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ATOS DO EXECUTIVO
DECRETO 246, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.
Aprova o Regulamento do Curso de
Formação da Guarda Municipal de
Araguaína/TO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Curso de Formação da
Guarda Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, nos termos do
Anexo Único integrado ao presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor da nata de sua publicação.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de setembro
de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE
GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – TO.
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E OBJETIVOS
Art. 1º O Curso de Formação, para o cargo de Guarda Municipal,
reger-se a por este regulamento, bem como pelo Estatuto da GMA, Leis,
Atos e Instruções Normativas complementares da Guarda Municipal de
Araguaína-GMA.
Art. 2º O Curso de Formação, de caráter eliminatório, constitui
a Quarta Etapa do Concurso Público para preenchimento do referido
cargo, em conformidade com o Edital nº 002/2019, publicado no Diário
Oficial do Município de Araguaína Nº 1.964, edição de 23 de dezembro
de 2019 e outros meios de comunicação.

Imprensa Oficial
http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Avenida José de Brito Soares, lote 07, Quadra WZ
Setor Anhanguera - Araguaína, Tocantins
Telefone: (63) 3411-7022 / 9949-6218
Art. 3º O Curso de Formação tem por objetivo geral formar os
candidatos aprovados no certame, até o limite de vagas estabelecidas no
edital, para atuarem como Agentes da Administração Pública Municipal,
em conformidade com a política estabelecida pela Prefeitura Municipal
de Araguaína.
Parágrafo único. O Curso objetiva fornecer conhecimentos e
avaliar o candidato sobre a realidade municipal, as áreas de atuação
da Prefeitura, os marcos regulatórios e instrumentos necessários para
o desempenho da atividade de Guarda Civil Municipal, com vistas ao
aperfeiçoamento da Administração Pública Municipal.
CAPÍTULO II
DA DIREÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 4º Fica a cargo do Comandante da GMA a Direção e
administração relacionadas à execução do Curso de Formação da
Guarda Municipal.
Parágrafo único. O Subcomandante da GMA ficará responsável
pelo controle da hierarquia e disciplina juntamente com a Corregedoria,
dentro de suas competências.
Art. 5º Compete à GMA aprovar as propostas curriculares
e regime didático-pedagógico do Curso de Formação, cabendo à
Universidade Federal do Tocantins, por meio do Núcleo de Pesquisa
e Estudos da Violência – NUPEV órgão responsável pelo curso de
formação, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas.
Art. 6º O Curso de Formação será nas dependências do Quartel
da Guarda Municipal de Araguaína, localizado a Rua José de Alencar,
Jardim Beira Lago (Antigo Quartel do TG 011-011), Araguaína/TO, ou em
outro local a ser designado pela GMA, por meio de Instrução Normativa.
Art. 7º O Curso de Formação terá duração de 792 (setecentas
e noventa e duas) horas aulas, com duração diária de 10 (dez) horas/
aulas, com início em 17 de setembro de 2020 e término previsto entre os
dias 30 de novembro de 2020 a 10 de dezembro de 2020, sendo que o
conteúdo programático conterá aulas teóricas e práticas.
Art. 8º A primeira semana, que será denominada de Semana de
Nivelamento, contará com as seguintes atividades:
I – Instruções de Ordem Unida, tendo como base o Manual
de Ordem Unida do Exército Brasileiro, 4ª edição/EB70-MC-10.308,
Portaria nº. 224-COTER, de 17 de dezembro de 2019, CAPITULO
II – INSTRUÇÃO INDIVIDUAL SEM ARMA - orientado para desfiles,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
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campanhas, guardas fúnebres e outras, que ocorrerá durante todo o
curso de formação;
II – Atividade Campal, que será regulada por Instrução Normativa
do Comandante da GMA;
III – Entrega de Material Didático do Curso;
IV – Orientações sobre as Normas do Curso de Formação e Leis
do Município e da GMA.

Parágrafo único. O não comparecimento a qualquer prova,
qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do concurso público.

§ 1º As aulas ocorrerão, preferencialmente, das segundas-feiras
às sextas-feiras com duração das 07h00min às 12h10 e das 13h30min
às 18h00mim, com intervalo de 1h20min para almoço, podendo se
estender após as 18hh00, de acordo com as necessidades.
§ 2º Ao fim do Curso de Formação, aqueles que obtiverem
aprovação, serão convocados e empossados no cargo de Guarda Civil
Municipal de 3ª Classe e prosseguirão para a última fase do Curso de
Formação, que será o estágio de 80 (oitenta) horas/aulas, supervisionado
pelo comando da Guarda Municipal, o qual poderá ocorrer em uma
Guarda Municipal já existente na região ou na Policia Militar e Policia
Civil de acordo com o termo de cooperação a ser firmado posteriormente;
§ 3º Aqueles que não obtiverem aprovação ao término do curso
serão automaticamente eliminados do Concurso e não prosseguirão a
formação.
§ 4º A Fase de Estágio Supervisionado não terá caráter
eliminatório, mas será obrigatória a participação dos Guardas Municipais
empossados, após a conclusão do Curso de Formação.
§ 5º Na Fase de Estágio Supervisionado os Guardas Municipais
empossados concorrerão as escalas de serviço de acordo com as
normas estabelecidas por meio de Ordem de Serviço oriunda da GMA.

Parágrafo único. Fica a critério de cada professor, durante
a realização das provas, a utilização de livros, códigos, manuais,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.

Art. 9º Poderão ser desenvolvidas, caso necessário e
excepcionalmente, atividades curriculares aos sábados, domingos e
feriados.

