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Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº. 0786, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Nomeia servidor em cargo comissionado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá outras
providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa levada a efeito por meio da Lei nº. 2.421/2019, de 28 de março de 2019, a qual revoga integralmente a Lei 2.188/2014
de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura de Gurupi;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica NOMEADO o servidor público municipal
na Secretaria Municipal de Infraestrutura, abaixo identificado no respectivo cargo comissionado, conforme segue:
NOME

CARGO

SIMBOLOGIA

RODRIGO COELHO E SILVA

Assessor Técnico
Superior V

DAS-01

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 dias do mês de junho de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

EDIÇÃO Nº 529

DECRETO Nº. 0787, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe Sobre Exoneração a pedido, de servidor
público municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
tendo em vista o que determina o artigo 89, II, da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 48, da Lei Municipal nº. 827 de 21 de dezembro de 1.989, segundo o qual
“a exoneração de servidor ocupante de cargo efetivo dar-se-á a seu pedido ou ex-offício”;
CONSIDERANDO o requerimento de exoneração,
acostado pelo servidor, José de Assis Pereira do Nascimento, aos autos nº 2022006028, o despacho da Secretaria Municipal do Idoso, bem como, Parecer Jurídico nº 337/2022
da Procuradoria Geral do Município favorável à exoneração;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica EXONERADO a pedido, JOSÉ DE ASSIS
PEREIRA DO NASCIMENTO, servidor público municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista de Veículos Leves do quadro permanente de servidores da Prefeitura de Gurupi, lotado na Secretaria Municipal do Idoso.
Art. 2º. Declara a vacância do cargo especificado no
artigo 1º deste Decreto, na forma do artigo 47, inciso I, da
Lei Municipal nº. 827/1989, Regime Jurídico dos Servidores
do Município de Gurupi.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 dias do mês de junho de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 0788, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Exonera servidor ocupante de cargo comissionado
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá
outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
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ESTATUTO DA FUNDAÇÃO - UNIRG

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica EXONERADO o servidor abaixo identificado, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, do respectivo cargo comissionado, conforme segue:
NOME

CARGO

THÁYGNO AZEVEDO LIMA

Assessor Técnico Superior V

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 dias do mês de junho do ano de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 789 DE 27 DE JUNHO DE 2022.
“Aprova o Estatuto da Fundação UNIRG e dá
outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
Considerando a competência que lhe fora atribuída
pelo art. 1º da Lei Municipal nº 611/85 com nova redação
dada pela Lei Municipal nº 1.970/11;
Considerando, a necessidade de atualização deste
Estatuto em razão da transformação da Instituição de Ensino Superior mantida pela Fundação UNIRG em Universidade;
D E C R E T A:
Art. lº. Fica aprovado o Estatuto da Fundação UNIRG,
pelo presente Decreto, que passará a vigorar com a seguinte redação:

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

CAPÍTULO I
DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA
Art. 2º. A Fundação UNIRG, consiste em uma Fundação Publica Municipal, com natureza e personalidade jurídica de direito público, entidade autônoma da Administração Indireta do Município de Gurupi, com sede e foro no
Município de Gurupi, Estado do Tocantins, e reger-se-á pelo
presente Estatuto nos termos da Lei nº 611/1985.
Art. 3º. O prazo de duração da Fundação - UNIRG é
indeterminado.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º. A Fundação UNIRG, tem por objetivo geral
o desenvolvimento da educação, pesquisa e extensão, em
todos os níveis e campos do saber, bem como a divulgação
científica, técnica e cultural, por todos os meios, inclusive
de tele e radiofusão com fins exclusivamente educativos,
podendo realizar os serviços e atividades-meio para a consecução desses fins, dentro dos valores sociais, filantrópicos
e democráticos da civilização, promovendo a investigação
científica nos setores de interesse do desenvolvimento regional.
Parágrafo único. Além do previsto no caput a Fundação UNIRG poderá ainda exercer as seguintes atividades:
I. Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;
II. Pesquisa e desevolvimento experimental em ciências sociais e humanas;
III. Ensino de idiomas;
IV. Administração de caixas escolares;
V. Atividade de apoio à educação;
VI. Ensino e treinamento de esportes;
VII. Ensino de dança;
VIII. Ensino de artes cênicas;
IX. Ensino de música;
X. Ensino de arte e cultura;
XI. Treinamento de informática;
XII. Treinamento em desenvolvimento profissional
e gerencial;
XIII. Cursos preparatórios para concursos;
XIV. Atividades de enfermagem;
XV. Atividades de psicologia e psicanálise;
XVI. Atividades de fisioterapia;
XVII. Atividades profissionais de áreas da saúde;
XVIII. Atividades de apoio à gestão de saúde;
XIX. Atividades de atendimento hospitalar, pronto-socorro, unidades hospitalares para atendimento a urgências e UTI móvel;
XX. Serviços móveis de atendimento a urgências e
remoção de pacientes;
XXI. Atividades médica ambulatória com recursos
para realização de procedimento cirúrgicos;
XXII. Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química;
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XXIII. Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares;
XXIV. Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio;
XXV. Atividades de rádio e televisão aberta;
XXVI. Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
XXVII. Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
XXVIII. Edição de livros, jornais e revistas;
XXIX. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consutoria técnica específica;
XXX. Pesquisas de mercado e de opinião pública;
XXXI. Atividades veterinárias;
XXXII. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XXXIII. Laboratórios clínicos;
XXXIV. Testes e análises técnicas;
XXXV. Serviços de diálise e nefrologia;
XXXVI. Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza;
XXXVII. Outras atividades de serviços pessoais; e
XXXVIII. Outras atividades profissinais, cientifícas e
técnicas.
Art. 5º. A Fundação UNIRG, para o cumprimento dos
seus objetivos, poderá constituir departamentos, setores,
outras mantidas e órgãos de serviços por ela administrados, cuja organização e funcionamento são disciplinados
por dispositivos próprios em consonância com este Estatuto, os quais deverão ser submetidos ao crivo do Conselho
Curador da Fundação UNIRG.
§ 1º. Os dispositivos próprios que disporão acerca
da organização e funcionamento das mantidas e órgãos de
serviços administrados pela Fundação UNIRG, obrigatoriamente, só terão eficácia após a aprovação expressa da Presidência da Fundação UNIRG.
§ 2º. Será garantida a participação de membro indicado pela Presidência da Fundação UNIRG, com direito de
manifestação, voto, assim como demais atribuições próprias do encargo, nos eventuais colegiados das mantidas e
dos órgãos de serviços administrados pela Fundação.
§ 3º. Todos os departamentos, setores, outras mantidas e órgãos de serviços constituidos e administrados pela
Fundação UNIRG deverão se reportar à Presidência da Fundação UNIRG, a qual ficarão subordinados.
Art. 6º. Poderá aplicar recursos próprios e os provenientes da comunidade ou de Convênios com outras instituições públicas ou particulares, emendas parlamentares e
outras fontes de recursos públicos ou privados, na criação,
manutenção, funcionamento e desenvolvimento das atividades descritas no art. 4º deste Estatuto, de real interesse
das comunidades onde estiverem instaladas as mantidas e
os órgãos de serviços por ela administrados;
Art. 7º. É vedado à Fundação UNIRG estabelecer, ou
permitir que se pratique em seu âmbito de competência,

qualquer tipo de discriminação, por motivo de raça, cultura,
crença, cor, ou qualquer outra razão.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 8º. A estrutura organizacional básica da Fundação UNIRG será da seguinte forma:
I. Administração Superior;
II. Órgãos de Administração Central;
III. Órgãos de Administração Operacional.
IV. § 1°. A Administração Superior será composta:
I. Conselho Curador;
II. Presidência;
tral:

§ 2°. Constituem os Órgãos da Administração CenI. Diretoria Administrativa e Financeira;
II. Controladoria Geral da Fundação UNIRG.
§ 3°. Constituem os Órgãos de Gestão Operacional:
I. Órgão de Execução Operacional;
II. Órgãos de Execução Complementar.

