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ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO 245, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação, em favor do
Município de Araguaína, os imóveis,
benfeitorias e os direitos respectivos
que menciona.

DECRETO 244, DE 10 DE AGOSTO DE 2020
Altera os Decreto 241/2020 e consolida
o Decreto 227/2020, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição
Federal e Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Artigo 1º. Fica alterado alínea c, do inciso I do parágrafo 7º,
artigo 8º, do Decreto 241/2020, o qual passa a ter a seguinte redação:
[...]
Artigo 8º. [...]
[...]
Parágrafo sétimo. [...]
I – bares, restaurantes, food trucks, trailers, açaiterias,
pizzarias, sanduicherias e similares – sendo vedada a
modalidade self-service e seguidas as seguintes regras:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) funcionamento entre às 6:00 horas e 23:00 horas
de domingos à quinta-feira e entre 06:00 horas e 24:00
horas às sextas-feiras e sábados;
e) [...];
[...]
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação,
revogadas todas as disposições contrárias.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

THIAGO RODRIGUES
ALENCAR:01900734117

Assinado de forma digital por THIAGO
RODRIGUES ALENCAR:01900734117
Dados: 2020.08.11 15:41:57 -03'00'

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pelos artigos 69, inciso XII e art. 88, inciso I, alínea “d”, da Lei Orgânica
do Município, combinados com os artigos 5º, alínea “i” e 6º do DecretoLei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam declarados de Utilidade Pública, para fins de
desapropriação ou servidão pública, em favor do Município de Araguaína,
os imóveis constituídos de terras, benfeitorias e direitos respectivos,
por via administrativa ou judicial, de propriedade publica ou particular,
compreendidos em área de terras de aproximadamente 10.300,57m²
(dez mil trezentos metros quadrados e cinquenta e sete centímetros
quadrados), localizada neste Município entre os seguintes pontos:
Ponto
P-01
Ponto
P-02
Ponto
P-03
Ponto
P-04
Ponto
P-05
Ponto
P-06
Ponto
P-07
Ponto
P-08
Ponto
P-09
Ponto
P-10

Longitude: 807867.565
Latitude: 9206050.246
Longitude: 807839.797
Latitude: 9206037.011
Longitude: 807825.339
Latitude: 9206067.604
Longitude: 807806.494
Latitude: 9206104.760
Longitude: 807791.737
Latitude: 9206135.612
Longitude: 807780.919
Latitude: 9206157.224
Longitude: 807770.449
Latitude: 9206174.236
Longitude: 807758.185
Latitude: 9206192.458
Longitude: 807743.777
Latitude: 9206212.601
Longitude: 807731.014
Latitude: 9206228.060

Ponto P-11
Ponto P-12
Ponto P-13
Ponto P-14
Ponto P-15
Ponto P-16
Ponto P-17
Ponto P-18
Ponto P-19
Ponto P-20

Longitude: 807712.668
Latitude: 9206247.858
Longitude: 807689.885
Latitude: 9206271.973
Longitude: 807655.073
Latitude: 9206300.889
Longitude: 807679.266
Latitude: 9206325.171
Longitude: 807718.401
Latitude: 9206286.180
Longitude: 807746.070
Latitude: 9206256.537
Longitude: 807763.569
Latitude: 9206237.257
Longitude: 807785.705
Latitude: 9206209.687
Longitude: 807806.643
Latitude: 9206174.452
Longitude: 807832.169
Latitude: 9206123.889

Art. 2º A área de que trata o artigo 1º deste Decreto destinam-se
a abertura de vias públicas para melhoria do sistema viário.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
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Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas.
Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a
promover a desapropriação de pleno domínio da área descrita no art. 1°
deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, podendo, para efeito de
imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do DecretoLei 3.365 de 21 de junho de 1941.
Art. 5º Integra este decreto o Anexo Único – Prancha de
Localização.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
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CONSIDERANDO o requerimento de solicitação de licença para
interesse particular, da servidora EDILEUZA SANTIAGO NASCIMENTO
CPF: 747.218.013-00 nos termos do processo administrativo protocolado
sob o nº 2020007226 de 04/08/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER a EDILEUZA SANTIAGO NASCIMENTO,
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, por
um período de 02 (dois) anos, a partir de 03 de agosto de 2020 a 02 de
agosto de 2022, não fazendo jus a qualquer remuneração ou vantagens.
Art. 2º Determinar à Superintendência de Gestão Administrativa
e de Pessoas para que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia 03
de agosto de 2020.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 029/2019
PORTARIA Nº 262 DE 10 DE AGOSTO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n. 029 de 07 de fevereiro de 2019 e
Portaria n. 489, de 20 de junho de 2013.
CONSIDERANDO o Art. 1 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;
CONSIDERANDO a Portaria nº 237 de 27 de agosto de 2018,
que concede o servidor prorrogação de licença para tratar de interesse
particular;
CONSIDERANDO o requerimento administrativo de retorno da
Licença por Interesse Particular por parte do servidor JOEL BALDUINO
DOS SANTOS conforme processo nº 2020007128, de 03/08/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder, o RETORNO às suas atividades normais,
a partir de 17 de agosto de 2020, do servidor JOEL BALDUINO DOS
SANTOS CPF: 332.524.911-68, Motorista, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde.

Anexo Único – Prancha de Localização

Art. 2º Determinar à Superintendência de Gestão Administrativa
e de Pessoas para que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 029/2019

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 261 DE 10 DE AGOSTO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n. 029 de 07 de fevereiro de 2019 e
Portaria n. 489, de 20 de junho de 2013.
CONSIDERANDO o Art. 90 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 – AGRICULTURA FAMILIAR
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
A Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
RESOLVE, considerando a necessidade de alcançar maior número de
agricultores familiares e suas organizações, PRORROGAR, por mais 04
dias, o prazo para entrega da documentação de habilitação e projeto
de vendas, da Chamada Pública da Agricultura Familiar Nº 01/2020,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

