
Diário Oficial
MUNICÍPIO DE GURUPI,  ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº 521

DECRETO Nº. 721, 14 DE JUNHO DE 2022.

ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR ANULA-
ÇÃO DE DOTAÇÃO E DA 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° 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 42 e 43 da Lei Federal n° 4.320/64, nos 
termos da legislação em vigor;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto um crédito suplementar por anu-
lação de dotação no orçamento vigente, no valor de R$ 
259.070,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e setenta re-
ais), para atender as despesas nas rubricas constantes nos 
Anexos 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 junho de 2022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0727, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

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

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

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica EXONERADO a servidor abaixo identifi-
cado, da Secretaria Municipal de Administração, do respec-
tivo cargo comissionado, conforme segue:

NOME CARGO

ILDOMAR ALMEIDA MARTINS Coordenador III

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 03 de ju-
nho de 2022.
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Atos do Poder Executivo

                        

  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
  

   

GABINETE DA PREFEITA 
  

   

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO CREDITOS ADICIONAIS 
  

   

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 721, 14 DE JUNHO DE 2022 
  

                        

  

CÓDIGO 
  

ESPECIFICAÇÃO 
 

NATUREZA DA 
DESPESA 

  

FONTE 
  

VALOR 
   

                    

        

I - SUPLEMENTAÇÕES 
        

  

04 
  

FUNDACÃO UNIRG 
       

97.570,00 
   

   

0401 
   

FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG 
       

97.570,00 
   

    

12.122.0019.4053 
    

COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
       

97.570,00 
   

            

FICHA: 20227451 
 

339033 
  

17999019004000 
  

97.570,00 
   

  

07 
  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

23.000,00 
   

   

0709 
   

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

23.000,00 
   

    

10.301.0005.4003 
    

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
       

23.000,00 
   

            

FICHA: 20227581 
 

339030 
  

16000000000000 
  

23.000,00 
   

  

08 
  

GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI 
       

4.500,00 
   

   

0801 
   

PREVIDENCIA 
       

4.500,00 
   

    

09.122.0019.4049 
    

COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
       

4.500,00 
   

            

FICHA: 20227732 
 

339039 
  

18020000000000 
  

4.500,00 
   

  

13 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS 
       

34.000,00 
   

   

1305 
   

SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS 
       

34.000,00 
   

    

04.126.0019.2035 
    

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
       

34.000,00 
   

            

FICHA: 20227862 
 

339040 
  

15000000000000 
  

34.000,00 
   

  

26 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE 
       

100.000,00 
   

   

2601 
   

SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE 
       

100.000,00 
   

    

27.812.0001.2015 
    

FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR E DE ALTO  
       

100.000,00 
   

            

FICHA: 20228474 
 

339032 
  

15000000000000 
  

100.000,00 
   

  

TOTAL: I - SUPLEMENTAÇÕES 
  

259.070,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
  

   

GABINETE DA PREFEITA 
  

   

ANEXO II - ANULAÇÃO CRÉDITOS ADICIONAIS 
  

   

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 721, 14 DE JUNHO DE 2022 
  

                        

  

CÓDIGO 
  

ESPECIFICAÇÃO 
 

NATUREZA DA 
DESPESA 

  

FONTE 
  

VALOR 
   

                    

        

II - REDUÇÕES 
        

  

04 
  

FUNDACÃO UNIRG 
       

97.570,00 
   

   

0401 
   

FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG 
       

97.570,00 
   

    

12.364.0014.4014 
    

COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE  
       

97.570,00 
   

            

FICHA: 20227475 
 

319004 
  

17020000000000 
  

97.570,00 
   

  

07 
  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

23.000,00 
   

   

0709 
   

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
       

23.000,00 
   

    

10.301.0005.4003 
    

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
       

23.000,00 
   

            

FICHA: 20227594 
 

339092 
  

16000000000000 
  

23.000,00 
   

  

08 
  

GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI 
       

4.500,00 
   

   

0801 
   

PREVIDENCIA 
       

4.500,00 
   

    

09.122.0016.3013 
    

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DAS BOAS PRÁTICAS DA  
       

4.500,00 
   

            

FICHA: 20227719 
 

339039 
  

18020000000000 
  

4.500,00 
   

  

13 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS 
       

34.000,00 
   

   

1305 
   

SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS 
       

34.000,00 
   

    

04.126.0019.2035 
    

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
       

34.000,00 
   

            

FICHA: 20228378 
 

449052 
  

15000000000000 
  

34.000,00 
   

  

26 
  

GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE 
       

100.000,00 
   

   

2601 
   

SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE 
       

100.000,00 
   

    

27.812.0001.2083 
    

REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER 
       

100.000,00 
   

            

FICHA: 20228242 
 

339039 
  

15000000000000 
  

100.000,00 
   

  

TOTAL: II - REDUÇÕES 
  

259.070,00 
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Josiniane Braga Nunes
Prefeita Municipal

 Juliana Passarin
Secretária 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

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica REVOGADO integralmente o Decreto nº 
0672, de 03 de junho de 2022, o qual exonera o servidor 
público municipal FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE, ocu-
pante do cargo de Assessor Técnico Superior IV, da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de junho de 
2022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0730, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Revoga integralmente o Decreto nº 073/2022, 
o qual nomeia servidor em cargo comissionado 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano 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:

Art. 1º. Fica REVOGADO integralmente o Decreto 
nº 673, de 03 de junho de 2.022, o qual nomeia o servidor 
público municipal FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE, ocu-
pante do cargo de Chefe de Divisão II, na Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de junho de 
2022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0731, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre o remembramento dos lotes 
08-remanescente, 01-remanescente e 02-B, da 
Quadra 90, desta cidade, e dá outras providên-
cias”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

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

                       
JOSINIANE BRAGA NUNES

Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0728, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Revoga integralmente o Decreto nº 671/2022, o 
qual exonera servidora ocupante de cargo comis-
sionado da Secretaria Municipal de Administra-
ção 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:

Art. 1º. Fica REVOGADO integralmente o Decreto nº 
671, de 03 de junho de 2.022, o qual exonera a servidora pú-
blica municipal ALECSSANDRA MONTEIRO SILVA, ocupante 
do cargo de Chefe de Divisão II, da Secretaria Municipal de 
Administração. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de junho de 
2022.

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0729, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Revoga integralmente o Decreto nº 0672/2022, o 
qual exonera servidor ocupante de cargo comis-
sionado da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocan-
tins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
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A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o desmembra-
mento do Lote 02, com área de 525,00m², situado na Ave-
nida Paraíba, da Quadra 90, desta cidade, nos termos do 
memorial descritivo e do projeto, datados de 26 de janeiro 
de 2021, firmado pelo R.T. ADÃO VALTER ALVES DE SOUSA, 
CREA-TO 205103/D, com anotação e responsabilidade téc-
nica nº TO20220344406, em 04.02.2022.                             

          Art. 2º. Ficam aprovados o projeto e o desmem-
bramento do Lote 08, da quadra 90, com área de 375,00m², 
situado na Rua Engenheiro Bernardo Sayão, desta cidade, 
nos termos do memorial descritivo e do projeto, datados 
de 26 de janeiro de 2022, firmado pelo R.T. ADÃO VALTER 
ALVES DE SOUSA, CREA-TO 205103/D, com anotação e res-
ponsabilidade técnica nº TO 20220344406, em 04.02.2022.

Art. 3º. - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial os Decretos nºs 1.532, de 15 de dezembro de 2.022 e 
0260, de 07 de março de 2022.

                                
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal 

DECRETO Nº 0734, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre definição de limites e confron-
tações parte do Lote 15, da Quadra 78, desta 
cidade, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

Art. - 1º - Ficam aprovados o projeto e o memorial 
descritivo de definição de limites e confrontações parte do 
lote 15, da quadra 78, com área de 306,25m², situado na 
Avenida Amazonas, desta cidade, nos termos do memorial 
descritivo e do projeto, datados de 16 de março de 2.022, 
firmado pelo R.T. DUFLES PINHEIRO FONSECA, CREA 92092/
D-TO, com anotação e responsabilidade técnica online nº 
TO20220351110, em 16.03.22.

PARAGRAFO ÚNICO – da definição surgirá:

I – PARTE DO LOTE 15, da Quadra 78, com área de 
306,25m², situado na Avenida Amazonas, desta cidade, me-
dindo: 8,75 metros lineares de frente, por 35,00 metros di-
tos de fundo, limitando-se ao Norte, com o lote 09; ao Sul, 

Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o remembra-
mento dos Lotes 08-remanescente, com área de 217,125m², 
situado na Rua Engenheiro Bernardo Sayão (antiga Rua 09); 
Lote 01-remanescente, com área de 100,00m², situado na 
Rua Engenheiro Bernardo Sayão (antiga Rua 09) e Lote 02-
B, com área de 27,50m², situado no fundo do lote 02-re-
manescente, todos da Quadra 90, desta cidade, perfazen-
do uma área total de 344,625m², nos termos do memorial 
descritivo e do projeto, datados de 26 de janeiro de 2022, 
firmado pelo R.T. ADÃO VALTER ALVES DE SOUSA, CREA-TO 
205103/D, com anotação e responsabilidade técnica nº 
TO20220344406, em 04.02.2022.

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 junho de 2.022. 