§ 4°. Os Órgãos de Gestão Operacional são os de
natureza essencial e deverão ser criados e regulados pelo
Regimento Interno da Fundação UNIRG, mediante ato da
Presidência da Fundação UNIRG.
§ 5°. Os Órgãos de Execução Complementar são de
natureza temporária e deverão ser criados e regulados mediante ato da Presidência da Fundação UNIRG.
§ 6°. As alterações na estrutura organizacional da
Fundação UNIRG que se tornarem necessárias à consecução de seus objetivos serão objeto de projeto de Lei, mediante proposta da Presidência.
Art. 9º. O Conselho Curador integrará a estrutura orgânica da Fundação - UNIRG, na qualidade de Órgão Consultivo e Fiscalizador, com o desígnio de manter, guardar
e fiscalizar o cumprimento dos objetivos e finalidades da
Fundação UNIRG.
§ lº. O Conselho Curador reger-se-á por este Estatuto
e por regimento próprio e será composto por 14 (quatorze)
membros titulares e respectivos suplentes, com mandato
de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única
vez, sendo:
I. 02 (dois) membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo 01 (um) obrigatoriamente o Presidente da Fundação UNIRG,
em exercício;
II. 02 (dois) membros, entre os vereadores em
exercício de seus mandatos, indicados pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal;
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III. 02 (dois) membros, dentre os professores efetivos, indicados pela Associação dos docentes;
IV. 02 (dois) membros, dentre os servidores técnico-administrativos efetivos, indicados pela Associação dos Servidores Técnico-Administrativos da Fundação UNIRG;
V. 02 (dois) membros, dentre os discentes regularmente matriculados e adimplentes com a
Tesouraria, indicados pelo Diretório Central dos
Estudantes da Universidade de Gurupi - UnirG;
VI. 02 (dois) membros indicados pela Reitoria da
Universidade de Gurupi - UnirG;
VII. 02 (dois) membros indicados pela Sociedade
Civil;
§ 2º. O Presidente da Fundação UNIRG, membro nato
do Conselho Curador, independente de indicação, em caso
de vacância será substituído pelo Diretor Administrativo e
Financeiro.
§ 3º. A escolha dos membros da Sociedade Civil obedecerá ao seguinte trâmite:
I. As Organizações legalmente regularizadas, convocarão os seus membros, e, em assembleia,
indicarão 01 (um) nome para a composição do
Conselho;
II. Os nomes indicados pela Sociedade Civil deverão ser entregues ao Presidente do Conselho,
até 90 (noventa) dias antes do término do mandato do Conselho;
III. Após, receber a lista com os nomes dos indicados pela Sociedade Civil, o Presidente do Conselho, colocará em apreciação dos membros do
Conselho, que elegerão 02 (dois) membros e 02
(dois) suplentes.
§ 4º. Será permitida a recondução de 1/3 (um terço)
dos membros do Conselho;
§ 5º. O Presidente do Conselho Curador será eleito
pela maioria absoluta dos membros do próprio Conselho.

II. Manifestar sobre a reforma do presente Estatuto, submetendo-a à aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal;
III. Manifestar sobre a aquisição e transferência de
bens imóveis, títulos de renda e papéis equivalentes;
IV. Manifestar acerca da obtenção de empréstimos
pela Presidência da Fundação UNIRG junto a instituições financeiras;
V. Manifestar acerca da alienação de bens móveis e
imóveis da Fundação UNIRG;
VI. Aprovar a prestação de contas e a execução orçamentária anual da Fundação UNIRG;
VII. Deliberar acerca do seu Regimento Interno;
Art. 11. O Conselho curador reunir-se-á:
§ 1º. Ordinariamente a cada 2 (dois) meses, para o
acompanhamento e avaliação das atividades da Fundação
UNIRG.
§ 2º. Extraordinariamente, sempre que convocado
pelo Presidente da Fundação UNIRG, por seu Presidente ou
por (2/3) dois terços de seus membros.
Art. 12. O exercício do mandato de membro do Conselho Curador será gratuito e considerado serviço público
relevante.
Parágrafo único. O conselheiro que se ausentar por
3 (três) reuniões consecutivas, sem justa causa, perderá o
mandato, a critério do Conselho Curador.
SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS GESTORES
Art. 13. A Fundação UNIRG é gerida através da ação
dos seguintes Órgãos:
I. Presidência;
II. Diretoria Administrativa e Financeira;
III. Controladoria Geral da Fundação UNIRG;

§ 6º. Os membros indicados pela Sociedade Civil,
não poderão ter nenhum vínculo empregatício, estatutário
ou celetista, com a Administração Direta ou Indireta, seja
municipal, estadual e federal, bem como com o Poder Legislativo ou Judiciário.

Parágrafo único. Os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Controlador Geral da Fundação UNIRG
serão de livre nomeação e exoneração do Presidente da
Fundação UNIRG, feitas através de Portaria.

§ 7º. Nenhum membro do Conselho Curador poderá, simultaneamente, integrar outro Conselho no âmbito da
Fundação UNIRG.

Art. 14. A Presidência da Fundação UNIRG é órgão
executivo que superintende e coordena todas as atividades
da Instituição.

Art. 10. Compete ao Conselho Curador:
I. Exercer as atribuições de órgão consultivo e fiscalizador das atividades da Fundação UNIRG;

Art. 15. A Diretoria Administrativa e Financeira é órgão executivo que superintende e coordena as atividades
dos órgãos de gestão operacional afins da Instituição.
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Art. 16. A Controladoria Geral da Fundação UNIRG é
órgão executivo e fiscalizador da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Fundação UNIRG, especialmente
da aplicação dos recursos.

XIV. Exercer outras atividades pertinentes à gestão
da Instituição, inclusive delegando as atribuições que julgar convenientes, com vistas à eficácia dos serviços;

SUBSEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS GESTORES

XV. Instituir comissões de caráter permanente ou
temporário para estudo e/ou resolução de problemas específicos, bem como conceder gratificação de serviço de natureza administrativa de
caráter permanente ou temporário para desempenho atividade de apoio técnico ou operacional, instrutória, capacitação, treinamento, curso
ou concurso ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos;

Art. 17. São atribuições do Presidente:
I. Administrar a Fundação e representá-la em juízo
ou fora dele;
II. Coordenar a definição das políticas e o planejamento da Fundação;
III. Coordenar, supervisionar e superintender as atividades Administrativas da Fundação;
IV. Fazer cumprir as disposições contidas neste Estatuto;
V. Delegar atribuições a outros órgãos da Administração;
VI. Praticar os atos superiores de Administração de
Recursos Humanos, especialmente os concernentes às relações de trabalho, aposentadoria e
designação para cargos ou funções de livre designação e exoneração;
VII. Exercer o poder disciplinar sobre o pessoal dos
órgãos da Fundação UNIRG e de todas as suas
mantidas;
VIII. Firmar protocolos, acordos, contratos e convênios com instituições, órgãos ou empresas
públicas e privadas, para a manutenção e o funcionamento de cursos superiores, atividades de
pesquisa, extensão, socioeducativas e culturais;
IX. Promover toda e qualquer tratativa junto Ministério da Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação, bem
como requerer o credenciamento das entidades
mantidas por esta Fundação e a autorização e/
ou reconhecimento dos cursos de interesse da
Fundação UNIRG;
X. Autorizar o deslocamento de professores e servidores da Fundação UNIRG a serviço, estudo ou
evento de interesse da Instituição, fora do município, do Estado e, ouvido o Conselho Curador,
para o exterior;
XI. Conceder diárias e ajudas de custo;
XII. Ordenar despesas;
XIII. Assinar empenho e ordem de pagamento juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro;

