efeitos aos dia 14 de fevereiro de 
2.022.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de fe-
vereiro  de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 061, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa Servidor Público Municipal como 
Agente Fiscal da Aquisição de Suprimentos e 
Equipamentos de Impressão de Informática, e dá 
outras providências”.

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

   
R E S O L V E:
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DAVI PEREIRA DE ABRANTES
Secretário Municipal de Educação

Decreto nº 123/2022

PORTARIA Nº. 018/2022, de 15 de Fevereiro de 2022.

“Designa servidora para conferência de produtos, 
serviço e atestar documentos, relativo ao contrato 
nº 001/2022 – serviços de Buffett,  com a ata de 
Registro de Preço nº 027/2021 e Pregão Eletrônico 
nº 031/2021”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 92, Parágrafo Úni-
co, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Gurupi.

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

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de atesto e realiza-
ção de pagamento da Nota Fiscal.

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora: ALTIERES RIBEIRO MI-
RANDA para conferir produtos, serviço e atestar documen-
tos, relativo ao contrato nº 001/2022 – serviços de Buffett, 
com a ata de Registro de Preço nº 027/2021 e Pregão Ele-
trônico nº 031/2021, da Secretaria Municipal de Educação 
– SEMEG. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de feve-
reiro de 2022.

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

Gabinete do Secretário de Educação, 15 de Fevereiro 
de 2022.

DAVI PEREIRA DE ABRANTES
Secretário Municipal de Educação

Decreto nº 123/2022

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 012/2022

nº 057/2022. Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, CNPJ nº 17.718.490/0001-69 e NP TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nº 07.797.967/0001-95. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema 
on-line do “BANCO DE PREÇOS” com base nos preços prati-
cados pela administração pública referente aos resultados 
de licitação adjudicados e homologados. Valor estimado: 
R$ 10.865,00 (dez mil,  oitocentos e sessenta e cinco re-
ais). Data de Assinatura: 15/02/2022.  

JULIANA PASSARIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 017/2022, de 14 de Fevereiro de 2022.

“Designa servidor para conferência de produtos, 
serviço e atestar documentos, com a Ata de Re-
gistro de Preço nº 009/2021 e Pregão Eletrônico nº 
015/2021”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 92, Parágrafo Úni-
co, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Gurupi.

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

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de atesto e realiza-
ção de pagamento da Nota Fiscal.

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor: ALTIERES RIBEIRO MI-
RANDA para conferir produtos, serviço e atestar documen-
tos, relativo à Ata de Registro de Preço nº 009/2021 e Pregão 
Eletrônico nº 015/2021 de Gêneros Alimentícios (Produtos 
Básicos, Polpas, Hortifrúti, Carnes, Frios, Laticínios e Deriva-
dos)”, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEG. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de feve-
reiro de 2022.

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

Gabinete do Secretário de Educação, 14 de Fevereiro 
de 2022. 

Secretaria Municipal de  Educação

Secretaria Municipal de Infraestrutura



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0439- TERÇA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 202211

Nº MATRÍCULA SERVIDOR CARGO VALOR
DATA PAGA-

MENTO

NOVO
TEÓFILO FERREI-

RA JÚNIOR
MÉDICO R$ 8.200,00 01/02/2022

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de fevereiro de 
2022. 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Guru-
pi, 14 de fevereiro de 2022.

VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA      
Secretário Municipal de Saúde     

Decreto N°1.116/2021    

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

Decreto N°019/2021

PORTARIA RH/SEMUS N° 0120/2022, DE 14 DE FEVE-
REIRO DE 2.022

“Dispõe sobre a regulamentação/inclusão de 
gratificação aos profissionais de cargos específi-
cos, que atuam na Secretaria Municipal de Saúde 
em contato direto com doenças infectoconta-
giosas endêmicas e/ou pandêmicas em tempo 
de emergência em Saúde Pública Nacional de-
clarada pelo Ministério da Saúde, e da outras 
providências”.