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0732, DE 15  DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre definição de limites e confronta-
ções do Lote 11-remanescente, da Quadra 245, 
desta cidade, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

Art. - 1º - Ficam aprovados o projeto e o memorial 
descritivo de definição de limites e confrontações do lote 
11-remanescente, da quadra 245, com área de 540,00m², 
situado na Avenida Paraná, esquina com a Rua Presidente 
Castelo Branco (antiga Rua 03), desta cidade, nos termos do 
memorial descritivo e do projeto, datados de 14 de outubro 
de 2.021, firmado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU, 
CFT-BR 44045934172, com anotação e responsabilidade 
técnica online nº BR20221606920, em 31.01.2022.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.    
                                  
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias, do mês de junho de 2022.

   JOSINIANE BRAGA NUNES
  Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0733, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre o desmembramento dos lotes 
02 e 08, da Quadra 90, desta cidade, e dá outras 
providências”.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0521- QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2022 4

Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o desmembra-
mento da Chácara 54-C, com área de 3.09.14.04 ha, situada 
de frente para a Rua São José de Ribamar (Loteamento Par-
que Residencial São José), Perímetro Urbano, desta cidade, 
nos termos do memorial descritivo e do projeto, datados de 
30 de maio de 2021, firmado pelo R.T. ADÃO VALTER ALVES 
DE SOUSA, CREA-TO 205103/D, com anotação e responsa-
bilidade técnica nº TO20210305496, em 11.06.2021.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto nº 1.004, de 20 de julho de 2.021.

                                        
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0737, DE 15 DE JUNHO DE 2022.
 
“Dispõe sobre o Desmembramento da Área Pú-
blica Municipal APM-05, Loteamento Residencial 
Jardim Nova América, desta cidade, e dá outras 
providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:
 
Art. 1º - Ficam aprovados o projeto e o desmembra-

mento da Área Pública Municipal APM-05, Loteamento Re-
sidencial Jardim Nova América, desta cidade, nos termos do 
projeto e do memorial descritivos, datados de 24 de março 
de 2022, firmado pelo RT. JOÃO CONCEIÇÃO BATISTA DOS 
SANTOS, CFT-BR C40191630144, com anotação e responsa-
bilidade – CFT-BR 2201715195, DE 25.03.2022.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial os Decretos nsº 0379, de 30 de março de 2.022 e  
0613, de 18 de maio de 2.022.

                                  
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias, do mês de junho de 2022.
                                                                                                                                                                                                                      

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0738, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre o remembramento dos lotes 
08-remanescente, 01-remanescente e 02-B, da 
Quadra 90, desta cidade, e dá outras providên-
cias”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 

com a Avenida Amazonas; a Leste com o lote 14; e a Oeste, 
com parte do lote 15.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.    
                                  
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias, do mês de junho de 2022.

 JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0735, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre definição de limites e confronta-
ções da parte remanescente do Lote 16, da Qua-
dra 114, desta cidade, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

Art. - 1º - Ficam aprovados o projeto e o memorial 
descritivo de definição de limites e confrontações da par-
te remanescente do lote 16, da quadra 114, com área de 
495,60m², situado na Avenida Alagoas, esquina com a Rua 
Adelmo Aires Negre (antiga Rua 02), desta cidade, nos ter-
mos do memorial descritivo e do projeto, datados de 11 de 
outubro de 2.022, firmado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE 
ABREU, CFT-BR 44145934172, com anotação e responsabili-
dade técnica online nº BR 2201754749, em 12.04.22.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.    
                                  
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias, do mês de junho de 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   JOSINIANE BRAGA NUNES
  Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0736, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre o desmembramento da Chácara 
54-C, situada no Perímetro Urbano, desta cidade, 
e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:
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CONSIDERANDO o projeto e memorial descriti-
vo, apresentado pelo R.T. FLÁVIO ALVES LEÃO, CREA-TO 
325873/D-TO, datado de 02 de maio de 2022, mostrando 
a verdade real das medidas perimetrais do lote 15, quadra 
129, são as apresentadas no memorial descritivo e planta 
anexos com o Termo de Responsabilidade Técnica nº TO 
20220359394, de 02.05.22;

CONSIDERANDO FINALMENTE, o princípio maior 
constitucional que toda propriedade imóvel deve cumprir 
seu fim social.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o projeto de retificação de si-
tuação do imóvel urbano caracterizado como sendo o Lote 
15, da quadra 129, passando a ter as características, cons-
tantes do Projeto elaborado pelo R.T. FLÁVIO ALVES LEÃO, 
CREA-TO 325873/D-TO, cujo projeto está datado de 02 de 
maio de 2.022, e anotado no CRT sob o nº TO20220359394, 
em 02.05.2022, que fica fazendo parte integrante deste De-
creto como se um só documento fosse.

PARAGRAFO ÚNICO -  da retificação surgirá:

I - LOTE 15, da quadra 129, com área de 630,00m², 
situado na Rua Delfino Aguiar (antiga Rua 13), esquina com 
a Avenida Maranhão, desta cidade, medindo: 21,00 metros 
ditos de frente, por 30,00 metros lineares de fundo, limitan-
do-se ao Norte, com o lote 14; ao Sul, com a Avenida Mara-
nhão; a Leste, com o lote 16; e a Oeste, com a Rua Delfino 
Aguiar (antiga Rua 13).

Art. 2º Ficam os órgãos competentes deste municí-
pio, autorizados a procederem às anotações e averbações 
que se fizerem necessárias, em decorrência da presente 
aprovação, para que produza seus efeitos jurídicos deseja-
dos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.    

                                  
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0740, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre o desmembramento do lote 14, 
da Quadra 247, desta cidade, e dá outras provi-
dências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o remembra-
mento dos Lotes 08-remanescente, com área de 217,125m², 
situado na Rua Engenheiro Bernardo Sayão (antiga Rua 09); 
Lote 01-remanescente, com área de 100,00m², situado na 
Rua Engenheiro Bernardo Sayão (antiga Rua 09) e Lote 02-
B, com área de 27,50m², situado no fundo do lote 02-re-
manescente, todos da Quadra 90, desta cidade, perfazen-
do uma área total de 344,625m², nos termos do memorial 
descritivo e do projeto, datados de 26 de janeiro de 2022, 
firmado pelo R.T. ADÃO VALTER ALVES DE SOUSA, CREA-TO 
205103/D, com anotação e responsabilidade técnica nº 
TO20220344406, em 04.02.2022.

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 junho de 2.022.  

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0739, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre a aprovação de Projeto de Retifi-
cação de situação de Imóvel Urbano, denomina-
do de Lote 15, da Quadra 129, desta cidade, e dá 
outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

CONSIDERANDO que é competência constitucional 
do Poder Público Municipal o ordenamento das cidades 
(artigo 31, I, VII, da Constituição Federal):

CONSIDERANDO que é competência exclusiva do 
Poder Público Municipal, a aprovação dos Projetos de Lote-
amento, Desmembramento e Alteração física dos Imóveis 
urbanos (artigo 12, da Lei Federal 6.766/79 e Lei Municipal 
nº 796/1989:

CONSIDERANDO que é competência exclusiva do 
Poder Público Municipal, o controle do uso e ocupação do 
solo urbano (artigos 21 e 22, da Lei Municipal nº 796/1989:

CONSIDERANDO que é imposição legal que as ca-
racterísticas dos imóveis urbanos “in loco”, representem a 
verdade real, inclusive juridicamente (artigo 1.247, Código 
Civil e artigo 212, da Lei Registral):

CONSIDERANDO que foram atendidas todas as exi-
gências estabelecidas pelo artigo 213, da Lei Registral, com 
respeito às divisas dos imóveis confrontantes, não havendo 
avanço sobra nas vias públicas, tratando-se de retificação 
“intramuros”;
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,
CONSIDERANDO o projeto e memorial descritivo, 

apresentado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU, CFT-
-BR 44145934172, datado de 25 de maio de 2.022, mostran-
do a verdade real das medidas perimetrais de parte do lote 
01, quadra 181, são as apresentadas no memorial descritivo 
e planta anexos com o Termo de Responsabilidade Técnica 
nº CFT 2201877675, de 10.06.2.022

CONSIDERANDO FINALMENTE, o princípio maior 
constitucional que toda propriedade imóvel deve cumprir 
seu fim social.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o projeto de retificação de si-
tuação do imóvel urbano caracterizado como sendo par-
te do Lote 01, da quadra 181, passando a ter as caracte-
rísticas, constantes do Projeto elaborado pelo R.T. ALDER 
MENDONÇA DE ABREU, CFT-BR 44145934172, cujo proje-
to está datado de 25 de maio, e anotado no CRT sob o nº 
TRT2201877675, em 10.06.2.022, que fica fazendo parte 
integrante deste Decreto como se um só documento fosse.

PARAGRAFO ÚNICO -  da retificação surgirá:

I – Parte do Lote 01, da quadra 181, com área de 
350,00m², situado na Avenida Bahia (antiga Avenida Ter-
ritório do Acre), esquina com a Rua Erlandson Leitão Brito 
(antiga Rua 15), desta cidade, medindo: 10,00 metros linea-
res de frente, por 35,00 metros ditos de fundo, limitando-se 
ao Norte com a Avenida Bahia (antiga Avenida Território do 
Acre); ao Sul, com o lote 08; a Leste com a Rua Erlandson 
Leitão Brito (antiga Rua 15); e a Oeste com parte do mesmo 
lote.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes deste municí-
pio, autorizados a procederem às anotações e averbações 
que se fizerem necessárias, em decorrência da presente 
aprovação, para que produza seus efeitos jurídicos deseja-
dos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.    