XVI. Promover toda e qualquer tratativa junto aos
entes públicos e privados externos, inclusive
quanto aos assuntos relativos às mantidas e órgãos de serviços administrados pela Fundação
UNIRG;
XVII. Aprovar o Sistema de Planejamento da Fundação UNIRG;
XVIII. Realizar todos os atos que se fizerem necessários para o cumprimento dos objetivos da
Fundação UNIRG;
XIX. Aprovar o plano anual de trabalho e a proposta orçamentária da Fundação UNIRG;
XX. Realizar indicação de membro de orgão colegiado junto aos entes públicos e privados externos, inclusive aos relativos às mantidas e órgãos de serviços administrados pela Fundação
UNIRG;
XXI. Encaminhar ao Conselho Curador a prestação
de contas e a execução orçamentária anual para
exercício do poder de fiscalização;
XXII. Encaminhar Projetos de Lei de interesse da
Fundação UNIRG ao Chefe do Poder Executivo
Municipal;
XXIII. Vetar qualquer deliberação de qualquer órgão colegiado próprio da Fundação UNIRG ou
das mantidas e órgãos de serviços por ela administrados, desde que devidamente fundamentado;
XXIV. Publicar os atos de aquisição de bens e serviços, convênios, contratos e licitações realizadas
pela Fundação UNIRG;
XXV. Regulamentar o processo licitatório para
a aquisição de bens e serviços da Fundação
UNIRG;
XXVI. Exercer outras atividades conferidas pela Lei
e por este Estatuto.
Art. 18. São atribuições do Diretor Administrativo e
Financeiro:
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I. Substituir o Presidente da Fundação UNIRG nos
casos de falta, impedimento e sucedê-lo em
caso de vacância;
II. Dirigir, planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades da Diretoria Administrativa
e Financeira, segundo as diretrizes emanadas
pela Presidência da Fundação UNIRG;
I. Manter estreita vinculação com os demais órgãos da Instituição, fornecendo-lhes subsídios
para o desenvolvimento de suas atividades;
II. Elaborar e coordenar estudos específicos no âmbito de suas atividades;
III. Sugerir ao Presidente a criação de comissões de
estudos, fóruns de discussões ou comitês especializados para auxiliar no exercício de suas atribuições;
IV. Coordenar e supervisionar os procedimentos
litatórios para a aquisição de equipamentos e
materiais, para a contratação de serviços e para
execução de obras;
V. Programar e controlar o recebimento, a guarda e
o pagamento de valores; emitir pareceres sobre
assuntos pertinentes às suas atribuições;
VI. Encaminhar à Presidência proposta para o orçamento e plano anual de trabalho da Fundação
UNIRG;
VII. Elaborar relatórios de contas da gestão da Fundação UNIRG;
VIII. Assinar empenho e ordem de pagamento juntamente com o Presidente da Fundação UNIRG;
IX. Elaborar seu relatório de atividades, encaminhando-o ao Presidente da Fundação UNIRG;
X. Elaborar e encaminhar ao Presidente da Fundação UNIRG o Plano anual de trabalho e a respectiva proposta orçamentária;
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III. Exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da Fundação;
IV. Avaliação de renúncias de receitas;
V. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua
missão institucional;
VI. Realizar auditoria interna.
§1º. Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob
pena de responsabilidade solidária.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DA RENDA
Art. 20. O Patrimônio da Fundação UNIRG é constituído por:
I. por ela mantidas, ressalvados os direitos autorais
de seus criadores;
II. Toda a propriedade imaterial composta por logomarcas, nomes, padrões visuais, desenhos
industriais, invenções, modelos de utilidades e
sistemas operacionais que venham a ser desenvolvidos e criados pelas unidades Bens móveis
e imóveis e seus acessórios, títulos e quaisquer
outros direitos, anteriormente pertencentes à
Fundação Educacional de Gurupi – FEG;
III. Bens e direitos que lhe forem incorporados em
virtude de leis, de decisões judiciais ou que venha aceitar em face de doações ou legados;
IV. Bens móveis e imóveis que venha adquirir;
V. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial no exercício anterior e no exercício corrente;
VI. Resultado da produção tecnológica, científica
e artística que venha a ser criada, proveniente
de todas as entidades por ela mantidas, reservados os direitos autorais;

XI. Exercer outras atividades conferidas pela Lei e
por este Estatuto.

Art. 21. Constituem-se as rendas da Fundação UNIRG:

Art. 19. São Atribuições da Controladoria Geral da
Fundação UNIRG:

I. Remuneração pelos serviços prestados de qualquer natureza;

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no
Plano Plurianual, a execução dos programas e
orçamentos da Fundação UNIRG;
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Fundação
UNIRG, bem como da aplicação de recursos públicos;

II. Retribuições de atividades remuneradas;
III. Outras rendas resultantes da celebração de convênios com entidades públicas ou privadas que
venha celebrar, pela elaboração de projetos diversos;
IV. Rendas advindas do exercício dos direitos sobre
a propriedade imaterial, tecnológica e artística,
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especificadas nos incisos V e VI do artigo antecedente;
V. Taxas e emolumentos legais;
VI. Rendas eventuais;
VII. Doações e contribuições recebidas de entidades públicas ou privadas, pessoas jurídicas ou
naturais, inclusive para contribuição de fundos
especiais e/ou custeio de serviços determinados;
VIII. Subvenções e auxílios do Poder Público de
qualquer esfera;
IX. Rendas próprias dos bens que possua, mediante exploração ou locação;
X. Juros bancário, rendimentos de aplicações financeiras e rendas de empréstimos financeiros;
XI. Alienação de bens móveis e imóveis;
XII. Outras rendas não especificadas neste Estatuto, mas que legalmente, possam ser incorporadas ao patrimônio da Fundação UNIRG.
Art. 22. Os bens móveis e imóveis e as rendas da Fundação UNIRG serão utilizados, exclusivamente, para atingir
os objetivos e as finalidades desta Instituição.
Art. 23. A Fundação UNIRG poderá contrair empréstimos junto a instituições financeiras, desde que empregados para manutenção e/ou ampliação de suas atividades,
observando-se sempre o cumprimento de suas finalidades
e a autorização da Câmara Municipal.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 24. No caso de extinção da Fundação UNIRG, o
seu patrimônio e suas rendas serão integralmente revertidos ao Município de Gurupi.
Art. 25. A Fundação não tem fins lucrativos e se extinguirá mediante comprovada incapacidade para cumprir
a sua finalidade, a juízo do Conselho Curador, ouvidos os
Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 26. Aos atos emanados pelas autoridades competentes, bem como as decisões dos órgãos colegiados da
Fundação UNIRG ou das mantidas e dos órgãos de serviços
por ela administrados, deverão se dar ampla publicidade.
Art. 27. Os integrantes do Corpo Docente e Técnico-Administrativo serão admitidos mediante aprovação em
Concurso Público, salvo quanto aos cargos de livre nomeação e exoneração definidos em Lei, se submetem ao regime
estatutário.
Art. 28. A folha de pagamento de pessoal da Fundação UNIRG e das entidades por ela mantidas, incluindo as