3

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

publicada em DIÁRIO OFICIAL DO MUL. DE ARAGUAÍNA Nº 2.105
– QUARTA-FEIRA, EM 22 DE JULHO DE 2020, para aquisição de
gêneros alimentícios. O novo prazo encerra-se no dia 14 de agosto de
2020. Por fim, permanecem inalteradas as demais condições constantes
da referida chamada pública.
Araguaína – TO, 10 de agosto de 2020.
Beatriz Ribeiro da Silva
Presidente do Comitê Gestor Municipal de Araguaína – TO
Portaria nº 123/2020
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES SOBRINHO
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
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quatro centavos) ora pleiteada por CLEONICE SILVA LEITE PEREIRA,
inscrito no CPF sob o n. 219.294.591-49, para tanto devendo o processo
ser encaminhado para o setor responsável desta Secretaria para as
providências que se fazem necessárias, inclusive com a necessária
correção monetária da quantia acima descrita, nos termos do artigo 222,
da Lei Complementar Municipal nº 58/2017.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 40/2020 de 04 de Agosto de 2020
A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E
MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES SOBRINHO, no uso
das atribuições, pelo presente.
CONSIDERANDO o Despacho nº 032/2020 do Secretário
Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que determina a
contratação por parte de todas as Unidades de Ensino do Município de
Seguro Patrimonial e Predial;
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de uma
empresa especializada no fornecimento de Seguro Patrimonial e Predial
para atendimento da determinação do Secretário desta pasta;
CONSIDERANDO o levantamento de preços realizado junto as
empresas do ramo, buscando a melhor proposta e tendo como critério o
Termo de Referência;
RESOLVE:
Art. 1º - RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO com
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/, em favor da
pessoa jurídica, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A inscrita no CNPJ:
01.378.407/0001-10, no valor total de R$ 3.802,12 (Três mil oitocentos
e dois reais e dezenove centavos), cuja despesa correrá por conta da
Autonomia Financeira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Franciane Mota da Silva
Associação de Apoio de Pais e Mestres da Escola Municipal José
Gomes Sobrinho

SECRETARIA DA FAZENDA
Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2017074862
CLEONICE SILVA LEITE PEREIRA
Compensação (e/ou Restituição)

DESPACHO Nº 408 / GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendidos como aqueles comprovadores de todo o alegado
(fls. 02/13);
Considerando o disposto no Parecer Administrativo nº 113/2020
gerado pela Coordenação de IPTU desta Secretaria Municipal da
Fazenda (fls. 14/17), comprovando a veracidade das informações
trazidas na inicial, e cuja opinião foi pelo deferimento do pedido inicial
formulado;
RESOLVO:
AUTORIZAR a COMPENSAÇÃO (E/OU RESTITUIÇÃO) do
valor total de R$ 658,84 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e

Processo nº:
Interessado:
Assunto: 		

2019012127
JOAO RODRIGUES SOUSA
Compensação (e/ou Restituição)
DESPACHO Nº 409 / GAB – 2020

Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendidos como aqueles comprovadores de todo o alegado
(fls. 02/15);
Considerando o disposto no Parecer Administrativo nº 114/2020
gerado pela Coordenação de IPTU desta Secretaria Municipal da
Fazenda (fls. 16/20), comprovando a veracidade das informações
trazidas na inicial, e cuja opinião foi pelo deferimento do pedido inicial
formulado;
RESOLVO:
AUTORIZAR a COMPENSAÇÃO (E/OU RESTITUIÇÃO) do valor
total de R$ 122,46 (cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)
ora pleiteada por JOAO RODRIGUES SOUSA, inscrito no CPF sob o
n. 099.644.101-82, para tanto devendo o processo ser encaminhado
para o setor responsável desta Secretaria para as providências que se
fazem necessárias, inclusive com a necessária correção monetária da
quantia acima descrita, nos termos do artigo 222, da Lei Complementar
Municipal nº 58/2017.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2020007023
INTERESSADO(S): FABIANO FERRAZ DE AZEVEDO
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DA
DESPACHO N° 414/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 119/2020, (fls. 06)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), do(s) exercício(s) fiscal(is): 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 e da Taxa de Coleta e
Lixo Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2013, do(s) imóvel(is)
devidamente cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões) n°(s): 33073,
conforme comprovação do cumprimento quinquenal ainda que ocorrida
a superveniência de causa interruptiva da prescrição e/ou suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente a fim de que as respectivas baixas
sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2020006904
INTERESSADO(S): MARIA ALVES DOS REIS
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE LIXO
DESPACHO N° 416/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 120/2020, (fls. 08)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO da Taxa de Coleta e Lixo
Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, do(s) imóvel(is)
devidamente cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões) n°(s): 23869,
conforme comprovação do cumprimento quinquenal ainda que ocorrida
a superveniência de causa interruptiva da prescrição e/ou suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente a fim de que as respectivas baixas
sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 05 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2019012966
INTERESSADO(S): MARCIO TERRA CUNHA
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DA
DESPACHO N° 417/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 107/2020, (fls. 08)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
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no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO da Taxa de Coleta e Lixo
Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010, do(s) imóvel(is) devidamente cadastrado(s) sob a(s)
inscrição(ões) n°(s): 35773, conforme comprovação do cumprimento
quinquenal ainda que ocorrida a superveniência de causa interruptiva
da prescrição e/ou suspensiva da exigibilidade do crédito tributário,
e NÃO RECONHECER a PRESCRIÇÃO da Taxa de Coleta e Lixo
Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015,
tendo em vista a existência de marco interruptivo da prescrição, qual
seja a existência do reconhecimento do débito através do acordo DUAM
7778237 em 30/11/2015 e posterior estorno em 03/06/2016 ocasião
reiniciou-se a contagem do prazo prescricional, com previsão para
término em 03/06/2021, conforme artigo 174, Parágrafo Único, inciso IV
do CTN, ocasião em que o processo deverá ser encaminhado ao setor
competente a fim de que as respectivas baixas sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2019005289
INTERESSADO(S): CRISTIANE PALMEIRA DE SOUZA DE JESUS
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DAIPP
DESPACHO N° 418/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 104/2020, (fls. 07)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), do(s) exercício(s) fiscal(is): 2004, 2005, 2006 E 2007,
do(s) imóvel(is) devidamente cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões)
n°(s): 31748, conforme comprovação do cumprimento quinquenal ainda
que ocorrida a superveniência de causa interruptiva da prescrição e/
ou suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o
processo deverá ser encaminhado ao setor competente a fim de que as
respectivas baixas sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2019005291
INTERESSADO(S): CRISTIANE PALMEIRA DE SOUZA DE JESUS
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DALXP
DESPACHO N° 419/GAB – 2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 104/2020, (fls. 07)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO da Taxa de Coleta e Lixo
Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 E 2007, do(s) imóvel(is) devidamente cadastrado(s) sob a(s)
inscrição(ões) n°(s): 30152, do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), do(s) exercício(s) fiscal(is): 2001, 2002 E 2003 e da Taxa de
Coleta e Lixo Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014, do(s) imóvel(is)
devidamente cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões) n°(s): 44711 E 44712,
conforme comprovação do cumprimento quinquenal ainda que ocorrida
a superveniência de causa interruptiva da prescrição e/ou suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente a fim de que as respectivas baixas
sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2019012964
INTERESSADO(S): MARCIO TERRA CUNHA
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DA
DESPACHO N° 420/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 106/2020, (fls. 13)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO da Taxa de Coleta e Lixo
Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012, do(s) imóvel(is) devidamente
cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões) n°(s): 30152, conforme
comprovação do cumprimento quinquenal ainda que ocorrida a
superveniência de causa interruptiva da prescrição e/ou suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente a fim de que as respectivas baixas
sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA

Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2019005287
INTERESSADO(S): CRISTIANE PALMEIRA DE SOUZA DE JESUS
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE IPTU
DESPACHO N° 421/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 103/2020, (fls. 06)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), do(s) exercício(s) fiscal(is): 2009, 2010, 2011, 2012 E
2013, do(s) imóvel(is) devidamente cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões)
n°(s): 31748, conforme comprovação do cumprimento quinquenal ainda
que ocorrida a superveniência de causa interruptiva da prescrição e/
ou suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o
processo deverá ser encaminhado ao setor competente a fim de que as
respectivas baixas sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
PROCESSO(S) SMF: 2019005286
INTERESSADO(S): CRISTIANE PALMEIRA DE SOUZA DE JESUS
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE LIXO
DESPACHO N° 422/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;
Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 102/2020, (fls. 07)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO e da Taxa de Coleta e
Lixo Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015, do(s) imóvel(is)
devidamente cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões) n°(s): 31748,
conforme comprovação do cumprimento quinquenal ainda que ocorrida
a superveniência de causa interruptiva da prescrição e/ou suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente a fim de que as respectivas baixas
sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
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IV - DACONCLUSÃO

FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
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PROCESSO(S) SMF: 2020001970
INTERESSADO(S): ANTONIO BANDEIRA BARROS
ASSUNTO: PRESCRIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE LIXO
DESPACHO N° 423/GAB – 2020
Tendo em vista toda a documentação acostada ao requerimento
inicial, ora entendida como aquela comprovadora de todo o alegado;

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO N° 210/2020

Considerando o disposto na Certidão da Divisão competente
desta Secretaria Municipal da Fazenda, o qual analisou o conteúdo das
informações ora apresentadas;
Considerando o Parecer Administrativo n° 121/2020, (fls. 11)
e Consultas Gerais de Débitos realizada pelo Coordenação de IPTU,
no qual se constatou a inexistência de processos de execuções fiscais
em movimento e ausentes quaisquer outras causas suspensivas e/
ou interruptivas da prescrição dos créditos tributários, dentre outras
determinações;
RESOLVO:
RECONHECER a PRESCRIÇÃO e da Taxa de Coleta e
Lixo Domiciliar, do(s) exercício(s) fiscal(is): 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013, do(s) imóvel(is) devidamente
cadastrado(s) sob a(s) inscrição(ões) n°(s): 13272, conforme
comprovação do cumprimento quinquenal ainda que ocorrida a
superveniência de causa interruptiva da prescrição e/ou suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, ocasião em que o processo deverá ser
encaminhado ao setor competente a fim de que as respectivas baixas
sejam efetuadas.
Após, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas
e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
Município de Araguaína, Estado do Tocantins, em 10 de agosto de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria n° 004/2017
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RESOLUÇÃO CMS Nº 007/2020

Araguaína, 06 de agosto de 2020
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O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.
CONSIDERANDO ainda o Inciso XII da Quarta Diretriz da Resolução
Nº 453/12, faculta aos Conselhos de Saúde, se manifestar através de
Resoluções, Recomendações, Moções e outros atos deliberativos,
visando à melhoria dos serviços em Saúde;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº141: Regulamenta o Inciso do
Art. 198 da CF para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados
anualmente pelos entes federativos: estabelece os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde nas 3(três) esferas de
governo; revoga dispositivos das Leis Nº 8.080, de 19/09/1990;
CONSIDERANDO a Lei nº 1680 de 05 de maio de 1997 que criou o
Fundo Municipal de Saúde em seu Artigo 3º inciso VI, e que por esta
o C.M.S deve homologar o ato do Prefeito Municipal que indicou o
Coordenador, Tesoureiro e Tesoureiro Substituto;
CONSIDERANDO a indicação dos novos Titulares das Contas do FMS,
feita pelo Gestor Municipal;
CONSIDERANDO a urgência da matéria, e esta impreterivelmente
estará em Pauta do Plenário.
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;
CONSIDERANDO que o CMS recebeu do Gestor Municipal a indicação
para Coordenador das Contas do Fundo Municipal de Saúde, afim
de nomear a Senhora Ana Paula dos Santos Andrade Abadia e seus
respectivos tesoureiros;
CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar as indicações feita pelo Gestor:
- Ana Paula dos Santos Andrade Abadia - Coordenador
- Fabiano Francisco de Souza- Tesoureiro Titular
- Sandro Rogério Cardoso de Paulo- Tesoureiro Substituto
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 007/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína

Nº 2.118 - SEGUNDA- FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2020
RESOLUÇÃO CMS Nº 008/2020