                                  
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 

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

JOSINIANE BRAGA NUNES
   Prefeita de Gurupi-TO

DECRETO Nº 0742, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre a aprovação de Projeto de Retifi-
cação de área quadrada e perimetrais de Imóvel 
Urbano, denominado de partes dos Lotes 11,12 
e 13, da Quadra 335, desta cidade, e dá outras 
providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o desmembra-
mento do Lote 14, da quadra 247, com área de 525,00m², 
situado na Avenida Paraná, desta cidade, nos termos do 
memorial descritivo e do projeto, datados de 31 de maio de 
2013, firmado pelo R.T. ALBERTO TEIXEIRA FRANÇA, CREA 
42/TD-GO, com anotação e responsabilidade técnica nº 
000010902013016830-10, em 03.06.13.

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 junho de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0741, DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

“Dispõe sobre a aprovação de Projeto de Retifi-
cação de situação de parte do Imóvel Urbano, 
denominado de parte do Lote 01, da Quadra 
181, desta cidade, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e 
tendo em vista o que dispõe o inciso lº, do Artº lº, da Lei 
Municipal nº 1.611, de 23.05.05,

CONSIDERANDO que é competência constitucional 
do Poder Público Municipal o ordenamento das cidades 
(artigo 31, I, VII, da Constituição Federal):

CONSIDERANDO que é competência exclusiva do 
Poder Público Municipal, a aprovação dos Projetos de Lote-
amento, Desmembramento e Alteração física dos Imóveis 
urbanos (artigo 12, da Lei Federal 6.766/79 e Lei Municipal 
nº 796/1989:

CONSIDERANDO que é competência exclusiva do 
Poder Público Municipal, o controle do uso e ocupação do 
solo urbano (artigos 21 e 22, da Lei Municipal nº 796/1989:

CONSIDERANDO que é imposição legal que as ca-
racterísticas dos imóveis urbanos “in loco”, representem a 
verdade real, inclusive juridicamente (artigo 1.247, Código 
Civil e artigo 212, da Lei Registral):

CONSIDERANDO que foram atendidas todas as exi-
gências estabelecidas pelo artigo 213, da Lei Registral, com 
respeito às divisas dos imóveis confrontantes, não havendo 
avanço sobre as vias públicas, tratando-se de retificação “in-
tramuros”;

CONSIDERANDO que a forma como foi lavrada a 
escritura de parte do lote 01, da quadra 181, matricula Nº 
21.731, está sobrepondo com a outra parte do lote 01, ten-
do os seguintes limites e confrontações; parte do lote 01, 
da quadra 181, com área de 350,00m², sendo 17,50 metros 
lineares de frente, por 20,00 metros ditos de fundos, limi-
tando-se ao Norte, com parte do mesmo lote; ao Sul, com 
o lote 08; a Leste, com a Rua Erlandson Leitão Brito (antiga 
Rua 15); e a Oeste, com o lote 02.
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lado esquerdo confrontando com a Rua Senador Pedro Lu-
dovico (antiga Rua 08) a LESTE.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes deste municí-
pio, autorizados a procederem às anotações e averbações 
que se fizerem necessárias, em decorrência da presente 
aprovação, para que produza seus efeitos jurídicos deseja-
dos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto nº 0328, de 16 de março de 2.022.    

                                  
Gabinete do Prefeito Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 15 dias, do mês de junho de 2022. 

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita de Gurupi-TO

IPASGU

PORTARIA Nº. 069/2022, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre o empenho estimativo e das ou-
tras 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;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o cum-
primento das obrigações do exercício financeiro/orçamen-
tário de 2022, de acordo com os procedimentos definidos 
na legislação regente da matéria;

CONSIDERANDO também a necessidade de atender 
às disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e em especial, a ela-
boração do Relatório de Gestão Fiscal;

CONSIDERANDO a Lei Municipal 1370/2000 que pre-
ceitua que o IPASGU irá prestar assistência de forma indire-
ta e dirigida, por meio de prestadores de serviços creden-
ciados.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a 
proceder com o empenho estimativo na FICHA 20227528, 
abaixo descriminado.

FAVORECIDO CNPJ Nº VALOR (R$)

HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA 07.169.771/0001-56 R$ 110.000,00

Gabinete da Prefeita 

CONSIDERANDO que é competência constitucional 
do Poder Público Municipal o ordenamento das cidades 
(artigo 31, I, VII, da Constituição Federal):

CONSIDERANDO que é competência exclusiva do 
Poder Público Municipal, a aprovação dos Projetos de Lote-
amento, Desmembramento e Alteração física dos Imóveis 
urbanos (artigo 12, da Lei Federal 6.766/79 e Lei Municipal 
nº 796/1989:

CONSIDERANDO que é competência exclusiva do 
Poder Público Municipal, o controle do uso e ocupação do 
solo urbano (artigos 21 e 22, da Lei Municipal nº 796/1989:

CONSIDERANDO que é imposição legal que as ca-
racterísticas dos imóveis urbanos “in loco”, representem a 
verdade real, inclusive juridicamente (artigo 1.247, Código 
Civil e artigo 212, da Lei Registral):

CONSIDERANDO que foram atendidas todas as exi-
gências estabelecidas pelo artigo 213, da Lei Registral, com 
respeito às divisas dos imóveis confrontantes, não havendo 
avanço sobra nas vias públicas, tratando-se de retificação 
“intramuros”;

CONSIDERANDO o projeto e memorial descritivo, 
apresentado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU, CFT-
-BR 44145934172, datados de 31 de janeiro de 2022, mos-
trando a verdade real dos limites, confrontações e medidas 
perimetrais e consequentemente a verdadeira metragem 
quadrada de partes dos lotes 11, 12 e 13, quadra 335, MA-
TRICULA 43.659, são as apresentadas no memorial descriti-
vo e planta anexos com o Termo de Responsabilidade Téc-
nica nº TO 20221607975, de 31.01.21;

CONSIDERANDO FINALMENTE, o princípio maior 
constitucional que toda propriedade imóvel deve cumprir 
seu fim social.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o projeto de retificação dos li-
mites, confrontações e medidas perimetrais e a verdadeira 
área quadrada do imóvel urbano caracterizado como sen-
do partes dos Lotes 11, 12 e 13, da quadra 335, passando a 
ter as características, constantes do Projeto elaborado pelo 
R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU, CFT-BR 44145934172, 
cujo projeto está datado de 31 de janeiro de 2,022, e ano-
tado no CRT sob o nº BR20221607975, em 31.01.2022, que 
fica fazendo parte integrante deste Decreto como se um só 
documento fosse.

PARAGRAFO ÚNICO -  da retificação surgirá:

I – PARTE DOS LOTES 11, 12 e 13, da quadra 335, com 
áreas respectivas de 846,42m², 428,02m² e 284,30m², per-
fazendo uma área total de 1.558,74m², situados na Avenida 
Espirito Santo, esquina com a Rua Senador Pedro Ludovico 
(antiga Rua 08), desta cidade.  Medindo: 60,73 metros de 
frente confrontando com a Avenida Espirito Santo, ao SUL; 
7,17 metros de fundo, confrontando com o lote 09, ao NOR-
TE; 70,05 metros do lado direito, confrontando com a Rua 
Melquiades Barros dos Santos ao OESTE; e 45,59 metros do 
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A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições le-
gais,

CONSIDERANDO o ofício n° 269/2022/PGM, de 06 de 
junho de 2.022, expedido pela Procuradoria Geral do Muni-
cípio, solicitando a suspensão de férias da servidora.

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora 
VITÓRIA BARRETO PASSOS, matrícula n° 498895, ocupante 
do cargo de Diretor II, por motivo de necessidade do servi-
ço, lotada na Procuradoria Geral do Município, no período 
de 23 de maio de 2.022 a 21 de junho de 2.022, relativo ao 
período aquisitivo de 2021/2022.

II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de maio 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 ju-
nho de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  238, DE 15 DE JUNHO 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 n° 147//2022/IPASGU, de 
09 de junho de 2.022, expedido pelo Instituto de Assistên-
cia dos Servidores de Gurupi, solicitando a fruição de férias 
da servidora;

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pú-
blica municipal ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, lotada no Instituto de 
Assistência dos Servidores de Gurupi, pelo período de 20 de 
junho de 2.022 a 04 de julho de 2.022, relativo ao período 
aquisitivo de 2021/2022, suspensa por meio da PORTARIA 
Nº 105/2022, de 18 de março de 2.022.

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

cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 20 de junho 
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 ju-
nho de 2.022.

Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de ju-
nho de 2022.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO RECADASTRAMENTO

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DE GURUPI- IPASGU, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o Decreto Municipal n. 586/2021.

CONSIDERANDO a necessidade atualizar o cadastro 
de usuários do IPASGU

CONSIDERANDO a mudança do sistema de emissão 
de guias do IPASGU

RESOLVE:

Convocar todos os usuários do IPASGU para recadas-
tramento geral.

O RECADASTRAMENTO SERÁ REALIZADO DO DIA 
20 DE JUNHO ATÉ O DIA 30 JULHO DE 2022 NA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO NA UNIDADE DO “ÉPRAJÁ”, 
DAS 07:00 ÀS 19:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁ-
BADOS DAS 08:00 ÀS 12:00.

No ato do recadastramento o usuário deverá apre-
sentar:

a) Documentos originais: RG, e CPF do titular e de-
pendentes;

b) Se casado, certidão de casamento; 
c) Dependentes Incapazes: Documentos que com-

provam a incapacidade Tutela/curatela;
d) Comprovante de endereço atualizado;
e) Contracheque atualizado

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente do IPASGU, aos 15 dias do 
mês de junho de 2022.