CAPÍTULO VI
DO CORPO DISCENTE

Parágrafo único. Fica a critério do comandante da GMA, com
anuência da Coordenação Pedagógica, alterar a carga horária das
disciplinas ao longo do Curso de Formação para adequação do conteúdo
a ser ministrado, sempre em obediência a Matriz Curricular Nacional
para as Guardas Municipais.
CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO
Art. 10. Os candidatos aprovados no Concurso e convocados
para participar do Curso de Formação ficam obrigados a apresentar
Atestado de Bons Antecedentes e Teste Psicotécnico como requisitos
prévios a admissão no Curso de Formação de Guarda Civil Municipal.
CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E SEUS CRITÉRIOS
Art. 11. O aluno candidato deverá obter frequência global
de 100% (cem por cento) e aproveitamento igual ou superior a 70%
(sessenta por cento) da soma total de pontos das disciplinas ministradas
no Curso de Formação.
Parágrafo único – Além do disposto no caput desse artigo, o
candidato deverá acertar o mínimo de 70% (setenta por cento) em cada
disciplina do Curso de Formação para não ser eliminado do concurso.
Art. 12. No Curso de Formação para Guarda Municipal, os
candidatos serão avaliados mediante prova objetiva por disciplina,
conforme Matriz Curricular Nacional para as Guardas Municipais.
CAPÍTULO V
DA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
Art. 13. As provas serão realizadas nas datas e horários indicados
no informativo que os candidatos receberão no primeiro dia de curso.
§1º. Ao longo do curso de formação e treinamento, a coordenação
pedagógica, desde que avise os alunos com antecedência mínima de
três dias, poderá alterar datas e horários das provas, com a anuência
dos professores.
.
Art. 14. Nenhum candidato fará qualquer prova fora do dia,
horário e locais fixados.
Art. 15. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada
das provas nem justificativa de falta.

Art. 16. Durante a realização das provas, não será permitida a
comunicação entre os candidatos, o empréstimo de qualquer material,
livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.

Art. 17. Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas no
curso ou no local de prova.
Art. 18. Durante o curso de formação, os candidatos deverão
receber instruções mais detalhadas sobre a realização das provas.
Art. 19. Em qualquer prova, o candidato poderá interpor recurso
contra o gabarito ou solicitar revisão de nota mediante justificativa
apresentada em formulário próprio, protocolado na Coordenação
Pedagógica da GMA, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos
contados da divulgação dos resultados.
Parágrafo único. O pedido de revisão de que trata este artigo só
será admitido, uma única vez, para cada disciplina, sendo soberana a
banca examinadora na decisão de alterar ou manter a nota inicialmente
atribuída.

Art. 20. O corpo discente é constituído pelos candidatos
aprovados e classificados nas etapas anteriores do Concurso Público,
dentro do número de vagas estabelecido, conforme EDITAL Nº 002/2019,
de 23 de dezembro de 2019.
Art. 21. São direitos dos candidatos participantes no Curso de
Formação, objeto deste Regulamento:
I – Transporte e alimentação gratuitos se o curso for realizado
fora do Município de Araguaína;
II – Solicitar revisão de notas.
Art. 22. São deveres dos candidatos participantes no Curso de
Formação:
I – Cumprir, fielmente, as normas deste regulamento e outras
estabelecidas pela GMA e demais orientações emanadas pela
Coordenação Pedagógica do Curso de Formação;
II – Comparecer pontualmente as aulas e a todas as atividades
programadas, registrando sua presença;
III – Zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis nas
dependências da GMA, utilizando seus compartimentos com observância
das normas estabelecidas pela GMA.
IV – Comportar-se de forma ética e responsável, colaborando
para manter um ambiente favorável à aprendizagem;
V – Informar prontamente sobre qualquer alteração em seus
dados cadastrais;
VI – Não utilizar aparelhos celulares no período das atividades
curriculares e de avaliação da aprendizagem;
VII – Dedicar-se em período integral e de forma exclusiva ao
Curso de Formação.
CAPÍTULO VII
DO CORPO DOCENTE
Art. 23. As atividades de docência do curso de formação serão
desenvolvidas por professores do corpo docente da Universidade Federal
do Tocantins e por professores e instrutores de outras Instituições com
competência reconhecida.
Parágrafo único. A GMA contará com instrutores dos Órgãos
que fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M
e conferencistas convidados para proferir palestras e aulas especiais a
serem desenvolvidas no decorrer do curso.
CAPÍTULO VIII
DO REGIME DISCIPLINAR
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Art. 24. Quaisquer condutas inadequadas dos candidatos a
alunos guardas, como infração as normas de acesso ou uso indevido
dos equipamentos e instalações da Contratada serão devidamente
apurados e, observado o direito de defesa e ao contraditório, o candidato
ficará sujeito a advertência ou exclusão do concurso.
Parágrafo único. Fica a Corregedoria da GMA responsável pela
apuração das transgressões disciplinares durante o Curso de Formação,
obedecendo as leis vigentes.
CAPÍTULO IX
DO DESLIGAMENTO
Art. 25. Será desligado do curso e consequentemente eliminado
do concurso público o candidato que:
I – Solicitar cancelamento de matrícula voluntariamente;
II – Abandonar o curso ou não cumprir as atividades de avaliação.
Parágrafo único. Os desligamentos, qualquer que seja o motivo,
deverão ser encaminhados ao Prefeito Municipal para apreciação final.

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
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 BANCO DO BRASIL S/A inscrita no CNPJ:
00.000.000/0638-60, no valor total de R$ 2.050,55 (Dois mil e cinquenta
reais e cinquenta e cinco 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.
MARIA DO AMPARO FRAZÃO MORAES
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES CEI MUNICIPAL
CONSTANTINO PACÍFICO DE OLIVEIRA

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

SECRETARIA DA FAZENDA

Art. 26. A classificação final dos candidatos, após a somatória
das notas do curso de formação, incorrerá na antiguidade dos Guardas
Municipais, ou seja, o primeiro lugar terá precedência hierárquica sobre
os demais, e assim, sucessivamente.

PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 383/2020
Processo nº SMF/DFT/243/2020



Parágrafo único. A precedência hierárquica será definida após a
posse dos Guardas Municipais.
Art. 27. O resultado final dos Aprovados e Reprovados na
primeira fase do Curso de Formação será publicado e no Diário Oficial
do Município.
Art. 28. Concluídas as atividades do Curso de Formação, na
sua primeira fase, o Resultado Final dos Candidatos Aprovados será
homologado pelo Prefeito Municipal, atendidas as exigências do EDITAL
Nº 002/2019, de 23 de dezembro de 2019, com publicação no Diário
Oficial do Município e no site Oficial da Prefeitura Municipal de Araguaína.
Art. 29. Após a conclusão e aprovação no Curso de Formação da
Guarda Municipal, o candidato será convocado para assumir o cargo de
Guarda Municipal e fará jus à remuneração inerente ao cargo, conforme
estabelecido em lei.
Art. 30. Os casos omissos e as alterações que se fizerem
necessárias no presente Regulamento serão resolvidos pela GMA,
ouvida a Procuradoria Geral do Município, no que couber.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

NOME OU RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF


PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
028/2020 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
A/O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E
MESTRES CEI MUNICIPAL CONSTANTINO PACÍFICO DE OLIVEIRA,
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
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ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 Ǥʹͷʹʹͷ͵ͲͳǡʹȀͳʹȀʹͲͳ͵ǡ  ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ
͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 252/248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário
ou eletronicamente.
Art. 253/249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados
a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶǦ ² Ǥ
Ͳͷ–     – Ǥ
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ͳ͵ȀͲͺȀʹͲʹͲ
HORAǣͳͷǣͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 138/2020


NOME FANTASIA

   Ƭ 

ENDEREÇO



ASSINATURA

AUTORIDADE COMPETENTE
  





NOME:
CPF:



MATRICULA: ͵ͷͷͻǦͻ

LOCAL:  AǦ
DATA: ͲͶȀͲͻȀʹͲʹͲ

SUJEITO PASSIVO (OU REPRESENTANTE LEGAL)

DATA

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ȋ Ȍ
NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 134/2020





DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

   


NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ


1

 ǡͶͳͷǡͲʹʹͺͲͶͻͲ

MUNICÍPIO  AǦ
ͳͳǤͶͳǤͲͲȀͲͲͲͳǦͺʹ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͳͶ
DATA: ͳ͵ȀͲͺȀʹͲʹͲ
Nome:
CPF:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 137/2020


RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ

1
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
Ǧ  
Ǧ  
  ǡʹͲͲǡ  ǡͺͲͺʹͶͷ

ͳͶǤͷͳǤͶͲͶȀͲͲͲͳǦͶͲ



MUNICÍPIO

 AǦ


  ǡȀͲͳ Ǧ͵Ͳǡ  ǡͺͲ͵ͲͳͲ


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 Ǥʹͷʹʹͷ͵ͲͳǡʹȀͳʹȀʹͲͳ͵ǡ  ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ
͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


FISCAL DE TRIBUTOS

1

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  Ƭ

RAZÃO SOCIAL

CNPJ



ͳͶǤͷͳǤͶͲͶȀͲͲͲͳǦͶͲ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ


ͳͷǤͺͻǤ͵ͳȀͲͲͲʹǦͶͷ

Art. 252/248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário
ou eletronicamente.
Art. 253/249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados
a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶǦ ² Ǥ
Ͳͷ–     – Ǥ
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ͳ͵ȀͲͺȀʹͲʹͲ
HORAǣͳͷǣͲͺ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 139/2020


1

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
       

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

   

ENDEREÇO
CNPJ

 ǡͳͳͺͲǡǡͺʹ͵ͷͷͲ


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 Ǥʹͷʹʹͷ͵ͲͳǡʹȀͳʹȀʹͲͳ͵ǡ  ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ
͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


ͳͻǤͻͺͶǤͶͶȀͲͲͲͳǦͳ

Art. 252/248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário
ou eletronicamente.
Art. 253/249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados
a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶǦ ² Ǥ
Ͳͷ–     – Ǥ
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶǦ ² Ǥ
Ͳͷ–     – Ǥ

5

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 159/2020


RAZÃO SOCIAL

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ͳ͵ȀͲͺȀʹͲʹͲ
HORAǣͳͷǣͲͻ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 140/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

  Ǧ  Ȁ  


NOME
FANTASIA
ENDEREÇO

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣ͵ͳ
DATA: ͳ͵ȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 152/2020

1
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
   

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA



ENDEREÇO

ͺǡͶ͵Ͳǡ ǡͺͲʹͺͲ

CNPJ

ͶʹǤͶ͵Ǥͳ͵ͻȀͲͲͲͳǦʹʹ



MUNICÍPIO

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
DATA: ͳ͵ȀͲͺȀʹͲʹͲ
HORAǣͳͷǣ͵
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 159/2020

1
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

   
 

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ

 ǡͷͻǡǡ ǡͺͳͺͷͲ

ͲͲǤͺͻͳǤͻͶͷȀͲͲͲͳǦͶͲ

MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ



Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͲǣ͵ʹ
DATA: ͳͶȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 164/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
   

NOME
FANTASIA

 

ENDEREÇO
CNPJ

Ǥ  ǡǡʹͳǡǡͺͲͺͶʹͲ

MUNICÍPIO
ͲʹǤͺͶǤ͵ͲȀͲͲͲʹǦͳͲ

 AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 


 AǦ


Art. 252/248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário
ou eletronicamente.
Art. 253/249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados
a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶǦ ² Ǥ
Ͳͷ–     – Ǥ