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o Decreto da Senhora Prefeita 
Municipal n° 1.116/2021, de 16 de agosto de 2021; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 21, III da Lei 
Municipal nº 2.267 de 31 de dezembro de 2.015;

CONSIDERANDO a necessidade de incentivo aos 
profissionais que atuam nas atividades de combate direto 
às Situações de Emergência de Saúde Pública Declarada 
Nacionalmente, tendo em vista o alto risco de contágio de 
doenças em razão do contato direto com o paciente infec-
tado;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 
1.432/2021 de 10 de novembro de 2.021 da Prefeita Munici-
pal de Gurupi, que regulamenta quais cargos, valores, e pe-
ríodo de duração da concessão de gratificação excepcional 
(Gratificação de Emergência Nacional) dos Servidores lota-
dos na Secretaria Municipal de Saúde que atuam em conta-
to direto com doenças infectocontagiosas endêmicas e/ou 
pandêmicas em tempo de emergência em Saúde Pública 
Nacional declarada pelo Ministério da Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. INCLUIR o lançamento mensal da Gratificação 
de Emergência Nacional, ao servidor contemplado Lotados 
na  UPA, abaixo relacionado, referente ao Art. 1º do Decreto 
nº 1.432/2021:

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

CONTRATADO: João Munhoz Da Silva, CPF: 
022.213.501-89.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a con-
tratação temporária de servidor, para desempenhar as fun-
ções de AUX. DE OBRAS E SERVIÇOS, com carga horária de 
40 (Quarenta) horas semanais HABILITADO, com lotação na 
ESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚ-
BLICOS - CONTRATADOS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme previsto no Art. 
2º, inciso II da lei 2.392 de 29 de junho 2018, o qual dispõe 
sobre a contratação por prazo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público e 
com base na excepcionalidade do art.10º § 2º da Lei 2.422 
de 29 de março de 2019, o qual dispõe sobre a possibilida-
de de dispensa de processo seletivo simplificado, mediante 
autorização do gestor da pasta especialmente nos casos de 
serviços públicos essenciais e continuados.

VIGÊNCIA: 15/02/2022 a 15/02/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6899 - ESTRUTURAÇÃO 

DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS – CONTRA-
TADOS.

Este Contrato entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de 
fevereiro de 2022.

Elvan Leão Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto 0040/2022

-----SAÚDE---

PORTARIA RH/SEMUS N° 0119/2022, DE 14 DE FEVE-
REIRO DE 2022.

“Dispõe sobre autorização de inclusão de gratifi-
cações para servidores, e dá outras providências”.
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Decreto da Senhora Prefeita 
Municipal n° 1.116/2021, de 16 de agosto de 2021;

 
CONSIDERANDO os requisitos exigidos pelo De-

creto nº 1.003/2018 de 10 de maio de 2018 alterado pelo 
1.437/2021 de 17 de novembro de 2021, referente à regu-
lamentação de gratificações dos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. INCLUSÃO do lançamento mensal de gratifi-
cação ao servidor abaixo relacionado, referente ao Art. 19º 
do Decreto nº 1.003/2018, §3º, Médico com Título de Espe-
cialista/40h - Policlínica:

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

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de 
fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE
      

 
  EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO 

Nº 0530/2021

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

CONTRATADO: CLEBSON DA SILVA MOTA DE AN-
DRADE CPF: 048.454.831-06

Fica Distratado por iniciativa do Contratado, o TER-
MO DE COMPROMISSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO Nº 0530/2021, em todas as suas disposições, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e CLE-
BSON DA SILVA MOTA DE ANDRADE. Os efeitos legais do 
presente instrumento de Distrato entrará em vigor, a partir 
do dia 01 de março de 2022. 