Zander Luis Guimarães Nascimento
Presidente do IPASGU

DEC. 586/2021

PORTARIA Nº. 237, DE 15 DE JUNHO DE 2.022. 

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

Secretaria Municipal de Administração
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Municipal de Planejamento e Finanças, pelo período de 1° 
a 30 de julho de 2.022, relativo ao período aquisitivo de 
2021/2022, suspensa por meio da PORTARIA Nº 143/2022, 
de 20 de abril de 2.022.

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

blicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1° de julho 
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 ju-
nho de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 241 DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

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

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO do Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais;

CONSIDERANDO o ofício n° 206/2022/SEPLAF, de 10 
de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, solicitando a interrupção de fé-
rias da servidora;

R E S O L V E:

I – INTERROMPER, por necessidade do serviço, o pe-
ríodo de fruição de férias da servidora, RAFAELA WODZIK 
DA SILVA, matrícula de n° 494700, ocupante do cargo de Co-
ordenador I, programadas para o período de 1° a 30 de jun-
ho de 2.022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021 
e convocá-la às suas atividades a partir do dia 15 de junho 
de 2.022.

II – Os 16 (dezesseis) dias remanescentes do perío-
do das férias interrompidas da servidora serão gozados em 
data oportuna e não prejudiciais ao serviço público e à ser-
vidora.

III – Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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 junho 
de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 242 DE 15 DE JUNHO DE 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  239, DE 15 DE JUNHO 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 n° 204//2022/SEPLAF, de 10 
de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, solicitando a fruição de férias da 
servidora;

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pú-
blica municipal ANDREYA CASTILHO DA SILVA RIBEIRO, ocu-
pante do cargo de Fiscal de Postura e Edificações, lotada na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, pelo perí-
odo de 20 de junho de 2.022 a 09 de julho de 2.022, relativo 
ao período aquisitivo de 2019/2020, suspensa por meio da 
PORTARIA Nº 0675/2022, de 25 de novembro de 2.020.

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

cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 20 de junho 
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 ju-
nho de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  240, DE 15 DE JUNHO 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 n° 205//2022/SEPLAF, de 10 
de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, solicitando a fruição de férias do 
servidor;

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias do servidor pú-
blico municipal GERALDO VIEIRA FILHO, ocupante do car-
go de Motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria 
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cpl@gurupi.to.gov.br. Gurupi/TO, 15/06/2022. Karita 
Carneiro Pereira – Presidente do Instituto de Previdência 
Social do Município de Gurupi.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
037/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - SRP

Processo nº 2021.003831. Pregão Presencial nº 003/2022-
SRP. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Cultu-
ra e Turismo. Detentoras: PRIME LOCAÇÃO DE ESTRU-
TURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 
26.875.979/0001-35; STELLA FERNANDA RODRIGUES DE 
SOUSA, CNPJ nº 23.555.091/0001-27; REAL FOTOGRAFIAS E 
EVENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 04.698.576/0001-25. Valor: R$ 
10.853.060,00 (dez milhões e oitocentos e cinquenta e três 
mil e sessenta reais). Objeto: Registro De Preços Para Futura, 
Eventual E Parcelada, Locação De Estrutura Física E Equipa-
mentos Para Eventos Diversos, Serviços De Decoração/Or-
namentação, Segurança Não Armada E Outros. Assinatura: 
14/06/2022.  Vigência: 12 meses contados desta publica-
ção. Íntegra da ARP: www.gurupi.to.gov.br. Fundamenta-
ção Legal: Lei nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/93, Decreto nº 
10.024/2019, Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 
e demais legislações pertinentes. Gurupi/TO, 15/06/2022. 
Amanda Pereira Costa - Secretária Municipal de Cultura e 
Turismo.

-------CULTURA E TURISMO----

PORTARIA Nº 10/2022, DE 15 JUNHO DE 2022.

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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais e, no uso de sua competência e ten-
do como prerrogativa os regramentos estatuídos pela a Lei 
Federal nº 8.666/1993, e;

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo para contratação da empresa 
BANDA TRI-SHOW, CNPJ Nº 19.030.080/0001-56, no evento 
de festividades juninas. 

CONSIDERANDO o art. 25, III, da Lei n° 8.666/1993 
que dispõe a possibilidade de INEXIGIBILIDADE de licitação 
para contratação de profissional de qualquer setor artísti-
co, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública;

D E C I D E:

Art. 1º - Declarar a inexigibilidade de procedimento 
licitatório para Contratação da Banda TRI-SHOW, banda de 
renome regional/local, representado pela empresa: BANDA 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

“Dispõe sobre interrupção do período de fruição 
de férias de servidor público municipal e dá 
outras providências”.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO do Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais;

CONSIDERANDO o ofício n° 250/2022/PGM, de 30 de 
maio de 2.022, expedido pela Procuradoria Geral do Muni-
cípio, solicitando a interrupção de férias da servidora;

R E S O L V E:

I – INTERROMPER, por necessidade do serviço, o pe-
ríodo de fruição de férias da servidora, JAQUELINE DE KAS-
SIA RIBEIRO DE PAIVA, matrícula de n° 498946, ocupante do 
cargo de Subprocurador Geral, programadas para o perío-
do de 27 de junho de 2.022 a 26 de julho de 2.022, referente 
ao período aquisitivo de 2021/2022 e convocá-la às suas 
atividades a partir do dia 18 de julho de 2.022.

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

III – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 18 de julho 
de 2.022.

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 junho 
de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 

O Município de Gurupi/TO, através da do Institu-
to de Previdência Social do Município de Gurupi, por 
intermédio de sua presidente, TORNA PÚBLICO a SUS-
PENSÃO da Pregão Presencial nº 007/2022, Processo 
nº 2022.004063. Tipo Menor Preço, Ampla Concorrên-
cia. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando licença de uso de software - sistema 
informatizado para regime próprio de previdência so-
cial - RPPS, com prestação de serviços de instalação, 
implantação, treinamento, manutenção, desenvolvi-
mento e atualização legal/tecnológico para o instituto 
de previdência social do município de Gurupi - Gurupi 
Prev. Marcada para o dia 20/06/2022 às 09:00h, horário 
local, na Sala de Reuniões da Sec. de Administração, 
na BR-242, KM 405, Bloco H, CEP: 77.410-970, Gurupi/
TO. O motivo da suspensão se dá pela necessidade de 
fazer adequações no Edital. Informações pelo e-mail: 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº. 047.22

Processo administrativo nº 2022.006750 Inexigibilidade nº 
022/2022. Portaria de Inexigibilidade nº 10/2022. Partes: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CNPJ nº 
17.526.555/0001-74 e IVONALDO BARBOSA DA SILVA, CNPJ 
sob o nº 19.030.080/0001-56. Objeto: CONTRATAÇÃO DA 
BANDA TRI-SHOW, PARA FESTIVIDADES JUNINAS. Valor 
estimado: R$ 3.000,00 (três mil reais). Data de Assinatura: 
15/06/2022  

AMANDA PEREIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

DECRETO  122/2022
 

TRI-SHOW, inscrito no CNPJ nº: 19.030.080/0001-56, com 
sede na Rua Helio Ribeiro nº 592 Bairro: Vila Feliz, Cariri-TO, 
para realização de 1(uma) apresentação Musical no dia 18 
de Junho de 2022, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

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

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

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da cidade 
de Gurupi Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de junho 
de 2022.

Amanda Pereira Costa
Secretária de Cultura e Turismo

Decreto n° 122/2022
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Art.2º. Caso o saldo empenhado não seja suficiente, 
será realizado novo empenho estimativo.

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

EDITAL 03/2022 
 

A Prefeitura de Municipal de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza 
edital de credenciamento para seleção e contratação artística para o XXI Arraiá da Amizade. Para 
tanto, conforme orientações do controle Interno da Prefeitura de Gurupi, torna público o presente 
Edital: 

 
 
 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O presente Edital tem por objeto principal o credenciamento público para a contratação de 
apresentações musicais para as atividades festivas do XXI Arraiá da Amizade 2022. 
 
1.2 Os inscritos deverão ser músicos reconhecidos no cenário musical local e o repertório dos mesmo 
precisa ser  exclusivamente nos estilos musicais Forró e Sertanejo dançante. 
 
1.2.1 Serão contratadas até 4 (quatro) apresentações musicais, para execução dos serviços em 
qualquer um dos dias do mês junino tanto no palco principal quanto no coreto da praça do Centro 
Cultural Mauro Cunha; 
 
1.3 A mera inscrição do proponente não vincula sua seleção, devendo obrigatoriamente o mesmo ser 
habilitado na condição de APTO À CONTRATAÇÃO, pela Comissão de Seleção, corroborado pelo 
resultado desse edital,  
 
 
2. DO PAGAMENTO 

 
2.1 A prestação de serviços terá o pagamento efetivado com valor único, objeto desta seleção pública, 
será efetuado pela Prefeitura Municipal  de Gurupi em um único cachê, no valor R$ 3.000,00 (Três 
mil reais).  
 
2.2 Após a execução dos serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias, o contratado deverá protocolar 
requerimento de pagamento mediante apresentação de nota fiscal, visto que os documentos já devem 
ser apresentados no ato de credenciamento deste. 