 ǡͷͻǡǡ ǡͺͳͺͷͲ

ͲͲǤͺͻͳǤͻͶͷȀͲͲͲͳǦͶͲ

MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 Ǥʹͷʹʹͷ͵ͲͳǡʹȀͳʹȀʹͲͳ͵ǡ  ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ
͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Nome:
CPF:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL





ENDEREÇO
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Nome:
CPF:

NOME
FANTASIA

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ

  ǡͷͲʹǡͲǡ   ǡͺͳͷͶͲ

MUNICÍPIO  AǦ
ʹ͵Ǥ͵ͻͻǤͲȀͲͲͲͳǦͶ

CNPJ

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͲǣͷ͵
DATA: ͳͶȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 167/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

ǤǤ
 

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ


Ǥ   ǡ͵ͳǡǤͲͳǤͲͲǡ ͷǡͺͲͶͲͳͲ

MUNICÍPIO  AǦ
Ͳ͵ǤͲ͵ʹǤͶͶȀͲͲͲͳǦͻ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 

6



Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͲ
DATA: ͳͶȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 168/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

1

   
ƬǤ 

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͳͳ
DATA: ͳͶȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 101/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

1

ENDEREÇO
CNPJ

ǡʹͺǡ  .ǤͺʹͶǦͶͲ

ͲͲǤͺ͵ͶǤͶͶͲȀͲͲͲͳǦͶͶ

MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͶͺ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 94/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
    

RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA

1



ENDEREÇO
CNPJ

    ǡʹͷͳʹǡǡǤͺͳǦͻͲ

MUNICÍPIO
ͲͲǤͲͳͲǤȀͲͲͲͳǦ͵

 AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


ENDEREÇO
CNPJ
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  ǡʹͷͳʹǡǡǤͺͳǦͻͲ



MUNICÍPIO  AǦ
ͲͲǤͲͳͲǤȀͲͲͲͳǦ͵


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣ͵Ͳ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 97/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

1

   
  

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ


 ǡͶǡ ǡ ! !ǡǤͺͲǦͲͶͲ

MUNICÍPIO  AǦ
ͲͲǤͳͶͷǤ͵ͳȀͲͲͲͳǦͲ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


  


NOME
FANTASIA

NOME
FANTASIA



ǡͳ͵͵͵ǡͲͳǡ  ǡͺͳͺ͵ͶͲǡ ȋ͵ȌͻͺͳͲ͵Ǧͷͻʹ

MUNICÍPIO  AǦ
Ͳ͵ǤͲͺͷǤͳͶͳȀͲͲͲͳǦͶʹ

Nome:
CPF:

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͶͷ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 98/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

1

   
   

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ

AV CONEGO JOAO LIMAǡʹͷͲͳǡͲǡǤͺͲͷǦͲͳͲ


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


ͲͲǤͷͻǤʹͲȀͲͲͲͳǦͷͲ

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͶͷ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

FANTASIA

Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ

ENDEREÇO
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DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͶͷ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 110/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
     

RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA

  

ENDEREÇO
CNPJ

ͳ͵ǡͻͷ͵ͷǡ ǡǤͺͳͷǦ͵ͲͲ

ͲʹǤͳͷǤͷͲȀͲͲͲͳǦͲͷ

MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣͲͺ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 123/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
   

RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA



ENDEREÇO
CNPJ

R SANTA CRUZ, 760, CENTRO, 77.803-080


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


͵ǤͺͶͲǤͳ͵ȀͲͲͲͳǦʹͲ

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 113/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

1

    


NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ

R SANTA CRUZ, 798, CENTRO 77.803-080


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


ͲʹǤʹͺǤͻͳͻȀͲͲͲͳǦ

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou

R SANTA CRUZ, 798, CENTRO 77.803-080


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


ͲʹǤʹͺǤͻͳͻȀͲͲͲͳǦ

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣ͵
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 111/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
Ǧ   

RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA

Ǧ   

ENDEREÇO
CNPJ

R ALFREDO NASSER, 875, SÃO JOÃO 77.807-150


MUNICÍPIO  AǦ
ͲʹǤͳͻͷǤͺȀͲͲͲͳǦʹͲ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣͳͲ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 124/2020

1



RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣͷʹ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
Nome:
CPF:

CNPJ

CNPJ

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
 Ƭ 



R 25 DE DEZEMBRO, 475, SALA 32 EDIF CENTER SHOPING, CENTRO, 77.804-030


MUNICÍPIO  AǦ
͵Ǥ͵ʹͲǤʹͲȀͲͲͲͳǦͷ͵


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣͷʹ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Nome:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

8

 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣͷʹ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 96/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
  

RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA
CNPJ

R CONEGO JOAO LIMAǡʹͳͳͶǡͲʹǡ77.816-790


MUNICÍPIO  AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


ͲͲǤͲͶǤʹͳͳȀͲͲͲͳǦͻ

Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͶͶ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 99/2020

1



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
CNPJ

ʹͳ ǡͶͲǡQD 23 LOTE 10ǡǡ77.804-050

MUNICÍPIO
ͲͲǤ͵ͳǤͳͻͳȀͲͲͲͳǦͻͲ

 AǦ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù  
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͶ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
Nome:
CPF:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 120/2020


RAZÃO SOCIAL

NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ

1
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
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Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ

DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͶǣͶͷ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

Nome:
CPF:

NOTIFICAÇÃO FISCAL – Nº 104/2020


DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

RAZÃO SOCIAL

1

      Ǥ   


NOME
FANTASIA
ENDEREÇO
CNPJ

R DEUZARINA AIRES, 89, JARDIM FILADELFIA, 77.813-390


MUNICÍPIO  AǦ
ͲͳǤͻͳͶǤȀͲͲͲͳǦͳͺ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:


Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Ͳͳ– Ȁ   Ùǡ Ǣ
Ͳʹ–   Ǣ
Ͳ͵–× × Ȁ ² Ǣ
ͲͶ–     – Ǥȋ  Ù 
Local de Entrega:   ǡιͳǤͳͷͷǡǡ   Ǥ


