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MUNICÍPIO DE GURUPI,  ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº 419

DECRETO Nº. 0060, DE 18 DE JANEIRO DE 2.022.

“Dispõe sobre Licença para Tratar de Interesse 
Particular do Servidor Público Municipal 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. 78 da Lei Municipal n° 
827/89, Estatuto dos Servidores Municipais, bem como os 
demais documentos constantes do Processo Administrati-
vo nº. 2021010259;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n°. 340/2021, da 
Procuradoria Geral do Município, bem como, o despacho 
da Secretaria Municipal de Saúde, ambos favoráveis à Li-
cença para Tratar de Interesse Particular do requerente;

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica CONCEDIDA Licença Sem Vencimentos, 
para Tratar de Interesse Particular ao servidor público mu-
nicipal DANIEL FELIPE RIGOLI, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de Enfermeiro, do quadro de servidores 
permanente da Prefeitura Municipal de Gurupi, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 02 (dois) 
anos, a partir do dia 1º de fevereiro de 2.022.

Parágrafo único – Expirada a licença, o servidor aci-
ma mencionado, deverá retornar às suas atividades no pri-
meiro dia útil subsequente ao término da licença ora con-
cedida.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 18 dias do mês de janeiro de 2.022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

Agência Gurupiense de Desenvolvimento

PORTARIA Nº 001/01/2022, DE 18 DE JANEIRO DE 
2022.

“Autoriza o empenho estimativo de despesas dá 
outras providências”.

A AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO do 
Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas 
atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade do pagamento do 
parcelamento, conforme o termo de acordo de nº187/2017, 
celebrando entre esta agência e o Gurupi Prev, no qual o 
pagamento é feito de forma mensal;

RESOLVE: 

Art. 1º - Autoriza a Diretoria de Contabilidade a rea-
lizar o empenho estimativo, relativos ao período de janeiro 
a dezembro/2022: 

AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

FORNECEDOR CNPJ VALOR 

GURUPI PREV INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO
14.120.591/0001-45 R$ 24.000,00

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

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

  Gabinete da Agência Gurupiense de Desenvolvi-
mento, aos 18 dias do mês de janeiro de 2022.

David Henrique Garcia
Diretor Presidente

Decreto nº 013/2021

PORTARIA Nº 002/01/2022, DE 18 DE JANEIRO 2022.
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  Gabinete da Agência Gurupiense de Desenvolvi-
mento, aos 18 dias do mês de janeiro de 2022.

David Henrique Garcia
Diretor Presidente

        Decreto nº 013/2021

IPASGU

PORTARIA GAB/IPASGU N° 020/2022, DE 18 DE JA-
NEIRO 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 ZANDER LUIS 
GUIMARÃES NASCIMENTO, Presidente do IPASGU, no perí-
odo de 17 de janeiro de 2022 a 16 de fevereiro de 2022, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de janeiro de 
2022.

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

Gabinete do Presidente do IPASGU, aos 18 dias do 
mês de janeiro de 2022.

ZANDER LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
Presidente do IPASGU

DEC. 586/2021

PORTARIA Nº.  014, DE 13 DE JANEIRO 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 Memorando n° 001//2022, de 12 
de janeiro de 2.022, expedido pela Diretoria de Recursos 
Humanos, solicitando a fruição de férias da servidora;

R E S O L V E:

“Autoriza o empenho estimativo de despesas dá 
outras providências”.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA GURUPIENSE 
DE DESENVOLVIMENTO do Município de Gurupi Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência, agilidade, 
devendo os agentes públicos agir com rapidez, presteza, 
perfeição e rendimento;

CONSIDERANDO a necessidade de Contratação de 
Gerenciamento de Frotas via Cartão Magnético, para aten-
der a manutenção corretiva e preventiva da nossa frota de 
veículos, há demanda em dar continuidade no exercício fi-
nanceiro de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Autoriza a Diretoria de Contabilidade, rea-
lizar empenho estimativo conforme especificação abaixo:

 
AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO
FORNECEDOR CNPJ VALOR (R$)

PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA (PEÇAS)
05.340.639/0001-30 R$ 187.500,00

PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA (SERVIÇOS)
05.340.639/0001-30 R$ 75.000,00

TOTALIZANDO R$ 262.500,00

Art. 2º. Caso permaneça saldo em 31 de dezembro 
de 2022, o mesmo será anulado automaticamente.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção.