 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar desta seleção pública quaisquer músicos ou grupos que atenderem a todas as 
exigências expressas neste Edital, especialmente quanto à documentação, mediante representação 
exclusivamente por pessoas jurídicas legalmente constituídas. 

 
3.2. Os músicos proponentes, ou grupos deverão comprovar residência na cidade de Gurupi. 

 
3.3. Em hipótese alguma serão admitidos como proponentes servidores ou equiparados da Prefeitura 
Municipal de Gurupi e da Câmara Municipal Gurupi, seu cônjuge, companheiro, parente em linha 
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2022, o mesmo será anulado automaticamente.Art.3º. Caso remanesça saldo em 31 de dezembro de 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

reta e em linha colateral, parentesco por afinidade, até terceiro grau e demais casos elencados no artigo 
9º da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações. 

 
3.4. Não poderão representar os proponentes as pessoas jurídicas: 
a) Inadimplentes com a Administração Pública Municipal (secretarias, autarquias, fundações e 
demais) ou que estejam com processos de prestação de contas pendentes ou considerados 
inadimplentes com a Prefeitura Municipal de Gurupi, independentemente da instauração de processo 
administrativo ou judicial. 

 
3.5. Cada proponente poderá inscrever-se somente em uma proposta.  

 
3.6. As propostas deverão atender aos requisitos deste Edital e seus anexos e deverão conter 
especificações do músico ou grupo participante. 

 
3.7. A participação neste edital importará ao proponente irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas, bem como, da observância das normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

 
 
4. DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. As inscrições ocorrerão do dia 15 ao dia 19 de maio de 2022, exclusivamente através do e-mail: 
cultura@gurupi.to.gov.br. 

 
4.2. Para participar da Seleção Pública os interessados deverão encaminhar toda a documentação 
scaneada, com a documentação exigida nas cláusulas quinta, sexta e sétima. 

 
4.3. A análise da documentação apresentada será efetuada por Comissão de Avaliação. 

 
 
 
5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
REPRESENTANTE 

 
 
5.1. Dos documentos exigidos para a Habilitação Jurídica e Fiscal: 

 
 

I. PROPOSTA “Observar o preenchimento dos dados essenciais da proposta, tais como duração 

dos shows, quantidade de shows e seus valores unitários, componentes da banda, 

responsabilidade pelos itens acessórios (equipamentos, camarim, som, transporte, hospedagem, 

dentre outros), validade da proposta, data de propositura da proposta, e assinatura. 

II. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE se houver, no caso de a contratação ter sido feita 

através de agente e não direto com a própria banda. 

III. DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATADA 

IV. CNPJ 
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Art.4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

V. COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
VI. CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA (Seja através de requerimento de 

empresário ou inscrição de microempreendedor individual) 
VII. DECLARAÇÃO DE VINCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
VIII. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

 
IX. COMPROVANTE DE RECONHECIMENTO DA BANDA A NÍVEL 

(NACIONAL/REGIONAL), folders, prospectos, cd, cartazes de outros eventos, anúncios em 

jornal de grande circulação, outras contratações junto a órgãos públicos. 

X. COMPROVANTE DE PREÇO PRATICADO sempre através de nota fiscal e contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado e ainda dar preferência as comprovações que 

tenham como contratante órgão público, para garantir maior segurança a contratação. 

XI. DOCUMENTOS FISCAIS: Alvará, FGTS, Certidão Negativa da Fazenda Municipal, Certidão 

Negativa da Fazenda Estadual, Certidão da Receita Federal, Certidão Trabalhista 

 
6. DA ANÁLISE DOCUMENTAL E DO SORTEIO 

 
 
6.1 Havendo número superior ao de apresentações para o evento, será realizado sorteio público no 
dia 21/06 ás 10h na Secretaria de Cultura e Turismo com filmagem postada nas redes sociais da 
mesma. 
  

6.2 O sorteio deverá se basear na observância aos princípios da transparência e da moralidade 
administrativa, e será filmado e postado  nas  redes da  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
 

6.3 Em caso de não haver inscrições aptas suficientes a preencher as 4 (quatro) contratações 
artísticas pretendidas pelo Edital de Chamamento, serão consideradas automaticamente 
CLASSIFICADAS as propostas APTAS pela Comissão de Avaliação até o limite de 04 (quatro) 
propostas, deixando-se de realizar o sorteio público. 
 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

 
7.1 O resultado será homologado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 

Gurupi o resultado decorrente do sorteio público, será publicado nas redes sociais da Secretaria 
Municipal de Cultura e turismo e no site da prefeitura. 

 
7.2 Os representantes das 04 (quatro) propostas classificadas serão convocados no mesmo ato de 

homologação para ciência do dia, horário e local da apresentação. 
7.3 A convocação se dará por meio de comunicação por meio eletrônico cadastrado e telefone. 
7.4 O convocado deverá comparecer à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio de seu 
representante legal, a contar da data de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, 
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Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n° 8.666/93. 
7.5 O não comparecimento, por qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará no imediato 
e automático cancelamento da convocação, sendo facultado a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o 
chamamento por ordem  de classificação, quando houver, dos demais classificados. 
 
 
8. DOS ESCLARECIMENTOS 

 
8.1 Informações complementares ou esclarecimentos sobre o presente Edital serão prestadas pela 
Secretaria de Cultura e Turismo, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, pelo fone (063) 3312-
5767  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
9.1 Executar, às suas expensas, todas as atividades constantes no presente edital e proposta. 

 
9.2 Arcar com os gastos referentes à apresentação da proposta, taxas, emolumentos, taxas, cópias, 
fotos e quaisquer outras despesas vinculadas ao objeto. 

 
9.3 Responder, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a contar do comunicado da Prefeitura, a 
todas as exigências e necessidades para efetivação de sua contratação. 

 
9.4 Caberá ao proponente a integral responsabilidade pelos equipamentos e instrumentos de uso 
pessoal a serem utilizados durante a apresentação, isentando a Prefeitura e seus prepostos de qualquer 
reclamação por si ou terceiros, de quaisquer indenizações por perdas, roubos ou danos. 

 
9.5 É vedada a cessão ou transferência do objeto do Contrato, total ou parcial, bem como a 
subcontratação. 

 
9.6 O tempo total de apresentação para cada contratado será de até 02:00h (duas horas). 

 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
10.1 Efetuar os pagamentos devidos aos contratados no prazo de até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da Nota Fiscal correspondente. 
 
10.2 Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar a realização das atividades propostas. 

 
10.3 Disponibilizar equipamento de som, palco e iluminação condizente com o porte do evento. 

 
10.3.1. As atividades em decorrência da execução da proposta deverão ser adaptáveis à infraestrutura 
fornecida pela municipalidade, quais sejam: palco, equipamentos de som, luz e móveis, logradouros 
públicos, tudo conforme planejamento prévio. 
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2022.publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de abril de 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

11. DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
11.1 Sob hipótese alguma a Prefeitura Municipal de Gurupi estará obrigada a efetuar qualquer tipo 
de ressarcimento aos músicos e integrantes dos grupos, em razão de despesas relacionadas a gravação 
dos vídeos e dos áudios, incluindo gastos com equipamentos de gravação, equipamentos de som, 
instrumentos musicais, estúdio, vestimentas, bebidas, alimentação, maquiagem, aluguel de locações 
para filmagem, deslocamento para locações de filmagem, contratação de profissionais especializados, 
aluguel ou aquisição de cenários, programas de computador, equipamentos de mixagem, reservas de    
hotéis ou pousadas, dentre outros, que correrão por sua conta exclusiva. 

 
11.2 O proponente, como executor da proposta, autoriza a utilização pela Prefeitura Municipal de 
Gurupi da imagem e voz fixadas durante a execução da proposta, conforme Termo de Autorização de 
Uso de Imagem, visando a produção de audiovisual para fins de reprodução, bem como das suas 
apresentações, facultada sua conservação em arquivo, divulgação e veiculação à Prefeitura, 
assegurando o acesso para qualquer pessoa no tempo e lugar que a Prefeitura escolher, publicação, 
distribuição, sem fins comerciais, pelo período de 05 (cinco) anos a contar da data da assinatura, nos 
termos da Lei n°. 9.610/98, bem como a cessão de som e imagem para a televisão, rádio, jornal e mídia 
eletrônica. 
 
11.3 O proponente, por ocasião do resultado da seleção pública, reconhece que os vídeos, áudios, 
release, fotos, cedidos nos termos deste regulamento poderão ser utilizados gratuitamente e autoriza a 
utilização pela Prefeitura, de suas imagens em associação com outros vídeos e áudios, bem como 
textos, títulos, documentos gráficos, fotos, cartazes, filmes, spots e/ou peças promocionais, em 
qualquer tipo de mídia, suportes e/ou meio de transmissão, analógico ou digital. A banda, os grupos e 
os músicos declaram expressamente, para todos os efeitos, que consentiram a gravação e exibição de 
seus nomes, imagens e sons de voz nos vídeos e áudios enviados no ato de inscrição para a Prefeitura, 
reconhecendo que nada têm a pleitear por conta de direitos da personalidade. 
 

11.4 O proponente responsabiliza-se pela utilização de todo e qualquer bem de titularidade de 
terceiros, protegida pela Legislação de Direitos Autorais, utilizado na execução da proposta, 
comprometendo-se em resguardar os direitos conexos de terceiros, envolvidos na consecução do objeto 
do presente edital, nos termos da Lei n°. 9.610/98, assumindo toda e qualquer responsabilidade advinda 
de sua utilização, incluindo reclamações ou questionamentos judiciais ou extrajudiciais deduzidos por 
terceiros quaisquer que sejam. 
 