Araguaína, 06 de agosto de 2020

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 002/2020 QUE DISPÕE
SOBRE 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 001/2019 CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E A FUNDAÇÃO PIO XII – HOSPITAL
DE
AMOR,
PARA
GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO
E
EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM
PRESTADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO
EM REABILITAÇÃO – CER IV E OFICINA
ORTOPÉDICA.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.
CONSIDERANDO ainda o Inciso XII da Quarta Diretriz da Resolução
Nº 453/12, faculta aos Conselhos de Saúde, se manifestar através de
Resoluções, Recomendações, Moções e outros atos deliberativos,
visando à melhoria dos serviços em Saúde;
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;
CONSIDERANDO o encaminhamento da Secretaria de Saúde para
análise do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 001/2019 que
entre si celebram o Município de Araguaína, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde e a fundação pio XII – Hospital de Amor, para
gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde a
serem prestados no Centro Especializado em Reabilitação – CER IV e
Oficina Ortopédica.
CONSIDERANDO o termo aditivo mencionado visa o acréscimo de
R$ 10.897,50 (dez mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta
centavos) ao valor da parcela mensal de custeio e o valor 312.278,74
(trezentos e doze mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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centavos) para aquisição de equipamentos e material permanente
necessários à execução do objeto.
CONSIDERANDO que o recurso financeiro a ser repassado em parcela
única para aquisição de equipamentos e material permanente será por
meio da reprogramação da Proposta de Emenda nº 11046.759000/116007 (Recurso de Programa/Ação – Unidade Assistida: Centro
Especializado em Reabilitação – CER IV), conforme homologado pela
Resolução da CIB nº 181, de 10 de dezembro de 2019 e Resolução do
Conselho Municipal de Saúde nº 002 – CMS/2020.
CONSIDERANDO que a Mesa Diretora do CMS analisou a matéria
em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de
Convênios e Contratos;
CONSIDERANDO que a CFACC emitiu parecer com teor favorável
perante a matéria;
CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 001/2019
celebrado entre o Município de Araguaína, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde e a fundação pio XII – Hospital de Amor, para
gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde a
serem prestados no Centro Especializado em Reabilitação – CER IV e
Oficina Ortopédica, devendo, encaminhar as contas e seus respectivos
relatórios ao Conselho Municipal de Saúde para devido procedimento
fiscalizatório.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 008/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
RESOLUÇÃO CMS Nº 009/2020 ad referendum
Araguaína, 06 de agosto de 2020
HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 015/2020 QUE DISPOÕE
SOBRE A REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO
AD REFERENDUM Nº 008/2020 E APROVA
A REPROGRAMAÇÃO E USO DE SALDO
REMANESCENTE
DA
PROPOSTA
DE
EMENDA PARLAMENTAR (11046.759000/114009) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANTENTES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE ARAGUAINA – HMA
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
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políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;
CONSIDERANDO que o Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo
Medrado oferta atendimentos em inúmeras modalidades cirúrgicas,
tendo como público alvo a população dos Municípios que compreendem
a Região de Saúde Macro Centro Norte;
CONSIDERANDO que no dia 13 de maio do corrente ano o Conselho
Municipal de Saúde emitiu a Resolução ad referendum CMS nº 008/2020
aprovando projeto para reprogramação da proposta de emenda
parlamentar para aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Hospital Municipal de Araguaína dr. Eduardo Medrado;
CONSIDERANDO que o projeto inicialmente apresentado possuía
erros materiais substanciais, fazendo necessária a correção do aludido
documento, assim como revogação da Resolução ad referendum CMS
nº 008/2020;
CONSIDERANDO que conforme as correções do projeto aqui tratado,
o município de Araguaína-TO, através do Fundo Municipal de Saúde,
recebeu do Fundo Nacional de Saúde recursos financeiros por indicação
de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos, no valor de R$
159.570,00 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta reais),
através da Proposta de Projeto nº 11046.759000/1140-09;
CONSIDERANDO que conforme a reprogramação foram adquiridos
parte dos itens propostos no valor de R$ 142.773,78 (cento e quarenta
e dois mil, setecentos setenta três reais, setenta oito centavos), faltando
dessa forma adquirir R$ 16.796,22 (dezesseis mil, setecentos e noventa
seis reais, vinte e dois centavos);
CONSIDERANDO que o valor a ser reprogramado da proposta de
emenda é de R$ 16.796,22 (dezesseis mil, setecentos noventa seis
reais, vinte dois centavos) referente a itens não adquiridos da proposta.
Além do valor a ser reprogramado também se obteve um valor de
R$ 23.832,79 (vinte três mil, oitocentos trinta dois reais, setenta nove
centavos) por economicidade, juros e correções monetárias o qual
deverá ser usado como uso de saldo remanescente para aquisição de
outros equipamentos necessários à unidade hospitalar;
CONSIDERANDO que são objetivos da reprogramação a aquisição de
novos equipamentos, a melhoria do parque tecnológico do Hospital,
assim como garantir melhoria nos atendimentos dos usuários do serviço;
CONSIDERANDO que a presente reprogramação foi devidamente
encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
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RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Resolução ad referendum CMS nº 008/2020 e o
parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Convênios
e Contratos, ambos emitidos em 13 de maio de 2020, tornando-os sem
efeito.
Art. 2º - Aprovar o projeto para reprogramação da proposta de emenda
parlamentar para aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo Medrado.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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CONSIDERANDO a existência de Projeto Técnico de Reprogramação
da Proposta de Projeto nº 11046.759000/1190-01 para aquisição de
Equipamentos para o Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo
Medrado;
CONSIDERANDO que a proposta de emenda parlamentar é
correspondente ao valor de R$ 159.970,00 (cento e cinquenta e nove
mil, novecentos e setenta reais).
CONSIDERANDO que o presente projeto foi devidamente encaminhado
ao Conselho Municipal de Saúde;

Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;

Homologo a Resolução Nº 009/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.

CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.

Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
RESOLUÇÃO CMS Nº 010/2020

Araguaína, 06 de agosto de 2020

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 006/2020 QUE DISPÕE
SOBRE
PROJETO
TÉCNICO
DE
REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA DE
PROJETO Nº 11046.759000/1190-01 PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA DR.
EDUARDO MEDRADO.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Projeto Técnico de Reprogramação da Proposta de
Projeto nº 11046.759000/1190-01 para aquisição de Equipamentos para
o Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo Medrado, devendo, após
as aquisições encaminhar as contas e seus respectivos relatórios ao
Conselho Municipal de Saúde para devido procedimento fiscalizatório.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 010/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
RESOLUÇÃO CMS Nº 011/2020

Araguaína, 06 de agosto de 2020

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO AD
REFERENDUM
011/2020
QUE
DISPÕE SOBRE A VALIDAÇÃO E
INFORMAÇÃO AO SELO UNICEF DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DAS AÇÕES COM PERCENTUAL
DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
ARAGUAINA-TO QUE REALIZARAM
OS CURSOS TELELAB (HIV E SÍFILIS)
OU OUTROS CURSOS HIV SÍFILIS E
HEPATITES.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 012/2020 QUE DISPÕE SOBRE
A APROVAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA
HOSPITALAR PARA PARTOS DE RISCO
HABITUAL E PARA GESTANTES DE ALTO
RISCO NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO.

CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.

CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;

CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;

CONSIDERANDO que o Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo
das Nações Unidas para a infância-UNICEF, voltada à redução das
desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes;
CONSIDERANDO que para atingir cada Resultado Sistêmico, são
propostas Ações de Validação, relacionadas a diferentes áreas de
políticas públicas. Com isso, o Selo UNICEF impulsiona mudanças
concretas na situação das crianças e adolescentes de cada município;
CONSIDERANDO que as ações necessitam ser validadas ao final de
cada ciclo, por meio de documentos comprobatórios solicitados pela
UNICEF;
CONSIDERANDO que a coordenação da UNICEF solicitou emissão
de resolução do CMS validando as ações, com 57% de profissionais
(médicos e enfermeiros) da Atenção Básica de Saúde que realizaram os
cursos TELELAB (um em HIV e o outro em Sífilis) e outros cursos, com
relação nominal das pessoas.
CONSIDERANDO que o CMS acompanhou as capacitações e verificou
a veracidade das informações contidas no oficio SUBVISA/VE/SMS Nº
86/2020;
CONSIDERANDO que a lista dos profissionais capacitados consta em
anexo único, porém na relação anexa muitos profissionais médicos e
enfermeiros já não mais laboram na Secretaria Municipal de Saúde, mas
outros foram repostos para cobrir suas ações.
CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Validar e informar ao SELO UNICEF Edição 2017-2020 que
57% dos profissionais médicos e enfermeiros da Atenção Básica de
Araguaína realizaram os cursos TELELAB (HIV E SÍFILIS) e/ou outros
cursos de capacitação de HIV, Sífilis e Hepatites. Em anexo a relação
nominal dos profissionais capacitados.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 011/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
RESOLUÇÃO CMS Nº 012/2020