   
      

NOME
FANTASIA


MUNICÍPIO  AǦ
ͳͲǤʹ͵ͳǤ͵ͳͲȀͲͲͲͳǦͲ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:



  

ENDEREÇO

CNPJ



Ǥ ǡͷͻǡ ǡǤͺͲͻǦͲ͵Ͳ

ͳͲǤʹ͵ͳǤ͵ͳͲȀͲͲͲͳǦͲ

MUNICÍPIO  AǦ


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 ǡ ²  Ù 
 ǡǡǡ ǡ±  ǡ  ǡ  
 ͳͻͷ    ͷǤͳʹȀ Ǧ ×   ǡ     ͵Ͳ͵     ͑ ͳȀʹͲͳ͵  ʹ 
ʹͲͳ͵Ǥ͵ͳͷͲͷͺȀʹͲͳ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǤ

    – ǡ  Ǧ    
 Ø  Ǥ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – BASE LEGAL
 ǤʹͶͺʹͶͻͲͷͺǡ͵ͲǤͳʹǤʹͲͳǡ“in verbis”:
Art. 248. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE será feita pelo contribuinte ou seu representante por meio de formulário ou
eletronicamente.
Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a inscreverse no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.


DISPOSITIVO LEGAL e PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
ARTIGO 315Ǥ   ǡ ǡ   ǡ  ǡǡ
 ǡÙ ǡǡǡ ǡÙǡ×ǡǡÙǡ  ǡ 
 ǡ   ǡ       À    –  ǡ 
 Ǥ
§ 2º.                       ǡ     ×  
ǡǡ ×    ÀǤ
§ 4º.O prazo para o cumprimento da notificação para apresentação da documentação solicitada pelo agente fiscal será no máximo de 5 (cinco) dias.
§ 5º.  ǡ  ȋȌ ȋȌ ȋȌ ǡ
    Ǥ
§ 6º.   ȚͶ͑ǡǦǦ   ǡ
ǡ ²   ǡ   Ǥ

AUTORIDADE FISCAL COMPETÊNTE
NOMEǣ  
Assinatura:
MATRICULAǣͺͲͷͻͶͲͲ
MUNICÍPIO:  A–
HORAǣͳͳǣͷͷ
DATA: ͳʹȀͲͺȀʹͲʹͲ
Nome:
CPF:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
Data

1

SECRETARIA DA SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 121/2020
PROCESSO Nº 2020006892
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: AFB PRIME INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, para atender as necessidades
do Centro de Controle de Zoonoses de Araguaína – TO.
DOTAÇÃO: Cód: 02, F.P: 2.0217.10.305.2063.1.376 – E.D: 44.90.52.00
– Ficha: 20200359 e 202000358 - Fonte: 498 e 040.
VALOR GLOBAL: R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais).
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Araguaína - TO, 04 de setembro de 2020.
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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Publique-se
ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 057/2017
Recomendação CMS 003/2020

ASSUNTO: Contrato de prestação de serviços funerários 009/2020
entre o Instituto Saúde e Cidadania – ISAC (Ambulatório Municipal de
Especialidades –AME/ISAC) e o Cemitério Jardim das Paineiras/ Serviço
de sepultamentos LTDA.
O Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28 de dezembro
de 1990, Art. 1º, § 2º combinado com a Lei Municipal nº 1.071 / 91 e
alterado pelas Leis Municipais nº 1.673 / 97, Lei Municipal Nº 2.738
de 06 de junho de 2011, órgão de caráter deliberativo, normativo e
fiscalizador permanente do Sistema Único de Saúde - SUS no município
de Araguaína,
No devido cumprimento à Constituição Federal de 1988, no título VIII,
Capítulo II, Seção II, da Saúde em conformidade com a Lei 8.080/1990 e
Decreto Presidencial Nº 7.508 de 28 de julho de 2011 e Lei Complementar
Nº 141 de 13 de janeiro de 2012.
CONSIDERANDO que o CMS possui caráter participativo, deliberativo e
fiscalizador conforme legislação supra;
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 8080/90 (LOS), 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...”;

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
de corpo humano, serviço de manutenção de cemitério pelo prazo de
60 (sessenta) meses, exumação de despojos humanos e cremação de
ossadas humanas;
CONSIDERANDO que a maior parte dos óbitos são de pessoas maiores
de sessenta anos, bem como que estas já possuem parentes sepultados
no Cemitério São Lázaro;
CONSIDERANDO, finalmente, que este colegiado tem recebido
reiteradas denúncias de familiares e pessoas que estão sendo
“praticamente” obrigadas a contratar o Jardim das Paineiras, para
que mantenha no seu cemitério o ente querido ali sepultado, mesmo
informando pela família que deseja fazer o sepultamento no Cemitério
São Lázaro, pois possuem parentes ali sepultados, a empresa tem
“forçado a barra”.
RECOMENDA:
1.
A imediata rescisão do o Contrato 009/2020, firmado entre
o Instituto Saúde e Cidadania - ISAC (Ambulatório Municipal de
Especialidades – AME e o Jardim das Paineiras/Serviço de sepultamento
LTDA;
2.
Providenciar a imediata contratação de outras Empresas
Funerárias da cidade usando a lei 13.049 para remoção, translado e
sepultamento dos munícipes de Araguaina, incluindo todas no sistema
de revezamento, deixando como exclusividade a empresa Jardim das
Paineiras Serviços de sepultamento LTDA, os não prestados pelas
outras;
3.
Providenciar junto à FUNANC que se faça a fiscalização e
demais cuidados com os cadáveres das pessoas que forem a óbito com
Covid-19, sejam realizados por funerária que estiverem no plantão do
dia do evento, caso a família não tenha serviço contratado com empresa
prestadora deste tipo de serviço;
4.
Seja enviado a este Conselho o distrato, o qual não deverá
ter qualquer ônus para a
municipalidade, nem poderá ser utilizado
recursos destinados ao combate da Covid-19 para pagamento de pena
pecuniária advinda do contrato.
Araguaína, 31 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO que A Lei 8.142/90, ao tratar da participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, foi enfática ao
determinar, em seu artigo 1º, § 2º, que “O Conselho de Saúde, em
caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”
(grifo nosso);

Conselho Municipal de Saúde.
Comissão de Fiscalização, Acompanhamentos de Convênios e
Contratos.