11.5 Fica eleito o foro de Gurupi/TO para resolver questões relativas ao presente Edital. 
 
 
 

Gurupi – TO, 14 de junho de 2022. 
 
 
 

Amanda Pereira Costa 
Secretária de Cultura e Turismo 
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO 

Declaramos que a empresa  cadastrada no CNPJ/MF 

sob o n°. , representada por  , 

inscrito no CPF sob o n°.   e RG 

  ,        é        representante        exclusivo        do        músico/grupo 

  composto pelos integrantes abaixo qualificados, sendo que 

o mesmo poderá, para tanto, proceder a assinatura de todos os documentos, assim como receber, dar 

quitação, responsabilizar-se pela documentação solicitada para tal fim, enfim, praticar todos os atos 

necessários, inclusive os constantes em contrato a ser firmado com a Prefeitura. 

 
Gurupi, de de 2022. 

 
 
 
 
 
 

NOME DO INTEGRANTE CPF ASSINATURA 
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Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO 

 (razão social da empresa), inscrita no CNPJ n.º  , por intermédio de seu 

representante legal, Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

  e do CPF n.º , DECLARA que: 
 
 
 
a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação 

no presente Chamamento e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

 
b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública. 

 
c) Aceita integral e os termos do edital em epígrafe. 

 
 
d) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 
 

Gurupi, de de 2022. 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 
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Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
 

 

ANEXO III 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 
 
Eu, , inscrito no RG nº e CPF/CNPJ nº 

  , selecionado através do EDITAL PARA SELEÇÃO PÚBLICA Nº. 

003/2022, CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS PARA O XXI 

ARRAIÁ DA AMIZADE – 2022 , no período de 24  e 25 de junho de 2022, AUTORIZO o uso de 

minha imagem e voz  fixadas durante a execução da proposta, visando a produção de audiovisual para 

fins de reprodução, bem como das suas apresentações, facultada sua conservação em arquivo, 

divulgação e veiculação à   Prefeitura Municipal de Gurupi, assegurando o acesso para qualquer pessoa 

no tempo e lugar que a Prefeitura escolher, publicação, distribuição, sem fins comerciais, pelo período 

de 05 (cinco) anos a contar da data da assinatura, nos termos da Lei n°. 9.610/98, bem como a cessão 

de som e imagem para a televisão, rádio, jornal e mídia eletrônica. 

A presente autorização é concedida à título gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz em comento 

em todo o território nacional e no exterior. 

 
Por ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja 

a ser reclamado à título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 
Gurupi, de de 2022. 
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Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
 
 
A empresa___________________________________________________(Razão social), nome 
fantasia_____________________________________________ inscrita no CNPJ 
n°____________________, na Inscrição Estadual n°__________________________, com sede 
na______________________________________________________,Cidade - UF______________, 
Telefone ( )__________________, através de seu (proprietário/sócio/representante 
legal/procurador) conforme o caso, o(a) 
Sr.(a)__________________________________________________________________, 
Nacionalidade________________,Estado Civil______________,Profissão___________, Portador(a) 
do Documento de Identidade n°_______________ e do CPF 
n°______________________________________________, Residente e domiciliado 
á_______________________________________________, Cep_______, Telefone 
(______________), Cidade____________, UF_____; 
DECLARA, para todos os fins, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou 
técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, 
administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não 
mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA OU INDIRETA do Município de Gurupi-To, nos termos do Art.9°, inciso III, Lei n° 8666/93 
e Art.17, inciso XI, da Lei n° 13.707/18. 
DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer 
CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU 
INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO 
ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, 
inciso X, da Lei Federal  n° 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual n° 1.818/2007. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
GURUPI-TO, aos_____dias do mês de_______________de 2022. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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LOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE À 
03 DIÁRIAS INTEGRAIS. DESTINO DA VIAGEM: PORANGATU-
-GO FINALIDADE DA VIAGEM:PARTICIPAR DAS OFICINAS DA 
MOPSTRA DE TEATRO NACIONAL DE PORANGATU - TeNpo. 
PERÍODO: 17/06/2022 A 19/06/2022.

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022003000. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUDIMAR DIONIZIO DE SAN-
TANA, NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CORRES-
PONDENTE À 03 DIÁRIAS INTEGRAIS. DESTINO DA VIAGEM: 
PORANGATU-GO FINALIDADE DA VIAGEM:PARTICIPAR DAS 
OFICINAS DA MOPSTRA DE TEATRO NACIONAL DE PORAN-
GATU - TeNpo. PERÍODO: 17/06/2022 A 19/06/2022.

-----INFRA---

PORTARIA Nº 063, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Designar substituição de servidor na fun-
ção de atesto de notas fiscais, do Processo nº 
2021000283 e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 
2021000283 cujo objeto é: Dispensa por Inexigibilidade 
presando por uma gestão transparente e eficaz dos servi-
ços públicos.

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
técnico competente para atesto de notas fiscais.

CONSIDERANDO a necessidade em substituir o ser-
vidor anteriormente nomeado.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado para o atesto das notas fiscais, 
o servidor RAFHAEL ANGELO BARROS, ocupante do cargo 
DIRETOR I, matrícula nº 496093, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura no município de Gurupi- TO, sem 
prejuízos às suas funções normais e sem acréscimos em 
seus vencimentos, em substituição ao servidor ILDOMAR 
ALMEIDA MARTINS.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de maio de 2022;

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

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura, 
aos dias 15 do mês de junho de 2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PORTARIA Nº.007 DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Designar servidor na função de fiscal de contra-
to para o processo licitatório nº. 2021001190 e 
dá outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO do Município de Gurupi, estado do Tocantins que 
no uso das suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o processo licitatório Nº. 
2021001190 - Cujo objeto é registro de preços para futura, 
eventual e parcelada aquisição de gás de cozinha-GLP.

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
técnico competente para fiscalização da execução do con-
trato.

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
técnico competente para acompanhamento do processo e 
fiscalização do objeto;

CONSIDERANDO a necessidade em designar servi-
dor técnico compete.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado para exercer a função de fiscal 
de contrato, bem como o acompanhamento e atesto das 
notas fiscais o servidor FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE, 
Chefe de Divisão II, comissionado, matrícula: 499198 tele-
fones: (63) 98448-1664, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Gurupi – TO

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor no ato de sua pu-
blicação.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, aos dias 15 do mês de junho de 2022.

Eremilson Ferreira Leite
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Decreto nº. 1329/2021.

-------EDUCAÇÃO----

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022003000. PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR ALVES BENTO, NO VA-

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano

Secretaria Municipal de  Educação
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Processo Administrativo nº.2021.005501, TOMADA DE 
PREÇO Nº.004/2021 – CONTRATANTE: SECRETARIA MU-
NICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI-TO, CNPJ 
Nº.17.590.843/0001-98, CONTRATADA: TEMA ENGENHARIA 
E LOGÍSTICA EPP,  CNPJ Nº.26.743.742/0001-09. Objeto: Pror-
rogar o prazo de vigência contratual por mais 176 (cento e 
setenta e seis) dias corridos, compreendendo o período de: 
24/06/2022 a 17/12/2022, e prorrogar o prazo de execução 
por mais 92 (noventa e dois) dias corridos, compreendendo 
o prazo de: 17/06/2022 a 17/09/2022. Fundamentação legal 
em conformidade com o art. 57, § 1º, inciso II e III da Lei Fe-
deral nº. 8.666/93.  
Data de Assinatura: 14/06/2022.
ASS Elvan Leão Costa.
CAR Secretário Municipal de Infraestrutura – Decreto 
nº.0040/2022

------PLANEJAMENTO E FINANÇAS---

RESOLUÇÃO CGP GURUPI Nº 001, DE 31 DE MAIO DE 
2022

Delibera pela Formação de Grupo de Trabalho para a ela-
boração do Regimento Interno do Conselho Gestor De Par-
cerias Público-Privadas De Gurupi (CGP) e dá outras provi-
dências.

O CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
DE GURUPI (CGP), no uso das atribuições que lhe confere o 
art. art. 18º, da Lei 2.191, de 30 de dezembro de 2014, e das 
atribuições regimentais dispostas no art. 5º, do Decreto nº 
0608, de 18 de maio de 2022 e,
Considerando a importância do Regimento Interno na con-
solidação da autogestão do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas de Gurupi (CGP) e na regulamentação de 
como se dará́ o seu funcionamento, visando ao cumpri-
mento de sua função pública regularmente instituída; 
Considerando a necessidade de organizar o conjunto de 
normas estabelecidas para regulamentar a organização e 
o funcionamento do Conselho Gestor de Parcerias Público-
-Privadas de Gurupi (CGP);
Considerando a necessidade de definir as competências e 
atribuições dos membros do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas de Gurupi (CGP);
Considerando o disposto no art. 4º do Decreto 0608/2022: 
“O CGP poderá instituir grupos e comissões temáticas, de 
caráter temporário, destinados ao estudo e a elaboração de 
propostas sobre matérias específicas,

RESOLVE:

Art. 1º Formar Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração do 
Regimento Interno do Conselho Gestor de Parcerias Públi-
co-Privadas de Gurupi (CGP).
§ 1º O GT será composto pelos Conselheiros do CGP ou pes-
soas por eles indicadas;
§ 2º O GT será coordenado pela Dra. Vilma Alves De Souza, 
Controladora Geral do Município;

Secretaria Municipal de Planej. e Finanças

  Elvan Leão Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto 0040/2022

PORTARIA Nº. 064, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

“Designa servidores nos termos do art. 67, da Lei 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, fiscal de con-
trato e fiscal de obra para o processo licitatório 
nº. 2022002584 e dá outras providências”.