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

Secretaria Municipal de Administração
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CONSIDERANDO o ofício n° 033//2022/GAB/SEMEG, 
de 17 de janeiro de 2.022, expedido pela Secretaria Muni-
cipal de Educação, 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 DENILZA CARVALHO 
ALEXANDRE, ocupante do cargo de Professora Graduada, 
programadas para o período de 16 a 30 de janeiro de 2.022, 
referente ao período aquisitivo de 2020/2021 e convocá-la 
às suas atividades a partir do dia 16 de janeiro 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 ao ser-
vidor.

III – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16 de janeiro de 
2.022.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins aos 18 dias do mês de janei-
ro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº.  019, DE 18 DE JANEIRO 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° 014//2022/SEMTASPM, 
de 18 de janeiro de 2.022, expedido pela Secretaria do Tra-
balho, Assistência Social e proteção à Mulher, solicitando a 
fruição de férias da servidora;

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora 
pública municipal ANNE KASSIA OLIVEIRA ALMEIDA VALA-
DÃO, ocupante do cargo de Assessor Técnico Superior IV, 
lotado na Secretaria do Trabalho, Assistência Social e pro-
teção à Mulher, pelo período de 24 de janeiro a 06 de feve-
reiro de 2.022, relativo ao período aquisitivo de 2019/2020, 
suspensa por meio da PORTARIA Nº 0651/2020, de 10 de 
novembro de 2.020.

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

cação, produzindo seus efeitos a partir do dia 24 de janeiro 
de 2.022.

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pú-
blica municipal ROSÁLIA DORNELES, ocupante do cargo de 
Assessor Técnico Superior IV, lotado na Secretaria Munici-
pal de Administração, pelo período de 17 a 23 de janeiro de 
2.022, relativo ao período aquisitivo de 2015/2016, suspen-
sa por meio da PORTARIA Nº 1170/2019, de 31 de outubro 
de 2.019.

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

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

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de ja-
neiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  015, DE 13 DE JANEIRO DE 2.022. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de férias 
de servidor, 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 do servidor 
HORÁCIO RODRIGUES, ocupante do cargo de Diretor II, por 
motivo de necessidade do serviço, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Administração, no período de 1° de fevereiro de 
2.022 a 03 de março de 2.022, relativo ao período aquisitivo 
de 2013/2014.

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

blicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1° de feve-
reiro de 2.022,

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de ja-
neiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 018, DE 18 DE JANEIRO DE 2.022.

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0419 - TERÇA-FEIRA, 18 DE JANEIRO  DE 2022 4

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora 
TERESINHA DE JESUS CIRQUEIRA, ocupante do cargo de As-
sessora Técnica Superior V, por motivo de necessidade do 
serviço, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças, no período de 1° a 30 de janeiro de 2.022, relativo 
ao período aquisitivo de 2019/2020.

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

cação, retroagindo seus efeitos ao dia 1° de janeiro de 2.022.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de ja-
neiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 006/2022, DE 18 DE JANEIRO DE 2022.

“AUTORIZA o empenho estimativo do saldo de 
Contrato  e dá outras providências”

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

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta Administração Públi-
ca, e de acordo com o saldo do contrato ect nº 9912527368, 
firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
para prestação de serviços de atividades postais para cole-
ta, transporte e entrega de documentos  no âmbito nacio-
nal, por meio de inexigibilidade de licitação;

CONSIDERANDO ainda que o contrato tem como fim 
da sua vigência em 22 de março de 2022, e que existe a pos-
sibilidade de aditamento após os tramites necessários;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo nas Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Planejamento e Finanças conforme o Ele-
mento de Despesa número 3.3.90.39, Ficha nº. 20227851:

FAVORECIDO CNPJ VALOR (R$)

ECT – EMPRESA BRASI-
LEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS
34.028.316/7883-47 R$ 10.000,00

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

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de ja-
neiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº.  020, DE 18 DE JANEIRO 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,

CONSIDERANDO o ofício n° 010//2022/SEPLAF, de 10 
de janeiro de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, solicitando a suspensão de férias 
da servidora;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servido-
ra EMANUELLA ALVES DOS SANTOS, ocupante do cargo de 
Chefe de Divisão V, por motivo de necessidade do serviço, 
lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 
no período de 10 a 19 de janeiro de 2.022, relativo ao perío-
do aquisitivo de 2021/2022.