Araguaína, 06 de agosto de 2020

CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;
CONSIDERANDO a lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes no
âmbito do SUS;
CONSIDERANDO a Resolução CIB Nº 114/2013, de 22 de agosto de
2013 que dispõe sobre a vinculação da gestante ao local do parto no
estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o Decreto 7508 de 28 de junho de 2011 que
regulamenta a lei 8080 de 2011 de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do sistema único de saúde, o planejamento da
saúde, á saúde e a articulação Inter federativas;
CONSIDERANDO a Portaria GM /MS Nº2351 de 05 de outubro de 2011
que altera a Portaria Nº1459/ GM/MS de 24 de junho de 2011 que institui
no âmbito do SUS, a rede Cegonha;
CONSIDERANDO a Portaria SAS/MS nº 650 de 05 de outubro de 2011
que dispõe sobre os planos de Ação Regional e Municipal da Rede
Cegonha no Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº158/2011 de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a região inicial de implementação da Rede
Cegonha no Esta do Tocantins;
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CONSIDERANDO a Resolução CIB Nº 163/2012 de 29 de agosto de
2012, que dispõe sobre a reformulação do Plano de Ação regional da
Rede Cegonha;
CONSIDERANDO a análise, discussão e pactuação da Plenária da
Comissão Intergestores Bipartite em reunião ordinária realizada aos 22
dias do mês de agosto do ano de 2013;
CONSIDERANDO que o Hospital Dom Orione é rede de referência
hospitalar para partos de risco habitual e gestantes de alto risco no
município de Araguaína e região.
CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar a vinculação da gestante ao local do parto no Estado
do Tocantins conforme o anexo 1 dessa resolução CIB Nº114/2013 de
22/08/2013;
Art. 2º - Aprovar a rede de referência hospitalar para partos de risco
habitual e gestantes de alto risco no município de Araguaína;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 012/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
RESOLUÇÃO CMS Nº 013/2020

Araguaína, 06 de agosto de 2020

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 013/2020 QUE DISPÕE SOBRE
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 001/2019, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA,
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E O INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA
- ISAC, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO
SOCIAL, QUE VISA ESTABELECER O
COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA O
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE
ESPECIALIDADES E UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”;
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CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”;
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de
2020 declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e
a Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que em detrimento da pandemia mundial e a
necessidade de evitar aglomerações, houve suspensão das sessões
plenárias e as matérias urgentes foram em um primeiro momento
analisadas mediante resoluções ad referenduns, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;
CONSIDERANDO que o Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão
001/2019 tem por objeto a repactuação do valor de repasse mensal
acrescidos na parcela mensal de custeio que serão repassados com
recursos financeiros decorrentes do Remanejamento de Tetos Físicos
e Financeiros da Programação Pactuada Integrada (PPI), no município
de Araguaína, conforme análise, discussão e pactuação da Plenária da
Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO através da Resolução CIB/
TO nº. 006, de 20 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o Protocolo nº
217565642003, com efeitos financeiros do remanejamento de recursos
MAC a partir da 4ª parcela FNS;
CONSIDERANDO que o aporte financeiro para aquisição de
equipamentos e material permanente para o Hospital Municipal de
Araguaína, referente a proposta nº 11046.759000/1200-03, de recurso
de Emenda Parlamentar;
CONSIDERANDO que o aporte de recurso financeiro a ser repassado em
parcela única para as ações e serviços a serem executados para fazer
frente a Pandemia do COVID-19 no Hospital Municipal de Araguaína e
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Anatólio Dias Carneiro;
CONSIDERANDO que o repasse mensal firmado no Contrato de Gestão
nº 001/2019 é de R$ 3.447.515,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta
e sete mil, quinhentos e quinze reais), de maneira que em decorrência
das alterações elencadas no item 2.1.1 do aludido aditivo, fica pactuado o
valor de custeio mensal de R$ 3.452.772,39 (três milhões, quatrocentos
e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove
centavos), sendo este o valor mensal pactuado após a finalização dos
remanejamentos em parcela única de recursos do MAC e da Emenda
Parlamentar citados acima;
CONSIDERANDO que o aporte de recurso financeiro será repassado
a CONTRATADA, em parcela única, por meio do Recurso de Emenda
Parlamentar através da Proposta nº 11046.759000/1200-03, no valor
de R$ 202.774,00 (duzentos e dois mil, setecentos e setenta e quatro
mil reais), destinado exclusivamente para aquisição de equipamentos e
material permanente para o Hospital Municipal de Araguaína;
CONSIDERANDO que o aporte de recurso financeiro será repassado a
CONTRATADA, em parcela única por meio do Recurso Enfrentamento
Da Emergência De Saúde – Nacional Covid 19 (Crédito Extraordinário),
no valor de R$ 731.125,69 (setecentos e trinta e um mil, cento e vinte
cinco reais e sessenta e nove centavos), destinado exclusivamente para
as ações e serviços a serem executados para fazer frente a Pandemia
do COVID-19 no Hospital Municipal de Araguaína e Unidade de Pronto
Atendimento – UPA 24h Anatólio Dias Carneiro;
CONSIDERNADO que a Resolução CIB 006/2020 aprova o Protocolo
No. 217565642003 do SISMAC gerado em 20/02/2020 às 08:51:37, que
Trata dos Remanejamentos de Tetos Físicos e Financeiros da Média e
Alta Complexidade (MAC) de municípios do Estado do Tocantins junto ao
Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 3.257/2019;
CONSIDERANDO que a Resolução CIB 067/2020 homologa a Proposta
de Projeto Nº.11046.759000/1200-03 para Aquisição de Equipamentos
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal de Araguaína,
referente a Emenda Parlamentar Nº. 39350009;
CONSIDERANDO que o conteúdo do Segundo Termo Aditivo do
Contrato de Gestão 001/2019 foi entregue ao Conselho Municipal de
Saúde e submetido à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de
Contratos e Convênios, que analisou a matéria e emitiu parecer, sendo
este favorável ao Termo;
CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde voltou a se reunir desde a declaração
de emergência em saúde pública, sendo a referida matéria finalmente
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
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para sua promoção, proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90, em seu artigo 2.º,
preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei Nº 8429/92: “os agentes
públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. E, a seguir, no art.
11, que: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”.
CONSIDERANDO a chegada do corona vírus no Brasil e também no
estado do Tocantins, havendo casos suspeitos na cidade de Araguaína;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
001/2019, celebrado entre o Município de Araguaína, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Saúde e Cidadania ISAC, qualificada como Organização Social, que visa estabelecer o
compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização
e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal de
Araguaína, Ambulatório Municipal de Especialidades e Unidade de
Pronto Atendimento – UPA.
Parágrafo único: devem ser remetidos ao Conselho Municipal de
Saúde de Araguaína o relatório financeiro e de prestação de contas dos
aludidos recursos e notas fiscais de compras e serviços citados nesta
resolução (recursos do MAC e de Emenda Parlamentar), assim como do
contrato de gestão 001/2019, para que se proceda a devida avaliação da
Comissão competente do CMS e deliberação, caso esta seja necessária.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 013/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
RESOLUÇÃO CMS Nº 016/2020 ad referendum
Araguaína, 10 de agosto de 2020
DISPÕE SOBRE O PRIMEIRO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2020
DE
CARÁTER EMERGENCIAL FIRMADO
ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ARAGUAÍNA E O INSTITUTO DE
CIDADANIA-ISAC COM VISTAS À FORMAÇÃO
DE PARCERIA À EXECUÇÃO DAS AÇÕES
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.00/90
e 8.142/90, Resolução Conselho Nacional de Saúde Nº453/12, Lei
Municipal Nº 2738/11 e Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde.