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

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de 
fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

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

PORTARIA N° 11/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Dispõe sobre o Empenho Estimativo e das outras 
providências”     

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA 
SOCIAL, do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na for-
ma da lei;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o exercí-
cio financeiro de 2021, de acordo com os procedimentos 
definidos na legislação vigente;

CONSIDERANDO também a necessidade de atender 
às disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000 

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO VALOR (R$) DATA INCLU-
SÃO LOTAÇÃO

495903
LUCIVANE 

RODRIGUES 
LEME

AUX. DE 
OBRAS E 

SERVICOS
100,00 02/02/2022 UPA

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

 
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Guru-

pi, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022.

    VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA      
Secretário Municipal de Saúde     

Decreto N°1.116/2021    

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

Decreto N°019/2021

         EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE CONTRA-
TO Nº 0528/2021

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

CONTRATADO: DENISCLECIO LOBO LISBOA CPF: 
051.400.361-85

Fica Distratado por iniciativa do Contratado, o TER-
MO DE COMPROMISSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO Nº 0528/2021, em todas as suas disposições, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e DE-
NISCLECIO LOBO LISBOA. Os efeitos legais do presente ins-
trumento de Distrato entrará em vigor, a partir do dia 01 de 
março de 2022. 

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

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de 
fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

         EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE CONTRA-
TO Nº 0529/2021

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

CONTRATADO: KLEDSON RODRIGUES BEZERRA CPF: 
888.785.111-53

Fica Distratado por iniciativa do Contratado, o TER-
MO DE COMPROMISSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO Nº 0529/2021, em todas as suas disposições, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e 
KLEDSON RODRIGUES BEZERRA. Os efeitos legais do pre-
sente instrumento de Distrato entrará em vigor, a partir do 
dia 01 de março de 2022. 
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GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário do Trabalho, Assistência Social,

 Proteção à Mulher.
Decreto n° 018/2021

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO
 TEMPORÁRIO N° 050/2021

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.

DISTRATADO: GRAICY-KALLY BARBOSA DE ARAÚJO, 
inscrita no C.P.F. n° 002.629.611-05.

OBJETO: Fica distratado o Termo de Compromisso 
de Serviço Público de Caráter Temporário n° 050/2021, em 
todas as suas disposições, celebrado entre Prefeitura Mu-
nicipal de Gurupi- TO, por meio da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social e GRAICY-KALLY BARBOSA DE 
ARAÚJO, CPF: 002.629.611-05, no cargo de AGENTE ADMI-
NISTRATIVO, à partir de 14 de fevereiro de 2022.

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 16° Inciso II, da Lei n° 
2.392, a pedido do contratado.

Gurupi, Estado do Tocantins, 15 de fevereiro de 2022.

GLEYDSON NATO PEREIRA 
Secretário Mun. do Trabalho, Assistencia Social e Proteção 

à Mulher
Decreto n° 018/2021

(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e em especial, a ela-
boração do Relatório de Gestão Fiscal;

CONSIDERANDO  a vigência da Ata de Registro de 
Preço e Pregão Presencial nº007/2021 processo licitatório 
nº2021000137 fonte de recurso 15000000000000 que ga-
rante a manutenção e conservação da Frota desta secreta-
ria;

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta administração duran-
te o exercício financeiro de 2022;

R E S O L V E:

Art. 1º -AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a 
proceder com o empenho estimativo abaixo descriminada.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INTERESSADO CNPJ VALOR TOTAL

PRIME CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EMPRE-

SARIAL LTDA
05.340.639/0001-30 R$ 120.000,00 PEÇAS

PRIME CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EMPRE-

SARIAL LTDA
05.340.639/0001-30 R$ 60.000,00 SERVIÇOS

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

Art. 3° -caso remanesça saldo em 31 de Dezembro 
de 2022, o mesmo será anulado automaticamente.

Art. 4º - Registre- se, publique- se no Diário Oficial da 
Prefeitura Municipal de Gurupi –TO e Cumpra- se.

Gabinete do Gestor do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social, aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2022.
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