obrigações sociais, obedecerá à Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Art. 29. Para consecução dos objetivos previstos
neste Estatuto a Fundação UNIRG poderá ainda: conceder
bolsas de estudo, estágios e auxílios de assistência a estudiosos, cientistas, pesquisadores e técnicos que possam
contribuir para consecução dos seus objetivos sociais; viabilizar o fornecimento e tecnologia, produtos e serviços desenvolvidos para e pela mantenedora, mantidas, associadas
e conveniadas; produzir, editar, expor e veicular materiais,
projetos, programas, pesquisa, tecnologia e atividades, por
quaisquer meios de divulgação e comunicação, inclusive,
imagem, som e mídia eletrônica em todos os níveis e graus;
instituir, desenvolver e executar programas sociais em comunidades economicamente desfavorecidas nas áreas de
educação formal e não formal artística e cultural, artesanato, capacitação profissional, lazer e esportes, sobretudo
amador e universitário; estimular a sociedade empresarial
a se integrar no processo de qualidade, vinculando-a ao
desenvolvimento globalizado, mediante pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, fomentando maior produtividade e melhoria na exploração de matérias primas,
produtos e serviços para instituições, entidades, empreendimentos, organizações públicas e privadas e organizações
governamentais e não governamentais; realizar cursos,
concursos e eventos diversos para instituições públicas e
privadas em níveis local, regional e nacional; prestar serviços técnicos, científicos e administrativos às empresas,
instituições e órgãos públicos e privados, direta e/ou sob
a orientação de terceiros contratados para esse fim; desenvolver tecnologias para empresas, inclusive rurais, organizações públicas ou privadas, governamentais e não governamentais, objetivando as adaptações às mudanças, às
novas arquiteturas organizacionais, à qualidade de vida e à
excelência operacional.
Art. 30. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Fica expressamente revogado o Decreto Municipal nº 1.358/2019, assim como as demais disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 dias do mês de junho de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0790, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre o desmembramento do lote 06,
da Quadra 12, do Loteamento Parque Residencial dos Cajueiros, desta cidade, e dá outras
providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, 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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Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o desmembramento do Lote 06, da quadra 12, com área de 6.380,00m²,
situado na Rua Nelson Luz, desta cidade, nos termos do
memorial descritivo e do projeto, datados de 17 de junho
de 2022, firmado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU,
CFTR-BR 44145934172, com anotação e responsabilidade
técnica nº CFT2201892957, em 20.06.2.022.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 dias, do mês de junho de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0791, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre o desmembramento do lote 10,
da Quadra 20, do Loteamento Bairro Engenheiro
Waldir Lins, desta cidade, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, 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,
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Art. 1º. - Ficam aprovado o projeto e o remembramento dos Lotes nºs 20 e 21, com áreas respectivas de
2.681,35m² e 2.929,28m², perfazendo uma área total de
5.610,63m², situados na Rua VS-09, da Quadra 05, do Loteamento Vale do Sol, desta cidade, nos termos do memorial
descritivo e do projeto, datados de 14 de junho de 2022,
firmado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU, CFT-BR
44145934172, com anotação e responsabilidade técnica nº
BR2201885079, em 14.06.22.
Art. 2º. - Ficam aprovado o projeto e o desmembramento dos Lotes nºs 20 e 21, com áreas respectivas de
5.610,63m², situados na Rua VS-09, da Quadra 05, do Loteamento Vale do Sol, desta cidade, nos termos do memorial
descritivo e do projeto, datados de 14 de junho de 2022,
firmado pelo R.T. ALDER MENDONÇA DE ABREU, CFT-BR
44145934172, com anotação e responsabilidade técnica nº
BR2201885079, em 14.06.22.
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 27 dias, do mês de junho de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam aprovados o projeto e o desmembramento do Lote 10, da quadra 20, com área de 600,00m², situado na Rua “B”, Bairro Engenheiro Waldir Lins, desta cidade,
nos termos do memorial descritivo e do projeto, datados de
25 de maio de 2022, firmado pelo R.T. ALDER MENDONÇA
DE ABREU, CFTR-BR 44145934172, com anotação e responsabilidade técnica nº CFT2201893112, em 20.06.2.022.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 dias, do mês de junho de 2.022.
JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 0792, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre o Remembramento e Desmembramento dos lotes 20 e 21, da Quadra 05, do Loteamento Vale do Sol, desta cidade, e dá outras
providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, 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
PORTARIA Nº. 009/2022, DE 27 DE JUNHO DE 2022.
“Designa Servidora Pública do Município para
Fiscalizar e Atestar notas de Aquisição de combustível, e dá outras providencias.”

O CHEFE DE GABINETE do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve
observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da lei nº
8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização
da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 73, Incisos I e
II, da lei nº 8.666/93, que trata do recebimento, pela Administração Pública, do objeto ou da prestação de serviços;
CONSIDERANDO a importância de a administração
pública adotar procedimentos administrativos que permitam a gestão mais eficiente e efetiva dos contratos administrativos;
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R E S O L V E:
I - Designar a Servidora Pública Municipal Liandra
Fonseca Viana, ocupante do cargo diretora III, lotada na
Secretaria Municipal de Gabinete, para fiscalizar, receber e
atestar nota fiscal, referente a Ata de Registro de Preços nº
015/2022 proveniente do Pregão Eletrônico nº 009/2022 e
Processo Licitatório nº2021010243, que tem como objeto
trata da Aquisição de Combustível, sem prejuízo de suas
funções normais e sem acréscimos em seus vencimentos.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fevereiro
de 2022.
III – Revogam-se as disposições em contrário.
IV -. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE através dos meios
oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de Gurupi,
CUMPRA-SE;
Secretaria Municipal de Gabinete de Gurupi, Estado
do Tocantins, aos 27 dias do mês de junho de 2.022.
SIDNEI DOURADO CAMPOS
Secretário Chefe de Gabinete
Decreto n° 002/2021

Fundação Unirg - UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG - AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação UNIRG torna público a licitação conforme as
seguintes informações:
Pregão de Eletrônico nº 005/2022 - SRP
Processo nº 2022.182.085108
Critério de Julgamento - MENOR PREÇO POR ITEM
Exclusivo para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno
Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS NACIONAIS
E IMPORTADOS PARA COMPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE DE GURUPI –
UNIRG.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 11/07/2022 ás 08:50H
(Horário de Brasília)
ABERTURA DA SESSÃO: 11/07/2022 ás 9:00 H (Horário de
Brasília)
LOCAL: Aplicativo no web-site: www.portaldecompraspublicas.com.br
Disponibilidade do Edital e Planilhas Eletrônicas:
https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/editais-de-pregao-eletronico/
Informações: e-mail: cpl@unirg.edu.br ou telefone (63)
3612-7505.
Gurupi/TO, aos 27 dias do mês junho de 2022.

Viviane Junqueira Mota
Pregoeira Suplente da Fundação UNIRG

Secretaria Municipal de Administração
----ADMINISTRAÇÃO----

PORTARIA Nº. 288 DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre determinação 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,
R E S O L V E:
I – DETERMINAR a fruição de férias do servidor público municipal LUCIANO RODRIGUES LOPES, matrícula
499213, ocupante do cargo de Assessor Especial Superior
II, lotado na Secretaria Municipal de Administração, pelo
período 1° a 30 de julho de 2.022 relativo ao período aquisitivo de 2021/2022, suspensa por meio da PORTARIA Nº
108/2022, de 22 de março de 2.022.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 289 DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre determinação 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° 103/2022, de 21 de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, solicitando a
fruição de férias do servidor.
R E S O L V E:
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I – DETERMINAR a fruição de férias do servidor público municipal DIEGO RAIONE DA SILVA ROCHA, matrícula
498950, ocupante do cargo de Diretor II, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, pelo período 1° a 30 de julho de 2.022 relativo
ao período aquisitivo de 2021/2022, suspensa por meio da
PORTARIA Nº 068/2022, de 23 de fevereiro de 2.022.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 290 DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre determinação 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° 103/2022, de 21 de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, solicitando a
fruição de férias da servidora.
R E S O L V E:
I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pública municipal KATIANI ALVES BEZERRA DO VALE, matrícula 3585, ocupante do cargo de Assessor Técnico Superior IV,
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, pelo período 04 a 18 de julho de
2.022 relativo ao período aquisitivo de 2021/2021, suspensa por meio da PORTARIA Nº 127/2022, de 05 de abril de
2.022.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir do dia 04 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 291 DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
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“Dispõe sobre determinação 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° 103/2022, de 21 de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, solicitando a
fruição de férias do servidor.
R E S O L V E:
I – DETERMINAR a fruição de férias do servidor público municipal MANOEL PEREIRA DA SILVA, matrícula 486030,
ocupante do cargo de Assessor Técnico Superior IV, lotado
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente, pelo período de 1° a 20 de julho de 2.022
relativo ao período aquisitivo de 2020/2021, suspensa por
meio da PORTARIA Nº 469/2021, de 1° de setembro de
2.021.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 292, DE 27 DE JUNHO 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 legais,
CONSIDERANDO o ofício n° 1.004/2022/RH-SEMUS,
de 22 de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a suspensão de férias da servidora.
R E S O L V E:
I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora NEURACI DOS SANTOS AGUIAR AZEVEDO, ocupante do
cargo de Técnica de Enfermagem, por motivo de necessidade do serviço, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
no período de 1° a 30 de julho de 2.022, relativo ao período
aquisitivo de 2020/2021.
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II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 293 DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre determinação 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° 1.007/2022, de 22 de junho de 2.022, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a fruição de férias da servidora.
R E S O L V E:
I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pública municipal ZELIA BARBOSA LEITE, ocupante do cargo
de Chefe de Divisão IV, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, pelo período 11 a 19 de julho de 2.022 relativo ao período aquisitivo de 2021/2022, suspensa por meio da PORTARIA Nº 150/2022, de 29 de abril de 2.022.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir do dia 11 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 294, DE 27 DE JUNHO 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 legais,
CONSIDERANDO o ofício n° 0368/2022/GAB/PREF,
de 23 de junho de 2.022, expedido pelo Gabinete da Prefeita Municipal, solicitando a suspensão de férias da servidora.