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

 
CONSIDERANDO a instauração do Processo Licitató-

rio nº. 2022002584, cujo objeto é Contratação de empresa 
para execução de recapeamento em CBUQ Termo de Con-
vênio nº 38960.000023/2022 que serão realizadas neste 
município –To;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
técnico competente para fiscalização da execução do con-
trato;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor 
técnico competente para acompanhamento do processo 
licitatório e fiscalização de execução do objeto;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada para exercer a função de fiscal 
de contrato, bem como o acompanhamento e atesto das 
notas fiscais, a servidora, Sr.ª. CAMILLA ARAÚJO MEDEI-
ROS, ocupante do cargo CHEFE DE DIVISAO IV, matricula nº 
500810, e-mail camillamedeiroseng.civil@gmail.com, lota-
da na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi – TO.

Art. 2°. Fica nomeado para exercer a função de fis-
cal de execução de obras e serviços, bem como o recebi-
mento e fiscalização dos materiais e atesto de documentos 
técnicos, o engenheiro civil Sr. Gustavo Pereira Garcia, CREA 
320389/D-TO, e-mail: gustavo.projetista@hotmail.com, lo-
tado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor no ato de sua pu-
blicação.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura, 
aos 15 dias do mês de junho de 2022.

Elvan Leão Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto nº. 0040/2022.

Estado do Tocantins – Município de Gurupi - TO
ATO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 

065/2021
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Art. 1º Opinar pela abertura de processo de contrata-
ção de empresa, para prestação de serviços técnicos espe-
cializados de apoio à administração municipal na implanta-
ção e desenvolvimento do Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas de Gurupi. 

I – As áreas de abrangência dos serviços técnicos, de-
verá incluir, entre outros:

a) realização de levantamentos, produção de es-
tudos técnicos, formação e desenvolvimento de 
portifólio de projetos estratégicos de infraestru-
tura;

b) auxiliar, através da transferência de conheci-
mentos, na formação de servidores municipais 
capazes de identificar e selecionar modelagens, 
projetos, estudos ou outros procedimentos que 
demandem análise técnica especializada em 
PPPs;

c) apoiar a administração municipal na seleção, de-
senvolvimento, governança e avaliação de estu-
dos de modelagens de projetos de parcerias;

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

SALUSTRIANO LUCAS M. LEMES
Conselheiro Presidente

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Gurupi 
(CGP)

RESOLUÇÃO CGP GURUPI Nº 003, DE 31 DE MAIO DE 
2022

Opina pela realização de estudos preliminares, 
no âmbito do Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas de Gurupi (CGP) e dá outras 
providências.

O CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRI-
VADAS DE GURUPI (CGP), no uso das atribuições que lhe 
confere o art. art. 18º, da Lei 2.191, de 30 de dezembro de 
2014, e das atribuições regimentais dispostas no art. 5º, do 
Decreto nº 0608, de 18 de maio de 2022 e,

Considerando o disposto no § 1° do Art. 18 da Lei 
municipal Nº 2.191/2014 que “Cabe ao CGPP elaborar o Pla-
no Municipal de Parcerias Público-Privadas e aprovar os edi-
tais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações”;

Considerando a necessidade do Poder Executivo 
Municipal desenvolver ações estratégicas centradas na am-
pliação e melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos, 
estimular o desenvolvimento econômico, a justiça social e 
ampliar as oportunidades de investimentos e a geração de 
empregos em Gurupi; 

Considerando a importância de promover à partici-
pação da iniciativa privada nos investimentos em infraes-
trutura e serviços públicos, fortalecendo a interação entre o 
Governo de Gurupi e a iniciativa privada por meio de cele-
bração de parcerias;

Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá apresentar a Minuta do 
Regimento Interno do Conselho Gestor de Parcerias Públi-
co-Privadas de Gurupi (CGP), para discussão e deliberação 
na 2a reunião ordinária do CGP.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

SALUSTRIANO LUCAS M. LEMES
Conselheiro Presidente

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Gurupi 
(CGP)

RESOLUÇÃO CGP GURUPI Nº 002, DE 31 DE MAIO DE 
2022

Opina pela contratação de empresa, para pres-
tação de serviços técnicos especializados de 
apoio à administração municipal na implantação 
e desenvolvimento do Programa Municipal de 
Parcerias Público-Privadas de Gurupi (CGP) e dá 
outras providências.

O CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRI-
VADAS DE GURUPI (CGP), no uso das atribuições que lhe 
confere o art. art. 18º, da Lei 2.191, de 30 de dezembro de 
2014, e das atribuições regimentais dispostas no art. 5º, do 
Decreto nº 0608, de 18 de maio de 2022 e,

Considerando o disposto no § 1° do Art. 18 da Lei 
municipal Nº 2.191/2014 que “Cabe ao CGPP elaborar o Pla-
no Municipal de Parcerias Público-Privadas e aprovar os edi-
tais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações”;

Considerando a necessidade do Poder Executivo 
Municipal desenvolver ações estratégicas centradas na am-
pliação e melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos, 
estimular o desenvolvimento econômico, a justiça social e 
ampliar as oportunidades de investimentos e a geração de 
empregos em Gurupi; 

Considerando que cabe ao CGP “a centralização, co-
ordenação, elaboração, gestão e execução de projetos e 
contratos de parcerias público-privadas”, conforme dispos-
to no art. 1º do Decreto n º 0608/2022; 

Considerando que contratos de parcerias e conces-
sões, exigem um nível de conhecimento técnico, experiên-
cia, domínio das legislações e das melhores práticas que 
regem o setor;

Considerando a necessidade de criar estrutura admi-
nistrativa, fluxos e rotinas necessários ao bom andamento e 
governança dos projetos;

Considerando a necessidade de capacitar servidores 
municipais, através da transferência de saberes e tecnolo-
gias, para a boa gestão do Programa de Parcerias Público-
-Privadas de Gurupi;

RESOLVE:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0521- QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2022 24

Considerando o disposto no § 1° do Art. 18 da Lei 
municipal Nº 2.191/2014 que “Cabe ao CGPP elaborar o Pla-
no Municipal de Parcerias Público-Privadas e aprovar os edi-
tais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações”;

Considerando que a provocação para realização de 
estudos técnicos e modelagem de projetos, pode ser feita 
por pessoa física ou jurídica de direito privado, conforme 
previsto no Decreto Federal nº 8.428/2015 e no Decreto Es-
tadual nº 6.148/2020;

Considerando a Manifestação de Interesse Privado 
Exclusiva (MIP) para estruturação de projetos e modelagens 
para implementação de “Smart Cities”, com modernização 
da infraestrutura, serviços e eficiência energética do muni-
cípio, proposta pela Houer Consultoria e Concessões Ltda;

Considerando a necessidade e conveniência para o 
desenvolvimento de projetos com os objetivos de moder-
nizar a infraestrutura urbana do município e ofertar melho-
res serviços a população;

Considerando a capacidade técnica e econômica 
atestadas pelo proponente da MIP, além de sua vasta expe-
riência na estruturação de projetos semelhantes;

Considerando que os custos referentes aos estudos 
correrão por inteira conta e risco da proponente da MIP, não 
cabendo ao poder público qualquer tipo de pagamento;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder autorização à Houer Consultoria e 
Concessões Ltda, com sede na Rua Maranhão, 166, 10º an-
dar, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas gerais, ins-
crita no CNPJ sob o nº 22.111.570/0001-91, autora de pro-
posta para desenvolver, por sua conta e risco, estudos de 
viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informa-
ções técnicas e demais insumos necessários à estruturação 
de projetos e modelagens para implementação de projeto 
de Cidade Inteligente (“Smart Cities”) e eventual concessão 
administrativa – PPP dos serviços de gestão, operação, oti-
mização, expansão, modernização da infraestrutura, servi-
ços e eficiência energética do município e de sua rede de 
iluminação publica.

Art. 2º Os estudos de modelagem deverão abranger 
no mínimo, as seguintes áreas de interesse do município:

I. eficiência energética, com soluções baseadas na 
economicidade e critérios de sustentabilidade 
(ESG) na incluindo geração de energia e ilumi-
nação pública;

II. soluções para videomonitoramento de vias e es-
paços públicos e de Centro de Controle Opera-
cional (CCO) para a gestão do sistema; 

III. soluções de conectividade para órgãos e espa-
ços públicos;

§ 1º O autorizado poderá ainda, a seu critério, apre-
sentar outras propostas e soluções relacionadas ao termo 
Cidade Inteligente, como as que envolvem a mobilidade ur-
bana, ordenamento e equipamentos públicos, entre outras;

Considerando os Planos e Projetos estratégicos defi-
nidos pela Administração Municipal de Gurupi,

RESOLVE:

Art. 1º Opinar favoravelmente e submeter à delibe-
ração da Prefeita Municipal de Gurupi, a determinação de 
realização de estudos preliminares, em áreas de interesse 
estratégico da Prefeitura, no âmbito do Programa Munici-
pal de Parcerias Público-Privadas e dos órgãos da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município, relacionados com a 
respectiva área. 