CONSIDERANDO que “Os conselhos de saúde se constituem
na regulamentação da diretriz constitucional da participação da
comunidade no Sistema Único de Saúde, tornando-se, portanto, a
instância deliberativa e fiscalizadora do SUS em cada esfera de governo.
Os Conselheiros de saúde estão nos conselhos exercendo atividades
de relevância pública, a serviço do SUS e pela garantia dos princípios
constitucionais e legais. ”;
CONSIDERANDO ainda o Inciso XII da Quarta Diretriz da Resolução Nº
453/12, a qual faculta aos Conselhos de Saúde, se manifestar através de
Resoluções, Recomendações, Moções e outros atos deliberativo;

DISPÕE SOBRE 2º 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 contrato 009/2020, firmado entre o Instituto Saúde
e Cidadania - ISAC (Ambulatório Municipal de Especialidades – AME e o
Jardim das Paineiras/ Serviço de sepultamento LTDA, o qual tem como
objeto a contratação do serviço de remoção e translado de cadáveres
humanos cuja causa mortis seja relacionada a caso confirmado ou
suspeito de Covid-19, compreendendo a retirada do cadáver de
residências ou unidades de saúde e posterior encaminhamento até local
legalmente destinado a sepultamento ou cremação dos munícipes no
Município de Araguaína-TO;
CONSIDERANDO que este contrato foi aditivado para incluir no rol
dos serviços contratados a prestação de serviço de sepultamento,
consistente em cessão onerosa de direito real de uso de jazigo tipo
gaveta no Cemitério Jardim das Paineiras, urna mortuária, inumação

Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
RESOLUÇÃO CMS Nº 017/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

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
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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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 o encaminhamento da Secretaria de Saúde para
análise do 2º 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 que o aporte de recurso financeiro será repassado
em parcela única, no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil
reais), será destinado exclusivamente para aquisição de equipamentos
e material permanente, conforme especificação e quantitativo
descrito no Projeto Técnico da Proposta de Emenda Parlamentar nº
11046.759000/1190-02 para Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes da Oficina Ortopédica, homologado pela Portaria MS
2129 de 28/08/2019, conforme especificação e quantitativo descrito na
proposta;
CONSIDERANDO que Para execução do presente termo aditivo,
as despesas correrão à conta da dotação orçamentária, conforme
discriminado:
Ação Orçamentária: Manutenção dos Serviços de Saúde da Pessoa com Deficiência
Funcional Programática: 10.302.2062.2.538

Elemento de Despesa: 44.90.52

Fonte: 0400

Ficha: 20201720

Contas: CEF

Ag: 0610

C/C: 624184-6

CONSIDERANDO que a OSC deverá comprovar a aquisição dos
equipamentos de acordo com a proposta, através de prestação
de contas do recurso recebido ao Conselho Municipal de Saúde,
a Superintendência de Atenção Especializada e a Comissão de
Fiscalização e Acompanhamento do Contrato de Gestão;
CONSIDERANDO que a CFACC emitiu parecer com teor favorável ao
projeto;
CONSIDERANDO que o parecer faz parte desta resolução na forma de
anexo único;
CONSIDERANDO que no dia 27 de agosto do corrente ano aconteceu
uma plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, 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 2º 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, devendo encaminhar trimestralmente as
contas e seus respectivos relatórios ao Conselho Municipal de Saúde
para devido procedimento fiscalizatório.

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
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 017/2020 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

ANEXO ÚNICO
PARECER CMS 011/2020 CMS
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína
ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
001/2019 firmado entre o município de Araguaína e a Fundação Pio XII
(Hospital de Amor).
Relatório
Na data de 20 de agosto de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde enviou
a este colegiado formulário de inclusão em pauta solicitando a apreciação
e deliberação do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº
001/2019, firmado entre o Município de Araguaína 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.
Este parecer tem o escopo de aferir a legalidade deste 2º termo aditivo
ao termo de colaboração 001/2020.
Fundamentação
O Termo de Colaboração 001/2019 foi debatido, apreciado e deliberado
pelo Conselho Municipal de Saúde, com parecer favorável da Comissão
de Fiscalização, Acompanhamentos, Convênios e Contratos deste
colegiado. Assim, a resolução 20/2019, autorizou a celebração da
avença.
O art. 57 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, preconiza que: “O plano
de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou
de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho
original”. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
O Decreto Federal 8.726, de 27 de abril de 2016, em seu art. 43, I,
preconiza:
Art. 43. O órgão ou a entidade da administração pública federal
poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou
de colaboração ou do plano de trabalho, após, respectivamente,
solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou
sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da
seguinte forma:
I - por termo aditivo à parceria para:
a) ampliação de até trinta por cento do valor global;
b) redução do valor global, sem limitação de montante;
c) prorrogação da vigência, observados os limites do art. 21; ou
d) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou
II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de
alteração, tais como:
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de
saldos porventura existentes antes do término da execução da
parceria;
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de
trabalho; ou
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
O objeto do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2019
é o repasse a Organização Social de parcela única para aquisição de
equipamentos e material permanente por meio da Proposta de Emenda
nº 11046.759000/1190-02, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais). A mesma Emenda Parlamentar propiciou o repasse
de recursos no valor de R$ 312.278,74 (Trezentos e doze mil, duzentos
e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Estes valores foram
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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objeto do Primeiro Termo Aditivo, aprovado por este colegiado por meio
da Resolução CMS ad referendum 002/2020 de 30 de março do corrente
ano, homologada por meio da Resolução CMS nº 008/2020 de 06 de
agosto, também do corrente ano.
O Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2019, não
apresenta vícios ou irregularidades que impeçam sua celebração,
estando nele contempladas obrigações que visam dar transparência aos
valores aplicados, notadamente a previsão estampada nos itens 2.2 e
3.3.
O Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2019, foi submetido
ao crivo do Conselho Municipal de Saúde, o qual por meio da Comissão
de Fiscalização e Acompanhamentos de Convênios e Contratos fez as
modificações que entendeu pertinentes.
Por outro lado, as pessoas com deficiência clamam pelo pleno
funcionamento daquele Centro de Reabilitação, pois ele, certamente
fará com que estas pessoas, reabilitadas, sejam capazes de enfrentar
os desafios que a vida lhes impõe em igualdade de oportunidade com
os seus concidadãos.