R E S O L V E:
I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora
VILMA ALVES DE SOUZA, matricula n° 498875, ocupante do
cargo de Controladora Geral, por motivo de necessidade do
serviço, lotada no Gabinete da Prefeita Municipal, no período de 18 de julho de 2.022 a 06 de agosto de 2.022, relativo
ao período aquisitivo de 2021/2022.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 18 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 295 DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre determinação 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° 272/2022/PGM, de 08 de
junho de 2.022, expedido pela Procuradoria Geral do Município, solicitando a fruição de férias da servidora.
R E S O L V E:
I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pública municipal LUCIANNE DE OLIVEIRA CORTES RODRIGUES
DOS SANTOS, matrícula 497584, ocupante do cargo de Procuradora Municipal, lotada na Procuradoria Geral do Município, pelo período 18 de julho de 2.022 a 1° de agosto de
2.022 relativo ao período aquisitivo de 2020/2021, suspensa por meio da PORTARIA Nº 231/2022, de 10 de junho de
2.022.
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir ao dia 18 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 27 dias do mês de junho de 2.022.
JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Administração

Junta Médica Oficial
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PORTARIA Nº. 668, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a concessão de Afastamento por
Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
725/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 23/06/2.022 a
27/06/2.022, a servidora pública municipal MARIA DO SOCORRO MELO, matrícula n° 248339, ocupante de cargo de
provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de junho
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 669, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a concessão de Afastamento por
Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
727/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 07/06/2.022
a 10/06/2.022, a servidora pública municipal APARECIDA
CLAUDINO DA ROCHA, matrícula n° 496244, ocupante de
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório
Odontológico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de junho
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

12

RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 670, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a concessão de Afastamento por
Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
731/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 21/06/2.022 a
27/06/2.022, a servidora pública municipal RAYSSA KESLEY
BUENO MATOS, matrícula n° 494832, ocupante de cargo de
provimento efetivo de Odontólogo, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de junho
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 671, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a concessão de Afastamento por
Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
724/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 22/06/2.022 a
28/06/2.022, a servidora pública municipal NILMA MARTINS
PEREIRA DA SILVA, matrícula n° 494832, ocupante de cargo
de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório Odontológico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de junho
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 672, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a concessão de Afastamento por
Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
733/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 17/06/2.022
a 20/06/2.022, a servidora pública municipal KEMICAELLE
FERREIRA PASSOS, matrícula n° 495187, ocupante de cargo
de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotada
na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de junho
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 673, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento
por Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
723/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município
de Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 22/06/2.022 a

24/06/2.022 concedido a servidora MARIA DE LOUDES PEREIRA CAMPOS TAVARES, matrícula n° 248554, ocupante de
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de junho de
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 674, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento
por Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
736/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município
de Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 23/06/2.022
a 19/12/2.022 concedido a servidora MARIA JOSE LOPES
DIAS, matrícula n° 248773, ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de junho de
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 675, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento
por Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
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CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
737/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município
de Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 23/06/2.022
a 07/07/2.022 concedido a servidora MARIA DA PAZ ALVES
PULGAS, matrícula n° 248726, ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de junho de
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 676, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a concessão de Afastamento por
Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
734/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 31/05/2.022 a
29/06/2.022, a servidora pública municipal ADEMILDE CORDEIRO BRITO, matrícula n° 496558, ocupante de cargo de
provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31 de maio 2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

PORTARIA Nº. 677, DE 27 DE JUNHO DE 2.022.
“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento
por Incapacidade Temporária à servidora pública
municipal.”
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O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 067 de
22 de fevereiro de 2.022.
			
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº
729/2.022 expedido pela Junta Médica Oficial do Município
de Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporária para o Trabalho pelo período de 21/06/2.022
a 30/06/2.022 concedido a servidora MARIA DO SOCORRO
ALVES MACIEL DOS SANTOS, matrícula n° 494165, ocupante
de cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de junho de
2.022.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
RELTON DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 0227/2022

Secretaria Municipal de Desenv. Economico
----DESEV.
ECONOMICO E MEIO AMBIENTE--e Meio
Ambiente
PORTARIA Nº 027/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022.
“ Em complemento Lei Complementar nº 019, de
06 de maio de 2014, a regulamenta a atuação da
fiscalização ambiental no âmbito do Município
de Gurupi-TO e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E MEIO AMBIENTE do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar os
procedimentos e fiscalização das infrações ambientais e
respectivas sanções administrativas ambientais no âmbito
dos órgãos executores do Município de Gurupi, conforme
disposto na Lei Complementar nº 019, de 06 de maio de
2014, Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de
2008 e demais legislações ambientais; cujo o objeto é a regulamentar a atuação da fiscalização ambiental no âmbito
Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam regulados por esta Portaria os procedimentos autuaçoes de infrações administrativas ambientais
por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, com
imposição das sanções, de multas no âmbito dos órgãos
executores da Política Municipal do Meio Ambiente.
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Art. 2º - A fiscalização Ambiental reger-se-á pela
Constituição Federal de 1988, Lei Complementar Municipal
nº. 019/2014, e Lei Federal Ambiental nº. 9.605/1988 regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de
2008, Instrução Normativa Conjunta nº. 2, de 29 de janeiro
de 2020 e demais legislações ambientais e suas regulamentações nos termos desta Portaria.
Art. 3º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de maio de
2022.
Art. 4º REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, aos 28 dias do mês de junho de
2022.
PEDRO DIAS CORREA DA SILVA
Secretário de Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente
Decreto nº 012/2021

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº001/2022
CONTRATO Nº 081/2021
PROCESSO LICITATÓRIO nº 2021.004649
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE GURUPI - CEASA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE - SEDEMA, , inscrita no CNPJ sob o n° 17.718.507/0001-88, representada por seu Secretário o Sr. PEDRO DIAS CORREA
DA SILVA.
CONTRATADA: IRKA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.879.847/000128, neste ato representada pelo Sr. Roberto Takashi Kawamura.
DAS ALTERAÇÕES: Este termo é para possibilitar a alteração
da dotação orçamentária descrita na
Cláusula Oitava
(Da dotação orçamentária) do contrato original, a fim de
que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
possa utilizar o recurso conforme QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas atual. Com fundamento no Art. 65,
I, alínea ‘a’ da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do disposto na
Cláusula Oitavo (Da dotação orçamentária) do contrato original, alterando a Fonte de Recurso conforme QDD atual do
ano de 2022 abaixo descrita:
AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CEASA
DOTAÇÃO: 23.2303.20.605.2041.1082
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51
Fonte de Recursos – 202000000
Passando a correr a seguinte gestão e rubrica orçamentária/
fonte de recurso:

23 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e
Meio Ambiente
23.2303.0010.1028 – E s t r u t u r a ç ã o A g r o p e c u a r i a
Elemento de Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos – 17.000.000.000000
Gurupi- TO, aos 24 dias do mês de março de 2022.
PEDRO DIAS CORREA DA SILVA
CONTRATANTE