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

blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de janeiro de 
2.022.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de ja-
neiro de 2.022.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº.  021, DE 18 DE JANEIRO 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,

CONSIDERANDO o ofício n° 012//2022/SEPLAF, de 10 
de janeiro de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, solicitando a suspensão de férias 
da servidora;

R E S O L V E:

Secretaria Municipal de Planej. e Finanças
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RENATO ALVES PINTO
Diretor de Fiscalização de Posturas e Edificações

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, JOSÉ LE-
ANDRO BORGES, inscrito no CPF/MF sob o Nº 017.031.371-
91, residente e domiciliado na Rua Pedro Levino Gomes, Nº 
305, Centro, Gurupi – TO. Na data de 13/01/2022 em Guru-
pi-TO, foi lavrada a notificação 030747, referente ao imóvel 
situado  na Quadra nº 127, Lote nº 18, Parque Nova Frontei-
ra, em função de infringir o Artigo nº 8º, Caput I, Artigo nº 81 
e Artigo nº 83, da Lei nº. 1086/1994 – Código de Posturas do 
Município de Gurupi-TO que determina que as edificações 
deverão ser preservadas pelos proprietários, inquilinos e/
ou possuidores de imóveis quanto a estabilidade e higie-
ne, na qual não é permitida a permanência de edificações 
em estado de abandono, com depósito de entulho e mato 
em logradouro público, e não o fazendo, poderão ser pe-
nalizados com multa prevista no artigo 212, inciso I;  Artigo 
213, inciso VII, da Lei Municipal. O presente edital atende os 
requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 Código de Pos-
turas do Município, haja visto que o endereço informado no 
cadastro municipal está incompleto, não sendo, possível, 
efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se assim, o prazo 
legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação 
deste, para cumprir as exigências da Lei, conforme artigo 
210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento das exigências 
no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a aplicação das 
penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, SÉR-
GIO COLARES DE CARVALHO, inscrito no CPF/MF sob o Nº 
077.334.372-53, residente e domiciliado na Rua 72, Par-
que Nova Fronteira, Gurupi – TO. Na data de 13/01/2022 
em Gurupi-TO, foi lavrada a notificação 030748, referente 
ao imóvel situado  na Quadra nº 149, Lote nº 33, Parque 
Nova Fronteira, em função de infringir o artigo 34 da Lei nº. 
1086/1994 – Código de Posturas do Município de Gurupi-TO 
que determina que os proprietários, inquilinos e/ou possui-
dores de imóveis não edificados deverão mantê-los limpos, 
capinados e drenados, isentos de quaisquer sujeiras, e não 
o fazendo, poderão ser penalizados com multa prevista no 
artigo 212, inciso VII e ainda a despesa com a limpeza efetu-
ada por órgão próprio da Prefeitura Municipal.   O presente 
edital atende os requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 
Código de Posturas do Município, haja visto que o endere-
ço informado no cadastro municipal está incompleto, não 
sendo, possível, efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se 
assim, o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação deste, para cumprir as exigências da Lei, con-
forme artigo 210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento 

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

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

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

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 18 dias do mês de janeiro de 2022.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE LOTES E 
TERRENOS 

NÃO EDIFICADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPI

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

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

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

 O Município de Gurupi, através da Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Finanças e Diretoria de Fiscalização, 
NOTIFICA a todos os proprietários, titulares, ou possuidores 
a qualquer título de terrenos não edificados situados na ci-
dade de Gurupi, para que proceda a limpeza dos imóveis 
até a data de 06 de Março de 2022.

O não atendimento ao disposto neste Edital no 
prazo previsto permitirá a Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal da Infraestrutura, executar a limpeza de lotes e 
terrenos e através da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Finanças proceder com o lançamento da respectiva taxa 
de roçagem, por unidade imobiliária, no valor de R$ 405,98 
(Quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), 
equivalente a 106 UFIRG’s, conforme tabela IX, Anexo Úni-
co, Lei 957/91, sem prejuízos das penalidades previstas no 
Art. 212, VII, da Lei 1.086/1994 (Código de Posturas).

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

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

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

Gurupi, 18 de janeiro 2022. 
 