CONSIDERANDO a alta transmissibilidade que o referido vírus possui,
assim como a necessidade de evitar a sua propagação;
CONSIDERANDO que a orientação da OMS, Ministério da Saúde e
demais órgãos de saúde para evitar aglomerações, em especial em
ambientes fechados;
CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal de Saúde de zelar
pela saúde de seus Conselheiros e da população araguainense;
CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público, que
no caso em concreto é convertido na prevenção da contaminação pelo
vírus COVID-19;
CONSIDERANDO que o Regimento Interno do CMS institui que é
prerrogativa da Mesa Diretora coordenar as reuniões plenárias do
Conselho Municipal de Saúde, conforme art. 28, I;
CONSIDERANDO que havendo demandas urgentes e relevantes a
Mesa Diretora deliberará via ad referendum, que por sua vez serão
homologadas pelo Pleno assim que houver normalização das atividades
ordinárias.
CONSIDERANDO a Portaria CMS 001/2020 expedida pelo Conselho
Municipal de Saúde, estipulando que durante a suspensão das reuniões
plenárias as deliberações serão realizadas mediante resolução ad
referendum;
CONSIDERANDO que a Portaria MS nº. 188 de 03 de fevereiro de 2020
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e a
Portaria MS nº 454 de 20 de março, também de 2020, declara, em todo o
território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus
(covid-19);
CONSIDERANDO que o acréscimo de valor de R$ 3.174.851,60 (três
milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais
e sessenta centavos), para investimento e custeio diante o aumento de
despesa, e a continuidade de parceria com vistas à execução das ações
e serviços complementares de prevenção e combate ao COVID-19 no
âmbito do município de Araguaína, referente ao Plano de Contingência
Municipal para Enfrentamento pelo Novo Coronavírus COVID19,
doravante designada Plano Emergencial (Covid-19), nos termos do que
se encontra detalhado no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho,
considerados partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos
legais, independentemente de transcrição;

CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, sendo função institucional do Conselho Municipal de Saúde zelar
pelo efetivo respeito à Saúde do cidadão;

CONSIDERANDO que as medidas de prevenção e controle de infecção
estão sendo implementadas pelos serviços de saúde para evitar ou
reduzir ao máximo a transmissão do COVID-2019 durante qualquer
assistência à saúde, mas a preparação da rede assistencial depende de
equipamentos para o diagnóstico e monitoramento dos pacientes para
evitar o agravamento dos cenários;

CONSIDERANDO que o artigo 5º, da Constituição Federal estabelece
o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;

CONSIDERANDO que o projeto tem como objetivo geral viabilizar de
forma coordenada, as ações de prevenção e controle da doença de
modo oportuno e eficaz diante a identificação de casos de Covid 19;

CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

CONSIDERANDO que fica pactuado o valor de R$ 8.280.000,00 (oito
milhões duzentos e oitenta mil reais), com efeitos financeiros a partir da
assinatura do termo;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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CONSIDERANDO que As despesas oriundas do presente aditivo serão
atendidas e ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática

Elemento
Despesa

Fonte

Ficha

2539 - Manutenção dos Serviços de
Saúde Especializada

33.90.39

40100777

20201781

2380 - Gestão do Programa Atenção
Básica - PAB fixo

33.90.39

40100777

20201858

2542 - Manutenção e implementação das
ações de Vigilância Sanitária

33.90.39

40100777

20201863

CONSIDERANDO que a Mesa Diretora do CMS analisou a matéria
em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de
Convênios e Contratos;
CONSIDERANDO que a CFACC emitiu parecer com teor favorável
perante a matéria;
CONSIDERANDO que o parecer faz parte desta resolução em forma de
anexo único.
CONSIDERANDO que a presente matéria será avaliada pela plenária do
CMS assim que forem normalizadas as suas atividades.
RESOLVE: “AD REFERENDUM”
Art. 1º - Aprovar o primeiro aditivo ao termo de colaboração entre
a Secretaria Municipal de Saúde e o ISAC com vistas à formação de
pareceria com as ações e serviços complementares de prevenção e
combate ao Novo Coronavírus /COVID-19, devendo, encaminhar as
contas e seus respectivos relatórios ao Conselho Municipal de Saúde
para devido procedimento fiscalizatório.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 016/2020 ad referendum do Conselho
Municipal de Saúde nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº
8.142 de 28.12.1990.
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína
ANEXO ÚNICO
Parecer CMS 010/2020
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína Estado do
Tocantins.
Assunto: Primeiro Aditivo Ao Termo De Colaboração Nº 002/2020.
Relatório
Trata-se do
Primeiro aditivo contratual ao termo de colaboração
002/2020, firmado entre o Município de Araguaína por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Saúde e Cidadania,
tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde Plano de Contingência Municipal
para Enfrentamento pelo Novo Coronavírus COVID-19, designada no
documento ora analisado como Plano Emergencial (Covid-19).
O aditivo propriamente dito tem como objeto o acréscimo de valor, para
investimento e custeio diante do aumento de despesa, e a continuidade
de parceria com vistas à execução das ações e serviços complementares
de prevenção e combate ao COVID-19 no âmbito do município de
Araguaína.
O primeiro aditivo ao termo de colaboração 002/2020 foi enviado ao
Conselho Municipal de Saúde em 04 de agosto de 2020, juntamente
com formulário de inclusão de pauta, não havendo, por parte daquela
secretaria, ofício com pedido de resolução, mas, tão-somente, o referido
formulário.
Por estarmos diante de
uma emergência de caráter internacional,
considerar-se-á sanado o lapso, pois o Sistema Único de Saúde (SUS),
é maior do que todos que a ele servimos e por ele somos servidos.
Histórico.
O escritório da OMS (Organização Mundial de Saúde), na China, foi
informado em 31 de dezembro de 2019, sobre casos de pneumonia de

etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de
Hubei, na China. De 31 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020, um
total de 44 pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida foram
notificados à OMS pelas autoridades nacionais da China.
Durante o período relatado o agente causal não foi identificado. Em 7
de janeiro de 2020, as autoridades chinesas, isolaram e identificaram
um novo tipo de coronavírus. Nos dias 11 e 12 de janeiro a Comissão
Nacional de Saúde da China repassou informações detalhadas à OMS
sobre a sequência genética do novo coronavírus e de que ele estava
associado a exposições em um mercado de frutos do mar, localizado em
Wuhan. Nos dias, 13 e 15 de janeiro, a Tailândia e o Japão, relataram
o primeiro caso importado, respectivamente e ambos os casos foram
confirmados laboratorialmente.
Em 03 de janeiro foi detectado o rumor sobre os casos de pneumonia
de etiologia desconhecida na China e dia 05 foi realizada a publicação
aos Pontos Focais Nacionais do Regulamento Sanitário Internacional
da OMS (PFN-RSI). A Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da
Saúde (SVS/MS), dia 07 de janeiro, elaborou um informe interno sobre
os casos de pneumonia de etiologia desconhecida na China e o PFN-RSI
do Brasil solicitou informações sobre a veracidade do rumor detectado
ao Ponto de Contato da Regional da OMS, para analisar o impacto do
evento no país.
Durante o período de 07 a 21 de janeiro a SVS publicou o Boletim
Epidemiológico nº1 do MS, reuniões para discussão do evento foram
realizadas e houve comunicações dos Estados e Distrito Federal de
casos suspeitos.
Em 22 de janeiro foi ativado Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública para o novo coronavírus (COE 2019 - nCoV). A ativação
desta estratégia está prevista no Plano Nacional de Resposta às
Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde.
No dia 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou como uma Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) para todos os
países, que deveriam estar preparados para contenção, incluindo
vigilância ativa, detecção precoce, isolamento e gerenciamento de
casos, rastreamento de casos, contatos e prevenção da propagação da
infecção pelo COVID-19 e compartilhamento de dados completos.
No sentido de preparar-se para o que estava por vir, foi sancionada a lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Em 12 de março de 2020, uma mulher de cinquenta e sete anos foi a
primeira pessoa a perder a vida vítima do Novo Coronavírus (SARSCoV-2). Atualmente temos o seguinte cenário:
O Brasil conta com 2.962.442 casos confirmados, sendo 100.240
pessoas que não irão mais “tocar a vida”.
No Tocantins , são 30.358 novos casos confirmados, com 444 óbitos.
A cidade de Araguaína conta com 8.154 casos confirmados, com 106
pessoas que perderam a vida em decorrência da doença.
Não há como analisar qualquer outra coisa, sem antes tentar medir
o impacto desta tragédia. É como se 94% dos municípios brasileiros
fossem dizimados se estas mortes tivessem se concentrado nos
municípios com menos de cem mil habitantes.
Não dá para tocar a vida, é preciso evitar a perda de mais vidas humanos.
Fundamentos jurídicos
As medidas de flexibilização adotadas prematuramente na maioria dos
municípios brasileiros em maior ou menor grau, passa para a população
uma falsa mensagem de que a pandemia está controlada. Todavia,
como demonstrados linhas acima, ainda estamos diante e um evento
poderoso, implacável e que deixará marcas profundas na sociedade,
embora ela ainda não tenha percebido o tamanho do que ela mesma
vive.
É por esta razão e por mais outras tantas que demonstram que o gestor
se importa com a vida das pessoas, é que medidas precisarem ser
tomadas para minimizar os impactos da doença na população.
Neste particular, a complementariedade é um instrumento
à disposição do gestor, quando sabidamente, ele não
tem condições de prover determinado serviço de saúde
à população. É o que determina o art. 24 da Lei 8.080,
de 19 de setembro de 1990, o qual preconiza que: “as
suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a
cobertura assistencial à população de uma determinada
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer
aos serviços ofertados pela iniciativa privada”.
O parágrafo único daquele dispositivo legal determina que a participação
complementar será formalizada mediante convênio ou contrato,
observadas, a respeito, as normas
O art. 25 do mesmo diploma legal, assegura a preferência das entidades
sem fins lucrativos na contratação com a administração. “Art. 25. Na
hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde
(SUS).”
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O art. 26, estampa naquele diploma legal o princípio do controle social ao
estabelecer que: “art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos
pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no
Conselho Nacional de Saúde.”
A Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, colocou à disposição dos
gestores, medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019.
O art. 4º daquele diploma legal autoriza a dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
O § 1º deste diploma normativo define que esta dispensa é temporária,
podendo ser utilizada enquanto durar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
O termo de colaboração está disciplinado na Lei 13.019, de 31 de
julho de 2014. Em seu art. 2º, VIII, o termo de colaboração é definido
como sendo: “termo de colaboração: instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco propostas pela administração pública que
envolvam a transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
A permissão legal para que o plano de trabalho possa ser alterado a
fim de revisão de valores ou de metas está contida no art. 57 da Lei
13.019, de 31 de julho de 2014.
O art. 65, II, alínea D, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, permite
alterações contratuais para o restabelecimento do equilíbrio contratual,
quando houver caso furtuito ou força maior, estando a pandemia do novo
coronavírus caracterizada como caso fortuito.
O valor repassado a o parceiro privado pactuado no termo de colaboração
002/2020 foi R$ 5.105.148,40 (Cinco milhões, cento e cinco mil, cento e
quarenta e oito reais e quarenta centavos).
Repactuado, o valor fica estipulado em R$ 8.280.000,00 (oito milhões
duzentos e oitenta mil reais). Em percentual, o acréscimo é de 62,18%.
Em se tratando de uma repactuação visando o equilíbrio do contrato, a
continuidade de ações que vem apresentando resultados, não há óbice
para que seja realizada.
O primeiro aditivo ao termo de colaboração 002/2020, foi submetido ao
crivo do Conselho Municipal de saúde, o qual, por meio de sua Comissão
de fiscalização, acompanhamentos, convênios e contratos, já havia feito
ajustes no termo de colaboração 002/2020, havendo nele várias travas
destinadas a dar mais efetividade a proteção do erário.
Não há vícios capazes de macular a celebração do primeiro aditivo ao
termo de colaboração 002/2020, quer pelo seu impacto social, quer pelo
caráter da moderna forma de administrar a coisa pública, voltada para
a busca de resultados, bem como capaz de dar pronta resposta diante
de uma ameaça que é poderosa, implacável e com uma letalidade por
volta de 6.4%. Assim, não há óbice para que a Secretaria Municipal de
Saúde, prossiga com as tratativas para a celebração da avença.
Conclusão
Com base na argumentação acima declinada, o Conselho Municipal de
Saúde, por intermédio de sua comissão de Fiscalização, Acompanhamento
de Convênios e Contratos manifesta-se favoravelmente a celebração
do primeiro aditivo ao termo de colaboração 002/2020, recomendando
ao parceiro privado o cumprimento do item 3.53, 4.7, 4.8, 4.9 e 14.1
do termo de colaboração 002/2020, uma vez que os documentos
disponibilizados na página de transparência do ISAC estão em
desacordo com tais cláusulas, bem como, com o art. 53 e seguintes da
Lei nº. 13.146 de 06 de julho de 2015 (lei brasileira da inclusão), faltando
a estes a acessibilidade a pessoas com deficiência visual.
É o parecer.
Araguaína, 08 de agosto de 2020
Marques Elex Silva carvalho
Agnaldo Teixeira da Silva
Hilário Soares Marinho.

CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA
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Portaria nº 119/2020

Araguaína/TO, 06 de agosto de 2020.
“Dispõe sobre concessão de férias
a servidores públicos e dá outras
providências”.

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
Considerando o artigo 32, inciso III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína;
Considerando o planejamento anual de concessão de férias
de servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente
deste Poder Legislativo no decorrer do exercício financeiro de 2020;
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER FÉRIAS aos servidores ocupantes de
cargos em comissão na Câmara Municipal de Araguaína lotados junto
aos Gabinetes dos Vereadores deste Poder Legislativo de Araguaína,
referente aos períodos aquisitivos e de gozo das férias indicados a cada
servidor (a), conforme segue abaixo:
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
NOME
01

LUIZ VAGNO DA SILVA

CARGO

ADMISSÃO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO
DE GOZO

ASSESSOR DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

01.07.2019

01.07.2019 a
01.07.2020

03.08.2020 a
01.09.2020

GABINETE DO VEREADOR CARLOS DA SILVA LEITE
NOME
02

CARGO

DIONE PETERSON
ARAUJO DE OLIVEIRA

ASSESSOR DE
COMUNICAÇÃO

ADMISSÃO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO
DE GOZO

02.08.2019

02.08.2019 a
02.08.2020

03.08.2020 a
01.09.2020

GABINETE DO VEREADOR DIVINO JUNIOR DO NASCIMENTO
NOME
03

MARCELO CLEIDSON
COSTA RÊGO

CARGO

ADMISSÃO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO
DE GOZO

ASSESSOR DE AJUDÂNCIA
DE ORDEM DO VEREADOR

02.07.2019

02.07.2019 a
02.07.2020

03.08.2020 a
01.09.2020

GABINETE DO VEREADOR EDIMAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO
NOME
04

CARGO

GLAUCIANE DIAS
GONÇALVES PEREIRA

DIRETORA DE GABINETE
DO VEREADOR

ADMISSÃO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO
DE GOZO

02.08.2019

02.08.2019 a
02.08.2020

03.08.2020 a
01.09.2020

GABINETE DO VEREADOR GILMAR OLIVEIRA COSTA
NOME
05

EDUARDO MAKLIN
VALADARES COSTA

CARGO
ASSESSOR DE
COMUNICAÇÃO

ADMISSÃO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO
DE GOZO

02.08.2019

02.08.2019 a
02.08.2020

03.08.2020 a
01.09.2020

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos que
seja adicionado 1/3 de Férias constitucional na Folha de Pagamento dos
servidores mencionados a cima na competência 08/2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2020.
Aldair da Costa Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.
Portaria nº 120/2020

Araguaína/TO, 10 de agosto de 2020.
“Dispõe
sobre
concessão
de
licença
maternidade a servidora efetiva Palôva da
Silva Carvalho, Auxiliar de Serviços Gerais e dá
outras providências.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
CONSIDERANDO o Parágrafo 1º do artigo 392 da Consolidação
das Leis Trabalhistas em consonância com o artigo 81 da Lei Municipal
nº 1.323/1993, de 20 de setembro de 1993 – Estatuto dos Servidores do
Município de Araguaína;
CONSIDERANDO o Atestado Médico assinado pela Dra.
Fernanda Inácio de Carvalho, Médica, CRM/TO nº 3233 indicando
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a necessidade da servidora efetiva Palôva da Silva Carvalho, Auxiliar
de Serviços Gerais com lotação junto a Superintendência deste Poder
Legislativo de Araguaína de afastar-se do trabalho por um período de
120 (cento e vinte) dias a partir do dia 03 de agosto de 2020;
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE a servidora
efetiva PALÔVA DA SILVA CARVALHO, Auxiliar de Serviços Gerais,
matrícula nº 1065818, lotada junto a Superintendência por um período
de 120 (cento e vinte) dias a partir do dia 03 de agosto de 2020 a 30 de
novembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos ao dia 03 de agosto de 2020.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020.
Aldair da Costa Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína
Portaria nº 121/2020

Araguaína/TO, 10 de agosto de 2020.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA
PÚBLICA EM CARGO EM COMISSÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,
CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína, artigo 37, Inciso II da
Constituição Federal de 1988, bem como, a Resolução nº 332/2016, de
11 de abril de 2016 e da Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de
2018, publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº
1711, em 14 de dezembro de 2018.
R E S O L V E:
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Art. 1º NOMEAR a senhora DAILANE SOUSA SILVA CORTES,
inscrita no CPF nº 015.249.721-85 para exercer o cargo em comissão
de Assessora Política do Vereador, com lotação junto ao Gabinete
do Vereador Geraldo Francisco da Silva deste Poder Legislativo de
Araguaína.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos ao dia 04 de agosto de 2020.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020.
Aldair da Costa Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO
CONTRATADA: MARGARIDA SEVERINA DA SILVA ALVES
CPF Nº 533.956.381-20
OBJETO: A Contratada prestará a Contratante os serviços profissionais
de Auxiliar de Serviços Gerais Temporária a Câmara Municipal de
Araguaína no período de 120 (cento e vinte) dias em substituição a
servidora efetiva Palôva da Silva Carvalho que se encontra de licença
maternidade com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.
VALOR MENSAL SALÁRIO BASE – R$ 1.254,36.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.11.02 – Vencimentos e Vantagens
Fixas
FONTE DE RECURSO: 0010.00.000 – RECURSOS PRÓPRIOS
ASSINATURA: 03 de agosto de 2020.
VIGÊNCIA: 03 de agosto de 2020 a 30 de novembro de 2020, podendo
ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias mediante solicitação de
prorrogação da vigência da licença maternidade por parte da servidora
Palôva da Silva Carvalho.
SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaína (Aldair da Costa Sousa,
Presidente) e Margarida Severina da Silva Alves, Auxiliar de Serviços
Gerais Temporária.
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