REGIMENTO INTERNO DA JUNTA DE IMPUGNAÇÃO
FISCAL (JIF)
CAPÍTULO I
Da Junta de Impugnação Fiscal - JIF
Art. 1º - A JIF - Junta de Impugnação Fiscal é a Junta
Administrativa de Recurso de Infrações Ambientais do Município de Gurupi-TO, Junta de Impugnação Fiscal - JIF na
Diretoria de Meio Ambiente reger-se-á pela Constituição
Federal de 1988, legislação municipal Lei Complementar
nº. 019/2014, e Lei Federal Ambiental nº. 9.605/1988 e suas
regulamentações e por este Regimento Interno.
§ 1º - Junto a Diretoria de Meio Ambiente funcionará
a Junta de Impugnação Fiscal - JIF que terá a jurisdição no
território do Município de Gurupi-TO.
§ 2º - A e instituição e manutenção da Junta de Impugnação Fiscal - JIF será proposta pelo Diretor de Meio
Ambiente do Município de Gurupi-TO, acompanhado de
relação nominal de seus membros titulares e respectivos
suplentes a que se refere o artigo 2º adiante.
§ 3º - A criação da Junta de Impugnação Fiscal - JIF,
decorre da necessidade de promover julgamentos de autos
de infrações de naturezas ambientais, aplicadas pela Fiscalização Ambiental desta municipalidade com jurisdição neste Município de Gurupi-TO.
SEÇÃO I
Da Composição
Art. 2º - Conforme consta da Lei Municipal Complementar nº. 019/2014 a Junta de Impugnação Fiscal - JIF
compõe-se de três (3) membros:
a) - Um Presidente, sendo o Diretor de Meio Ambiente;
b) - Um servidor efetivo com formação em Direito;
c)-Um servidor efetivo com formação em engenharia agrônoma/ambiental/florestal, biologia e ou zootecnia.
§ 1º - Cada membro titular terá um membro suplente cuja nomeação obedecerá ao exigido para a dos membros efetivos.
§ 2º - Não poderá ser nomeado membro titular ou
suplente da JIF que participe de quaisquer Conselhos de
Ambientais do Município de Gurupi-TO.
Art. 3º - Os membros e respectivos suplentes da JIF,
são designados pelo prazo de dois anos, garantida a estabilidade, permitida a recondução não vedada a manutenção
dos mesmos.
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Art. 4º - Será destituído e não poderá mais ser designado para compor a JIF o membro ou suplente que:
a) deixar de comparecer a 3 (três) sessões consecutivas sem causa justificada;
b) retiver, simultaneamente, 10 (dez) processos, além
do prazo regimental, sem relata-los;
c) empregar, direta ou indiretamente, meios irregulares para procrastinar o exame ou o julgamento de qualquer processo ou praticar, no exercício da função, qualquer
ato de favorecimento ilícito.
SEÇÃO II
Da Competência
Art. 5º - À Junta de Impugnação Fiscal - JIF compete:
I - Julgar os recursos interpostos contra aplicação de
autos de infrações e penalidades por infração à legislação
ambiental e cometimento de práticas ilícitas em âmbito
ambiental, medidas estas aplicadas pelos fiscais de meio
ambiente no âmbito do Município de Gurupi-TO;
II - Requisitar laudos, perícias, exames, provas documentais e testemunhais para instrução e julgamento dos
recursos;
III - Receber, instruir e encaminhar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- CADESG os recursos contra suas decisões; e
IV - Entender-se com entidades públicas e privadas
em matéria específica de sua alçada.
SEÇÃO III
Da Assessoria Administrativa
Art. 6º - A Junta de Impugnação Fiscal - JIF terá um
servidor com encargos administrativos de expediente, protocolo, arquivo e correspondência.
Art. 7º - A assessoria administrativa será chefiada
pelo Diretor do Meio Ambiente.
CAPÍTULO II
Da Ordem dos Trabalhos
SEÇÃO I
Da Conciliação
Art. 8º - A conciliação reger-se-á pela Constituição
Federal de 1988, legislação, municipal, estadual e federal
ambiental e pelo código de ética da conciliação e mediação.
SEÇÃO II
Da Distribuição
Art. 9º - Os recursos apresentados ou interpostos à
Junta de Impugnação Fiscal - JIF serão distribuídos alternadamente e em ordem cronológica de entrada aos seus três
membros que atuarão como relatores dos processos.
Parágrafos único - Caberá ao presidente da Junta de
Impugnação Fiscal - JIF efetuar a distribuição dos recursos

em prazo não superior a 5 (cinco) dias da sua entrada no
protocolo.
Art. 10º - Terão preferência para julgamento os recursos contra auto de infrações ambientais, cujo objeto tenha
como causas poluição diversas, ou danos de difícil reparação, multas dias, ou outro motivo justo, assim considerado
pelo relator.
Art. 11 - Recebido o processo pelo relator terá ele o
prazo de 53 (cinco) dias úteis para estudos e devolução à
Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, prazo este
prorrogável por igual período.
§ 1º - Se entender necessário ou essencial ao julgamento do processo, poderá o relator ou o plenário solicitar
diligência.
§ 2º - No caso do parágrafo anterior, caberá à Secretaria as providências cabíveis para o rápido atendimento
das diligências solicitadas.
§ 3º - Atendidas as diligências o processo retornará a
quem as solicitou procedendo este na forma do artigo 10.
Art. 12 - Os processos instruídos deverão ser julgados no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da
data de suas entradas na Secretaria na JIF; prorrogável por
mais 30 dias úteis podendo chegar a 90 dias a depender da
complexidade de cada caso.
Parágrafo único - Se, por motivo de força-maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo,
o Presidente da Junta de Impugnação Fiscal - JIF poderá, de
ofício ou por solicitação do recorrente, conceder-lhe efeito
suspensivo.
Art. 13 - Devolvido o processo pelo relator à Secretaria, deverá esta providenciar em 5 dias úteis à sua inclusão
na pauta de julgamento.
SEÇÃO II
Das Sessões
Art. 14 - A Junta de Impugnação Fiscal - JIF reunir-se-á ordinariamente, uma vez por semana, podendo ser
por via remota, em dia e ora previamente fixado pelo seu
Presidente e extraordinariamente sempre que por ele convocada ou a pedido justificado de quaisquer dos membros.
Art. 15 - As Sessões só serão realizadas com a presença de três membros da Junta de Impugnação Fiscal - JIF,
titulares ou suplentes.
Art. 16 - Das Sessões realizadas serão lavradas atas
assinadas por todos os membros e pelo Secretário-Executivo, transcrevendo-se em cada processo a decisão correspondente.
Parágrafo único - as sessões poderão ser gravadas
e arquivadas junto a Junta de Impugnação Fiscal - JIF para
eventuais consultas e assegurar a lisura dos procedimentos
e sessões.
Art. 17 - No dia e hora indicados no ato de convocação e atendido o “quorum” fixado no artigo 15, o Presidente
abrirá a sessão e fará observar a seguinte ordem do dia:
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I - leitura, discussão e aprovação da atas da sessão
anterior;
II - expediente; e
III - discussão e julgamento dos recursos colocados
em pauta.
Art. 18 - Anunciado o julgamento de cada processo,
o Presidente dará a palavra ao respectivo relator que de forma escrita ou verbal apresentará o seu relatório e conclusões que serão debatidos a seguir.
§ 1º - Qualquer preliminar ou prejudicial será apreciada antes do julgamento mérito, desde que não conhecida e incompatível com a decisão tomada em relação a
qualquer daquelas.
§ 2º - Encerrados os debates, o Presidente colherá os
votos do Relator e do outro membro e, se ocorrer empate,
o seu próprio voto.
Art. 19 - Arguido, por oficio 5 dias antes ao julgamento, será admitida sustentação oral das partes, por 10 minutos concedido a replica por 5 minutos, nos julgamentos dos
processos e respectivos recursos.
Art. 20 - Os processos constantes da pauta e não julgados, serão automaticamente incluídos na pauta da sessão seguinte.
SEÇÃO III
Das Decisões
Art. 21 - As decisões da Junta de Impugnação Fiscal - JIF serão tomadas por maioria, cabendo ao Presidente
anunciá-las, após anotação na pauta de julgamento.
§ 1º - As decisões serão transcritas no processo correspondente e na ata da sessão, com simplicidade e clareza.
§ 2º - Dar-se-á conhecimento das decisões, mediante publicação no órgão oficial do Município de Gurupi-TO,
por escrito sob registro postal, com aviso de recebimento
ou sob protocolo ou mediante notificação pessoal do interessado.
§ 3º - o interessado ou procurador legalmente habilitado poderá tomar ciência da decisão no respectivo processo, dispensada neste caso a providência referida no parágrafo anterior.
SEÇÃO IV
Dos Recursos ao CADESG - Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 22 - Das decisões da Junta de Impugnação Fiscal
- JIF caberão recursos para o Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADESG.
Art. 23 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição apresentada ao Presidente no prazo de 15
(quinze) dias corridos contados da data em que o interessado tomar conhecimento da decisão recorrida na forma dos
parágrafos 2º e 3º do artigo nº. 21.
§ 1º - O recurso não terá efeito suspensivo e somente
será admitido, no caso de aplicação de multa, feita a prova
no prazo de interposição, de depósito do valor correspondente.