MÁRIO CEZAR LUSTOSA RIBEIRO
Diretor da Receita Municipal
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no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a aplicação das 
penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, NOVA 
FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o Nº 02.740.090/0001-82, residente e domiciliado na Rua 
19, Setor Parque Nova Fronteira, Gurupi – TO. Na data de 
13/01/2022 em Gurupi-TO, foi lavrada a notificação 030809, 
referente ao imóvel situado  na Quadra nº 092, Lote nº 18, 
Parque Nova Fronteira, em função de infringir o Artigo nº 
25, da Lei nº. 1086/1994 – Código de Posturas do Municí-
pio de Gurupi-TO que determina que nos locais onde não 
houver rede de esgoto sanitário, é obrigatória a instalação 
de fossas sépticas e sumidouros, sendo sua construção e 
manutenção de responsabilidade dos respectivos proprie-
tários, e não o fazendo, poderão ser penalizados com multa 
prevista no artigo 212, Inciso IV, da Lei Municipal. O presente 
edital atende os requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 
Código de Posturas do Município, haja visto que o endere-
ço informado no cadastro municipal está incompleto, não 
sendo, possível, efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se 
assim, o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação deste, para cumprir as exigências da Lei, con-
forme artigo 210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento 
das exigências no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a 
aplicação das penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, TUBER-
TINO CÂNDIDO MÁXIMO, inscrita no CPF/MF sob o Nº 
387.117.531-53, residente e domiciliado na Rua Perimetral, 
Setor Vila Pedroso, Gurupi – TO. Na data de 27/12/2021 em 
Gurupi-TO, foi lavrada a notificação 030864, referente ao 
imóvel situado  na Quadra nº 12, Lote nº 10, Vila Pedroso, 
em função de infringir o artigo 34 da Lei nº. 1086/1994 – 
Código de Posturas do Município de Gurupi-TO que de-
termina que os proprietários, inquilinos e/ou possuidores 
de imóveis não edificados deverão mantê-los limpos, ca-
pinados e drenados, isentos de quaisquer sujeiras, e não o 
fazendo, poderão ser penalizados com multa prevista no 
artigo 212, inciso III e ainda a despesa com a limpeza efetu-
ada por órgão próprio da Prefeitura Municipal.   O presente 
edital atende os requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 
Código de Posturas do Município, haja visto que o endere-
ço informado no cadastro municipal está incompleto, não 
sendo, possível, efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se 
assim, o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação deste, para cumprir as exigências da Lei, con-
forme artigo 210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento 

das exigências no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a 
aplicação das penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, SÉR-
GIO CAMPOS MARTINS, inscrito no CPF/MF sob o Nº 
729.311.081-20, residente e domiciliado na Rua 80, Nº 659, 
Setor Nova Fronteira, Gurupi – TO. Na data de 13/01/2022 
em Gurupi-TO, foi lavrada a notificação 030813, referente ao 
imóvel situado  na Quadra nº 02, Lote nº 14, Setor São Jor-
ge, em função de infringir o artigo 34 da Lei nº. 1086/1994 
– Código de Posturas do Município de Gurupi-TO que de-
termina que os proprietários, inquilinos e/ou possuidores 
de imóveis não edificados deverão mantê-los limpos, ca-
pinados e drenados, isentos de quaisquer sujeiras, e não o 
fazendo, poderão ser penalizados com multa prevista no 
artigo 212, inciso VII e ainda a despesa com a limpeza efetu-
ada por órgão próprio da Prefeitura Municipal.   O presente 
edital atende os requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 
Código de Posturas do Município, haja visto que o endere-
ço informado no cadastro municipal está incompleto, não 
sendo, possível, efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se 
assim, o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação deste, para cumprir as exigências da Lei, con-
forme artigo 210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento 
das exigências no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a 
aplicação das penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, JAL-
MIRO ROSA DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o Nº 
096.591.536-00, residente e domiciliado na Rua 07, Centro, 
Gurupi – TO. Na data de 13/01/2022 em Gurupi-TO, foi la-
vrada a notificação 030749, referente ao imóvel situado na 
Quadra nº 179, Lote nº 17, Parque Nova Fronteira, em fun-
ção de infringir o artigo 34 da Lei nº. 1086/1994 – Código de 
Posturas do Município de Gurupi-TO que determina que os 
proprietários, inquilinos e/ou possuidores de imóveis não 
edificados deverão mantê-los limpos, capinados e drena-
dos, isentos de quaisquer sujeiras, e não o fazendo, poderão 
ser penalizados com multa prevista no artigo 212, inciso VII 
e ainda a despesa com a limpeza efetuada por órgão pró-
prio da Prefeitura Municipal.   O presente edital atende os 
requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 Código de Pos-
turas do Município, haja visto que o endereço informado no 
cadastro municipal está incompleto, não sendo, possível, 
efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se assim, o prazo 
legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação 
deste, para cumprir as exigências da Lei, conforme artigo 
210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento das exigências 
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RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
0094/2022

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

CONTRATADO: KELLY FRANCISCO DE ARAUJO CPF: 
735.791.221-34

Fica Distratado por iniciativa do Contratado, o TER-
MO DE COMPROMISSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO Nº 0094/2022, em todas as suas disposições, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e 
KELLY FRANCISCO DE ARAUJO. Os efeitos legais do presen-
te instrumento de Distrato entrará em vigor, retroagindo ao 
dia 16 de janeiro de 2022. 