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, e notadamente...”;
CONSIDERANDO que o mandato da Mesa Diretora do CMS eleita para
o triênio 2018/2020 vence em dezembro de 2020;
CONSIDERANDO que a necessidade de promoção de eleição através
da qual o pleno do Conselho Municipal de Saúde decidirá a composição
da mesa diretora para o próximo mandato;
CONSIDERANDO que na Primeira Plenária Extraordinária de 2020 os
Conselheiros reunidos formaram a Comissão Eleitoral para organizar o
aludido pleito, conforme as disposições regimentais (art. 25, § 1º, do
Regimento Eleitoral do CMS), Resolução CNS 453 e dispositivos legais,
dentre eles o art. 6º da Lei Municipal 2.738/11;
RESOLVE:

Conclusão

Art. 1º - Nomear a Comissão eleitoral que elegerá a Mesa Diretora para
o triênio 2021-2023:

Ex positis, levando em conta que o 2º Aditivo ao Termo de Colaboração
não apresenta qualquer afronta à legalidade. A Comissão de
Fiscalização e Acompanhamentos de Convênios e Contratos manifestase favoravelmente a celebração do 2º Aditivo ao Termo de Colaboração
001/2019, recomendando a correção gramatical no item 3.3, o qual
apresenta o uso incorreto da locução “o mesmo”, devendo a equipe que
elabora tais documentos estudar o correto uso desta.

1.
Governo: Sandro Rogério Cardoso de Paulo – Representante
SMS;
2.
Trabalhador em Saúde: Paulo Maria Batista – Representante
SEET;
3.
Usuário: Davanita Ferreira de Castro Albuquerque –
Representante APAE.
Aldenisa Carvalho de Oliveira

É o parecer.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Araguaína, 25 de agosto de 2020.
Marques Elex Silva Carvalho.
Agnaldo da Silva Teixeira
Hilário Soares Marinho.
RESOLUÇÃO CMS Nº 018/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DA
COMISSÃO ELEITORAL DESTINADA
À COORDENAÇÃO DO PLEITO PARA
O TRIÊNIO 2021-2023.
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

Jair Clarindo da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução Nº 018/2020 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 019/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM Nº 016/2020 QUE 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 CIDADANIAISAC 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 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,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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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 8.429/92: “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...”;

à execução das ações e serviços complementares de prevenção e
combate ao covid-19 no âmbito do município de Araguaína.
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 019/2020 do Conselho Municipal de Saúde
nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei Nº 8.142 de 28.12.1990.

CONSIDERANDO que 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);

Ronaldo Dimas Nogueira Pereira
Prefeito Municipal de Araguaína

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 referendum, conforme Portaria CMS
nº. 001/2020;

Parecer CMS 010/2020

CONSIDERANDO que o valor do Primeiro Termo Aditivo do Termo de
Colaboração 002/2020 é de R$ 8.280.000,00 (oito milhões duzentos
e oitenta mil reais), 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 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 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 fica pactuado o valor de R$ 8.280.000,00 (oito
milhões duzentos e oitenta mil reais) a ser aditivado ao contrato, com
efeitos financeiros a partir da assinatura do termo;
CONSIDERANDO que As despesas oriundas do presente aditivo serão
atendidas e ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática
2539 - Manutenção dos Serviços de Saúde
Especializada
2380 - Gestão do Programa Atenção Básica
- PAB fixo
2542 - Manutenção e implementação das
ações de Vigilância Sanitária

Elemento
Despesa

Fonte

Ficha

33.90.39

40100777

20201781

33.90.39

40100777

20201858

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 o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar 2º 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

ANEXO ÚNICO

Interessada: Secretaria Municipal De Saúde.
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 - ISAC,
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 no valor
8.280.000,00 (oito milhões duzentos e oitenta mil reais), 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.
Este é o Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2020 que enviado
ao Conselho Municipal de Saúde em 04 de agosto de 2020, juntamente
com formulário de inclusão em 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 e a ele servimos e por ele somos servidos.
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 precisam 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).”
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
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no
Conselho Nacional de Saúde.”
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.
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. Veja-se: “Art. 4º
Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei”.
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.
Não se pode perder de vista o disposto no art. 4-B do mesmo diploma
legal:
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto
nesta Lei, presumem-se comprovadas as condições de: (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – Ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
III – existência de risco à segurança de pessoas, de obras,
de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens,
públicos ou particulares; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
IV – Limitação da contratação à parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência. (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020).
No caso em tela, a lei presume a existência das condições para que a
licitação seja dispensada. Se a lei considera comprovadas as condições
para a dispensa do processo licitatório, não poderia deixar de fazê-lo nos
casos em que há a necessidade de dar continuidade a avença, levandose em conta que os trâmites para que um novo termo de colaboração
seja entabulado poderia colocar a saúde da população em risco.
Quanto aos acréscimos impostos pela administração, o legislador
tratou de regular o tema, fazendo-o no art. 4º-E. Veja-Se: “Art. 4ºI. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta
Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)” (BRASIL, 2020)
Esta limitação restringe-se única e exclusivamente nos casos em que a
administração pública impõe as condições para o acréscimo ou redução
dos valores pactuados.
O valor repassado ao 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 Termo Aditivo Nº 1 ficou estipulado em R$ 8.280.000,00
(oito milhões duzentos e oitenta mil reais).
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, como descrito acima.
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. A
matéria também foi debatida no dia 27 de agosto de 2020 na Primeira