§ 2º - O Presidente remeterá o recurso ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADESG, com as informações que entender cabíveis
no prazo à sua apresentação e se o entender intempestivo,
assinalará o fato no despacho de encaminhamento.
CAPÍTULO III
Das Atribuições
SEÇÃO I
Do Presidente
Art. 24 - Ao Presidente compete da Junta de Impugnação Fiscal - JIF:
I - Convocar e presidir as sessões e as respectivas
pautas;
II - Dirigir os trabalhos, resolver as questões de ordem, apurar votações, anotar na pauta o resultado de cada
julgamento proferir voto ordinário e de qualidade sendo
este fundamentado;
III - Determinar as diligências solicitadas, resolver sobre divergências verificadas no texto das decisões;
IV - Assinar as resoluções em conjunto com os membros da Junta de Impugnação Fiscal - JIF, assinar nos processos, as decisões a eles correspondentes;
V - Recorrer de ofício, instruir e encaminhar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADESG os recursos interpostos contra decisões
da JIF;
VI - Representar ativa e passivamente perante qualquer entidade de direito público interno ou de direito privado;
VII - Convocar os suplentes nas ausências, impedimentos ou férias dos respectivos titulares;
VIII - Superintender todos os serviços zelando pela
boa ordem e regularidade;
IX - Comunicar ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente vacância ou renúncia
de um dos membros da JIF ocorrida;
X - Apresentar ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente relatório anual das
atividades desenvolvidas;
XI - Ter sob sua inspeção direta todos os livros de atas
e de distribuição de processo;
XII - Autorizar a restituição de documentos a expedição de certidões, traslado ou cópias;
XIII - Despachar o expediente e pronunciar-se naqueles cuja audiências lhe tenha sido solicitada;
XIV - Expedir boletins de frequência;
XV - Sugerir ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente medidas para aperfeiçoamento dos serviços;
XVI - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento
Interno, as leis e regulamentos em vigor.
SEÇÃO II
Dos Membros
Art. 25 - Aos membros compete:
I - Examinar os processos que lhe forem distribuídos,
apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório
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com pareceres conclusivos, proferir voto escrito e fundamentado;
II - Solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se
necessário;
III - Pedir, justificadamente, preferência para julgamento de qualquer processo;
IV - Requerer, justificadamente, convocação de sessão extraordinária;
V - Redigir as resoluções, nos processos em que funcionar como relator, desde que vencedor o seu voto e redigir as resoluções quando vencido o voto do relator.
VI - Sugerir ao Presidente medidas para aperfeiçoamento dos serviços;
VII - Cumprir o presente Regimento Interno.
CAPÍTULO III
Dos Impedimentos e das Substituições
Art. 26 - O Presidente e os membros serão substituídos nas faltas, impedimentos, vacâncias ou renúncias, pelos
respectivos suplentes.
§ 1º - No caso de vacância ou renúncia do titular o
suplente completará o período estabelecido no artigo 3º.
§ 2º - Se a vacância ou renúncia ocorrer o Presidente
solicitará do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente a indicação de novo membro.
Art. 27 - O Secretário será substituído em suas faltas
ou impedimentos por servidor designado pelo Presidente.
Art. 28 - Os membros deverão declarar-se impedidos
de estudar, funcionar, discutir e votar em processo de seu
interesse ou de interesse de pessoa física ou jurídica com
a qual possua qualquer vínculo direto ou indireto especialmente;
I - Quando o processo envolver interesse direto ou
indireto de parente consangüíneo até o terceiro grau;
II - Quando tiver interesse particular na decisão.
Parágrafo único - Declarado o impedimento, este
será feito por escrito no processo, que será devolvido à Secretaria para nova distribuição.
CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Art. 29 - Os membros da Junta de Impugnação Fiscal
- JIF e seu Secretário-Executivo farão jus a gratificação de
presença nas sessões nos termos da Lei Complementar nº.
019/2014.
Parágrafo único - A Junta de Impugnação Fiscal - JIF
do Órgão Municipal de Meio Ambiente é a primeira instancia de julgamento de processos administrativos do Meio
Ambiente, sendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável - CADESG, em segunda e
última instância.
Art. 30 - As despesas necessárias ao funcionamento
da Junta de Impugnação Fiscal - JIF serão efetuadas com
os recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio
Ambiente.

Art. 31 - Os casos omissos neste Regimento Interno
serão dirimidos com base na Constituição Federal de 1988,
legislação municipal, Lei Complementar nº. 019/2014, e Lei
Federal nº. 9.605/1988 e Decreto Federal nº. 6.514/2008,
suas regulamentações e demais legislação ambiental vigente e instruções normativas.
Gurupi-TO, aos 27 dias do mês de junho de 2022.
DIEGO RAONI DA SILVA ROCHA
Presidente da Junta de Impugnação Fiscal – JIF
DECRETO Nº. 0582, DE 13 DE MAIO DE 2022

Secretaria Municipal de Educação
-------EDUCAÇÃO----

PORTARIA Nº. 75/2022, de 27 de Junho de 2022.
“Designa servidor para conferência de produtos,
serviços e atestar documentos de despesas da
SEMEG”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 92, Parágrafo Único, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Gurupi.
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve
observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 67, da lei nº
8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização
da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 73, Incisos I e
II, da lei nº 8.666/93, que trata do recebimento, pela Administração Pública, do objeto ou da prestação de serviços;
CONSIDERANDO a necessidade de conferência de
produtos e atesto das Notas Fiscais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor: DENNIS PINHEIRO RIBEIRO para responder pelo acompanhamento e atesto
das notas fiscais, da Ata de Registro de Preço nº 018/2021,
Pregão Eletrônico nº 040/2021-SRP, Processo Licitatório nº
2021.002340.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a data de 17 de junho
de 2022.
Art.3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.
2021.

Secretaria Municipal de Educação, 27 de Junho de
DAVI PEREIRA DE ABRANTES

19

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0529- SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2022

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 123/2022

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022004215. PAGAMENTO
DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO VALOR DE 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS),
CORRESPONDENTE À 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 DIÁRIA
PROPORCIONAL. DESTINO DA VIAGEM: PALMAS-TO. PERÍODO: 27/06/2022 A 29/06/2022. FINALIDADE DA VIAGEM:
PARTICIPAR DA CONAE 2022 – CONFERENCIA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO, ETAPA ESTADUAL.