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

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

    EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0222/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde CONTRATADO: MARIA DOS SANTOS ROCHA DOU-
RADO CPF: 036.326.421-33 OBJETO: O objeto do presente 
instrumento é a contratação temporária de servidor, para 
desempenhar a função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
com carga horária de 30 (Trinta) horas semanais HABILI-
TADO LOTAÇÃO: 7.764-UPA-UNI PRONTO ATENDIMENTO-
-CONTR-BLMAC DOTAÇÃO: 10.302.1043.2144 – UNIDADE 
PRONTO ATENDIMENTO-UPA-BLMAC   FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Artigo 2º, inciso I e X da Lei 2.392 de 29 de junho 
de 2018 e suas alterações c/c Decreto nº 448/2020 de 16 de 
março de 2020 e suas alterações VIGÊNCIA: 16 de janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2022. Ficando assegurado o di-
reito recíproco de rescisão antecipada. Data de Assinatura: 
16/01/2022.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

das exigências no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a 
aplicação das penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, TUBER-
TINO CÂNDIDO MÁXIMO, inscrita no CPF/MF sob o Nº 
387.117.531-53, residente e domiciliado na Rua Perimetral, 
Setor Vila Pedroso, Gurupi – TO. Na data de 27/12/2021 em 
Gurupi-TO, foi lavrada a notificação 030863, referente ao 
imóvel situado  na Quadra nº 19, Lote nº 10, Vila Pedroso em 
função de infringir o artigo 9º da Lei nº. 1086/1994 – Código 
de Posturas do Município de Gurupi-TO que determina que 
os proprietários, inquilinos e/ou possuidores de imóveis 
deverão manter a limpeza e o asseio do passeio fronteiri-
ço ao imóvel limpos, isentos de quaisquer sujeiras, e não 
o fazendo, poderão ser penalizados com multa prevista no 
artigo 212, inciso I e ainda a despesa com a limpeza efetu-
ada por órgão próprio da Prefeitura Municipal.   O presente 
edital atende os requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 
Código de Posturas do Município, haja visto que o endere-
ço informado no cadastro municipal está incompleto, não 
sendo, possível, efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se 
assim, o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação deste, para cumprir as exigências da Lei, con-
forme artigo 210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento 
das exigências no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a 
aplicação das penalidades prevista em lei.

RENATO ALVES PINTO
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES

DECRETO Nº 145/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica NOTIFICADO o sujeito passivo, FILEMON 
NOGUEIRA MACIEL, residente e domiciliado na Rua B, Setor 
Engenheiro Waldir Lins, Gurupi – TO. Na data de 27/12/2021 
em Gurupi-TO, foi lavrada a notificação 030862, referente 
ao imóvel situado  na Quadra nº 44, Lote nº 07, Sol Nascen-
te em função de infringir o artigo 34 da Lei nº. 1086/1994 
– Código de Posturas do Município de Gurupi-TO que de-
termina que os proprietários, inquilinos e/ou possuidores 
de imóveis não edificados deverão mantê-los limpos, ca-
pinados e drenados, isentos de quaisquer sujeiras, e não o 
fazendo, poderão ser penalizados com multa prevista no 
artigo 212, inciso III e ainda a despesa com a limpeza efetu-
ada por órgão próprio da Prefeitura Municipal.   O presente 
edital atende os requisitos do art. 207, da Lei N. º 1086/1994 
Código de Posturas do Município, haja visto que o endere-
ço informado no cadastro municipal está incompleto, não 
sendo, possível, efetuar a notificação pessoalmente. Fixa-se 
assim, o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação deste, para cumprir as exigências da Lei, con-
forme artigo 210 e 208 parágrafos 2°. O não cumprimento 
das exigências no prazo fixado pelo agente fiscal ensejará a 
aplicação das penalidades prevista em lei.

Secretaria Municipal de Saúde
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instrumento de Distrato entrará em vigor, retroagindo ao 
dia 17 de janeiro de 2022. 

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

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de 
janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
CONTRATANTE

         EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE CONTRA-
TO Nº 0506/2021

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

CONTRATADO: THAYNARA DE CASTRO BRITO CPF: 
034.355.621-96

Fica Distratado por iniciativa do Contratado, o TER-
MO DE COMPROMISSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO Nº 0506/2021, em todas as suas disposições, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e 
THAYNARA DE CASTRO BRITO. Os efeitos legais do presente 
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