I – As áreas de interesse estratégico para realização 
dos estudos preliminares são:

a) Modernização e eficientização da Iluminação Pú-
blica;

b) Implantação de Vídeo Monitoramento de vias e 
áreas públicas;

c) Implantação do Centro de Controle Operacional 
– CCO;

d) Eficientização Energética com implantação de 
Usina fotovoltaica;

e) Implantação de Rede Municipal de Fibra ótica e 
Wi-Fi público;

f ) Modernização e eficientização do Aeroporto de 
Gurupi;

g) Modernização e eficientização da Rodoviária de 
Gurupi;

h) Gestão da Central de Abastecimento – CEASA 
Gurupi;

i) Ampliação e gestão dos Cemitérios Municipais;
j) Gestão do Aterro Público Municipal.

Art. 2º Opina pela instituição dos Grupos de Traba-
lhos interinstitucionais dos empreendimentos e serviços 
acima relacionados, com a finalidade de promover o anda-
mento dos estudos, definindo o Conselho Gestor de Parce-
rias Público-Privadas de Gurupi (CGP), como coordenador 
dos trabalhos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

SALUSTRIANO LUCAS M. LEMES
Conselheiro Presidente

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Gurupi 
(CGP)

RESOLUÇÃO CGP GURUPI Nº 004, DE 31 DE MAIO DE 
2022

Opina pela autorização de Manifestação de 
Interesse Privado exclusiva, para a realização 
de estudos de implantação de Smart Cities e dá 
outras providências.

O CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRI-
VADAS DE GURUPI (CGP), no uso das atribuições que lhe 
confere o art. art. 18º, da Lei 2.191, de 30 de dezembro de 
2014, e das atribuições regimentais dispostas no art. 5º, do 
Decreto nº 0608, de 18 de maio de 2022 e,
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tivo, visando a estimular a iniciativa privada a apresentar, 
por sua conta e risco, estudos e projetos relativos à conces-
são de serviços públicos, concessão de obra pública ou par-
ceria público-privada.”;

Considerando a necessidade de homogeneizar os 
procedimentos básicos, regras e diretrizes relacionados 
aos procedimentos de Manifestação de Interesse Privado 
e Procedimento de Manifestação de Interesse nos diversos 
órgãos e entidades da administração pública Municipal;

Considerando a necessidade de informar à socieda-
de sobre as novas diretrizes e os procedimentos gerais que 
pautarão os Procedimentos de Manifestação de Interesse 
Privado e Procedimento de Manifestação de Interesse para 
a contratação dos próximos empreendimentos públicos de 
infraestrutura por meio da celebração de contratos de par-
cerias com a iniciativa privada,

Considerando o disposto no art. 4º do Decreto 
0608/2022: “O CGP poderá instituir grupos e comissões te-
máticas, de caráter temporário, destinados ao estudo e a 
elaboração de propostas sobre matérias específicas,

RESOLVE:

Art. 1º Formar Grupo de Trabalho (GT) para a elabo-
ração de Minuta de Decreto Municipal Regulamentando os 
Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e as Ma-
nifestações de Interesse Privado (MIP).

§ 1º O GT será composto pelos membros do Conse-
lho de Parcerias Público-Privadas de Gurupi (CGP) ou pesso-
as por eles indicadas;

§ 2º O GT será coordenado pela Dra. Vilma Alves De 
Souza, Controladora Geral do Município;

Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá apresentar a 
Minuta de Decreto Municipal Regulamentando os Proce-
dimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e as Manifes-
tações de Interesse Privado (MIP), para discussão e delibe-
ração na 2a reunião ordinária do CGP.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

SALUSTRIANO LUCAS M. LEMES
Conselheiro Presidente

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Gurupi 
(CGP)

RESOLUÇÃO CGP GURUPI Nº 006, DE 31 DE MAIO DE 
2022

Delibera pela Formação de Grupo de Trabalho 
para a elaboração de Propostas de aperfeiço-
amento da legislação Municipal no âmbito do 
Programa Municipal de Parcerias Público-Priva-
das e dá outras providências.

O CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRI-
VADAS DE GURUPI (CGP), no uso das atribuições que lhe 
confere o art. art. 18º, da Lei 2.191, de 30 de dezembro de 

§ 2º As soluções apresentadas poderão ser alteradas 
conforme premissas do Município, após diagnósticos técni-
cos de campo.

Art. 3º No prazo máximo de 15 (quinze) dias, conta-
dos da publicação do aviso da presente autorização, a em-
presa autorizada deve firmar, por meio de seu representan-
te legal, Termo de Compromisso, pelo qual concorda com as 
regras expressas nesta autorização e com as impostas pela 
Lei municipal Nº 2.191/2014 e pelo Decreto nº 0608/2022.

Art. 4º Fica concedido o prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias para a conclusão dos estudos e projetos, o qual 
poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, acaso 
necessário e desde que devidamente justificado.

Art. 5º A presente autorização não gera qualquer 
obrigação de ressarcimento, indenização ou reembolso de 
custos incorridos na elaboração do projeto e dos estudos 
de viabilidade a que se referem o art. 1º desta autorização, 
mas apenas o compromisso de, no caso de aprovação e 
seleção do projeto pelo Município, que seja contemplada 
no edital da futura licitação e no contrato de concessão a 
ser celebrado com o vencedor do certame, a obrigação do 
contratado em ressarcir os referidos custos, limitados aos 
valores das normas municipais vigentes.

Art. 6º Fica recomendado a instituição de Grupo de 
Trabalho interinstitucional, composto por representantes 
dos órgãos públicos da administração municipal, relacio-
nadas com os empreendimentos e serviços relacionados 
descritos no art. 2º, com a finalidade de acompanhar o an-
damento dos estudos.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

SALUSTRIANO LUCAS M. LEMES
Conselheiro Presidente

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Gurupi 
(CGP)

RESOLUÇÃO CGP GURUPI Nº 005, DE 31 DE MAIO DE 
2022

Delibera pela Formação de Grupo de Trabalho 
para a elaboração de Minuta de Decreto Munici-
pal que dispõe sobre o Procedimento de Mani-
festação de Interesse - PMI e sobre a Manifesta-
ção de Interesse Privado - MIP para projetos ou 
estudos, a serem utilizados pelo Poder Executivo 
e dá outras providências.

O CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRI-
VADAS DE GURUPI (CGP), no uso das atribuições que lhe 
confere o art. art. 18º, da Lei 2.191, de 30 de dezembro de 
2014, e das atribuições regimentais dispostas no art. 5º, do 
Decreto nº 0608, de 18 de maio de 2022 e,

Considerando que a Lei nº 11.922/2009, em seu art. 
2º define que: “Ficam os Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios autorizados a 
estabelecer normas para regular procedimento administra-
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Art. 3º O Grupo de Trabalho terá a duração de 90 
(noventa) dias, para a conclusão dos trabalhos, podendo 
apresentar propostas e relatórios parciais ao longo desse 
período.

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

SALUSTRIANO LUCAS M. LEMES
Conselheiro Presidente

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de 
Gurupi (CGP)

-----SAÚDE---

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0333/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde CONTRATADO: ARTHUR ALMEIDA BORGES CPF: 
057.259.181-06 OBJETO: O objeto do presente instrumento 
é a contratação temporária de servidor, para desempenhar 
a função de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária 
de 40 (Quarenta) horas semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 
7.261 - SAMU - CONTRATADOS - BLMAC DOTAÇÃO: 6950–
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA URGENCIA E EMER-
GENCIA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 2º, inciso I e X da 
Lei 2.392 de 29 de junho de 2018 e suas alterações c/c De-
creto nº 448/2020 de 16 de março de 2020 e suas alterações 
VIGÊNCIA: 15 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão anteci-
pada. Data de Assinatura: 15/06/2022.     

         
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de 

junho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SINVALDO DOS SANTOS MORAES
CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Saúde

2014, e das atribuições regimentais dispostas no art. 5º, do 
Decreto nº 0608, de 18 de maio de 2022 e,

Considerando a necessidade de atualizar e harmo-
nizar a legislação municipal, com as legislações federais e 
estaduais relacionadas as concessões, parcerias e demais 
espécies de contratos previstos no Programa Municipal de 
Parcerias Público-Privadas de Gurupi;

Considerando a necessidade de oferecer um am-
biente de segurança jurídica que possa garantir a qualidade 
dos projetos e contratos do Programa Municipal de PPP;

Considerando a necessidade de autorização legisla-
tiva para a consecução de alguns dos projetos integrantes 
do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas;

Considerando o disposto no art. 4º do Decreto 
0608/2022: “O CGP poderá instituir grupos e comissões te-
máticas, de caráter temporário, destinados ao estudo e a 
elaboração de propostas sobre matérias específicas,

RESOLVE:

Art. 1º Formar Grupo de Trabalho (GT) destinado a 
analisar a estrutura legal e normativa relacionada ao Pro-
grama Municipal de Parcerias Público-Privadas de Gurupi.

§ 1º O GT será composto pelos membros do Conse-
lho de Parcerias Público-Privadas de Gurupi (CGP) ou pesso-
as por eles indicadas;

§ 2º O GT será coordenado pela Dra. Celma M. Milho-
mem Jardim, Procuradora Geral do Município.

Art. 2º O GT terá entre seus objetivos: 

I. Atualizar e sistematizar a legislação municipal 
com base nas legislações federais e estaduais 
vigentes;

II. Propor Minutas de Projetos de Lei e de Decretos 
relacionados ao Programa Municipal de Parce-
rias Público-Privadas de Gurupi; 
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