VIGÊNCIA: 22/06/2022 a 22/07/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6899 - ESTRUTURAÇÃO
DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS – CONTRATADOS.
Este Contrato entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 22 de junho de 2022.
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de
junho de 2022.
Elvan Leão Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto 0040/2022

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 025/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022004215. PAGAMENTO
DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NARA RUBIA ALVES AGUIAR
DEZZEN, NO VALOR DE 105,00 (CENTO E CINCO REAIS), REFERENTE A 01 DIÁRIA PROPORCIONAL DESTINO: PALMAS-TO. FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO CENSO ESCOLAR 2022. PERÍODO:
22/06/2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATADO: RAFAEL NUNES DOS SANTOS - CPF:
048.449.941-66.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária de servidor, para desempenhar as funções de AUX. DE OBRAS E SERVIÇOS, com carga horária de
40 (Quarenta) horas semanais HABILITADO, com lotação na
ESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONTRATADOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme previsto no Art.
2º, inciso II da lei 2.392 de 29 de junho 2018, o qual dispõe
sobre a contratação por prazo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público e
com base na excepcionalidade do art.10º § 2º da Lei 2.422
de 29 de março de 2019, o qual dispõe sobre a possibilidade de dispensa de processo seletivo simplificado, mediante
autorização do gestor da pasta especialmente nos casos de
serviços públicos essenciais e continuados.
VIGÊNCIA: 24/06/2022 a 24/07/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6899 - ESTRUTURAÇÃO
DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS – CONTRATADOS.

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 024/2022

Este Contrato entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 24 de junho de 2022.

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022004215. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA ROSIMEIRE
DANTAS SILVA LEAL, NO VALOR DE 105,00 (CENTO E CINCO
REAIS), REFERENTE A 01 DIÁRIA PROPORCIONAL DESTINO:
PALMAS-TO. FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO CENSO ESCOLAR 2022. PERÍODO: 22/06/2022.

-----INFRA---

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATADO: DIONESLEY PEREIRA DOS SANTOS
PEREIRA - CPF: 742.591.561-87.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária de servidor, para desempenhar as funções de AUX. DE OBRAS E SERVIÇOS, com carga horária de
40 (Quarenta) horas semanais HABILITADO, com lotação na
ESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONTRATADOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme previsto no Art.
2º, inciso II da lei 2.392 de 29 de junho 2018, o qual dispõe
sobre a contratação por prazo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público e
com base na excepcionalidade do art.10º § 2º da Lei 2.422
de 29 de março de 2019, o qual dispõe sobre a possibilidade de dispensa de processo seletivo simplificado, mediante
autorização do gestor da pasta especialmente nos casos de
serviços públicos essenciais e continuados.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de
junho de 2022.
Elvan Leão Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto 0040/2022

Secretaria Municipal de Saúde
-----SAÚDE---

REVOGAÇÃO EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE
CONTRATO Nº 0291/2022
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Fica REVOGADO integralmente o Distrato de Contrato Temporário de nº. 0291/2022 – DYNYSFLAYTH MOIRA AMORIM
LIMA.
OBJETO: Distrato de Contrato Temporário publicado no
Diário Oficial Edição n.º 0527 de 23 de junho de 2022 na
página 21.
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de junho
de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SINVALDO DOS SANTOS MORAES
CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0336/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde CONTRATADO: JOÃO PAULO MESSIAS ALBUQUERQUE
CPF: 733.249.811-15 OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação temporária de servidor, para desempenhar a função de MÉDICO, com carga horária de 20
(Vinte) horas semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.764-UPA-UNI PRONTO ATENDIMENTO-CONTR BLMAC DOTAÇÃO:
6950–REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA URGENCIA E
EMERGENCIA 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: 01 de julho de 2022 a 31 de dezembro
de 2022. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão
antecipada. Data de Assinatura: 01/07/2022.
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de
junho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SINVALDO DOS SANTOS MORAES
CONTRATANTE

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistên----SEMTAS--cia Social e Proteção
à Mulher
RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMTAS PM EDITAL Nº 01/2022
SEQ

1º

2º

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SINVALDO DOS SANTOS MORAES
CONTRATANTE

CANDIDATO

RECURSO

PARECER

SITUAÇÃO

Mayara
Neres
Santiago

Apresentou
Interposição
de Recurso em
conformidade
com o Item 8. - DO
RECURSO - Edital
N° 01/2022.
RECURSO
CONHECIDO

Após reanalise
do critério de
desempate, subitem
7.1 alínea b do edital,
depreende-se que
a candidata possui
maior idade que
a candidata que
ocupa a 4ª posição,
passando a assumir
tal colocação.

DEFERIDO

Walquiria
Gomes
Carvalho

Apresentou
Interposição em
conformidade
com o Item 8. - DO
RECURSO - Edital
N° 01/2022.
RECURSO
CONHECIDO

Após reanalise
do critério de
desempate, subitem
7.1 alínea b do edital,
depreende-se que
a candidata possui
maior idade que
a candidata que
ocupa a 2ª posição,
passando a assumir
tal colocação.

DEFERIDO

Joaquim
Ribeiro de
Araújo

Apresentou
Interposição em
desconformidade
com o Item 8 - DO
RECURSO - Edital
N° 01/2022.
RECURSO NÃO
CONHECIDO

O pedido de
reconsideração não
estava devidamente
fundamentado e
não continha dados
necessários para
a identificação do
candidato, portanto o
recurso foi indeferido
liminarmente
conforme Subitens
8.4 e 8.5 do edital.

INDEFERIDO

Sônia
Linhares da
Silva

Apresentou
Interposição em
desconformidade
com o Item 8 - DO
RECURSO - Edital
N° 01/2022.
RECURSO NÃO
CONHECIDO

O pedido de
reconsideração não
estava devidamente
fundamentado,
portanto o recurso
foi indeferido
liminarmente
conforme Subitem 8.4
do edital.

INDEFERIDO

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0337/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde CONTRATADO: POLLYANNA CARVALHO LIMA CPF:
028.664.271-90 OBJETO: O objeto do presente instrumento
é a contratação temporária de servidor, para desempenhar
a função de ENFERMEIRO, com carga horária de 30 (Trinta)
horas semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.771- APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS DOTAÇÃO: 6922–SAUDE - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO 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: 01 de
julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão antecipada. Data de Assinatura: 01/07/2022.
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de
junho de 2022.

3º

4º
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5º

Bruno
Silva Costa
Portela

Apresentou
Interposição
de Recurso em
conformidade
com o Item 8. - DO
RECURSO - Edital
N° 01/2022.
RECURSO
CONHECIDO

Após análise das
razões recursais
referente à questão
06 do caderno
de questões de
Orientador Social,
torna – se nula a
referida questão,
atribuindo pontuação
de um ponto a
todos os candidatos
ao cargo que não
assinalou como
resposta a alternativa
“A”. Portanto, recurso
conhecido e provido
na íntegra.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

DEFERIDO

Gurupi -TO, 27 de junho de 2022
VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário M. do Trabalho, Assistência Social e Proteção à
Mulher
Decreto Municipal n° 0397/2022

Publicações da Câmara Municipal
----CÂMARA MUNICIPAL----

PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 – 2022.01060
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 002/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL
E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2.001
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2022
VIGÊNCIA: Doze meses.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI - TO
CONTRATADA: COSTA E LIMA, CNPJ Nº. 06.321.820/0001-61,
quanto aos itens 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 30,
31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 52, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 66, 71, 73. valor total: R$ 87.591,50; WALKER
E WALKER LTDA – ME, CNPJ Nº. 14.090.172/0001-08 quanto aos itens 1, 7, 10, 13, 25, 32, 42, 48, 49, 59, 67, 70. valor
total: R$ 10.611,90; PAPELARIA COMETA LTDA, CNPJ Nº.
08.940.428/0001-26 quanto aos itens: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19,
20, 21, 22, 26, 29, 36, 39, 43, 46, 50, 54, 63, 64, 65, 68, 69, 72.
valor total: R$ 16.148,40.Ver. Rodrigo Meneses Maciel – Presidente da Câmara Municipal.