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
Plenária Extraordinária do CMS e favorável.
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.
É o parecer.
Araguaína, 31 de agosto de 2020.
Marques Elex Silva Carvalho.
Agnaldo da Silva Teixeira
Hilário Soares Marinho.
RESOLUÇÃO CMS Nº 020/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

DISPÕE SOBRE A PESQUISA DE
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO
CER IV, CONFORME PREVISTO NO
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019.
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 está em vigor o Termo de Colaboração 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;
CONSIDERANDO que o aludido Termo de Colaboração é decorrente
da Dispensa de Chamamento Público, tendo em vista o que consta do
Processo n. 2019008142 e em observância às disposições da Lei nº
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

14

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020

13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Federal nº 8.726, de 27 de
abril de 2016, da Lei Municipal nº 3.066, de 29 de dezembro de 2018
(institui o Plano Plurianual do Município de Araguaína para o período
de 2018 a 2021), Lei Municipal 3.094, de 20 de dezembro de 2018
(LDO/2019), do Decreto Municipal nº 166, de 13 de setembro de 2019 e
Resolução nº 020/2019 do Conselho Municipal de Saúde;
CONSIDERNADO que o Termo de Colaboração intui que, após prévia
aprovação da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Conselho
Municipal de Saúde - CMS, deve ser implantado um modelo normatizado
de pesquisa de satisfação pós-atendimento a ser realizado mensalmente;
CONSIDERANDO que na Primeira Plenária Extraordinária de 2020 os
Conselheiros reunidos apreciaram e aprovaram a pesquisa de satisfação
do usuário do CER IV, assim como a metodologia usada para coleta de
dados;
CONSIDERANDO que o formulário faz parte desta resolução na forma
de anexo único.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a pesquisa de satisfação do usuário do CER IV, conforme
previsto no Termo de Colaboração 001/2019.
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 020/2020 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
ANEXO ÚNICO
FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER IV –
ARAGUAÍNA/TOCANTINS
Como foi o atendimento? Conta para gente!
Sabia que você pode ajudar o Centro Especializado em Reabilitação - CER IV a melhorar
os atendimentos. Nos ajude deixando sua opinião. Em quais setores do CER IV você foi
atendido (a) e como foram esses atendimentos:
Manhã ( ) Tarde ( )
Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Portaria

()

()

()

()

Recepção

()

()

()

()

Higienização/Limpeza

()

()

()

()

Consultas Médicas

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Médico Fisiatra

()

()

()

()

Médico Oftalmologista

()

()

()

()

Médico Psiquiatra

()

()

()

()

Médico Clínico

()

()

()

()

Médico Neurologista

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Assistente Social

()

()

()

()

Enfermagem

()

()

()

()

Fisioterapia

()

()

()

()

Fonoaudiologia

()

()

()

()

Nutricionista

()

()

()

()

Psicologia

()

()

()

()

Terapia Ocupacional

()

()

()

()

Médica
Otorrinolaringologista
Médico
Otorrinolaringologista
Atendimentos em
Reabilitação

RESOLUÇÃO CMS Nº 021/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 010/2020 QUE DISPÕE
SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO
TERMO DE COLABORAÇÃO NO 02/2020
FIRMADO ENTRE O INSTITUTO SAÚDE
E CIDADANIA COM O MUNICIPIO DE
ARAGUAINA-TO.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.080/90
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 referendum, 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 que o Município de Araguaína tem se mobilizado
para conter o avanço da contaminação pelo vírus covid-19 na cidade
de Araguaína;
CONSIDERANDO que esta cidade tem sofrido com um quantitativo
elevado de casos confirmados, havendo a necessidade de preparação
da rede pública municipal para tratamento dos residentes contagiados,
assim como possíveis casos graves;
CONSIDERANDO que para tanto firmou o Termo de Colaboração
002/2020, estabelecido entre o Município de Araguaína com o Instituto
Saúde e Cidadania - ISAC;
CONSIDERANDO o envio da primeira prestação de contas do aludido
Termo de Colaboração referente às ações até então realizadas;
CONSIDERANDO que a primeira parcela se perfaz no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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CONSIDERANDO que a prestação de contas foi submetida à Comissão
de Fiscalização e Acompanhamento de Convênios e Contratos do
Conselho de Saúde, que a analisou e emitiu parecer favorável e com
ressalvas;
CONSIDERANDO que o parecer faz parte desta resolução na forma de
anexo único;
CONSIDERANDO que no dia 27 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde se reuniu, 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 Resolução ad referendum 010/2020 na qual aprova
a prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração
002/2020 firmado entre o Município de Araguaína com o Instituto Saúde
e Cidadania, com valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
com a ressalva de que devem os servidores envolvidos nas ações
de monitoramento, telecovid e demais ações, receber adicional de
periculosidade;
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 021/2020 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
ANEXO ÚNICO
PARECER CMS 008/2020
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: Prestação de contas parcial 1ª parcela do termo de
colaboração 002/2020.
RELATÓRIO
O Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), enviou a Secretaria Municipal
de Saúde o ofício nº 028/2020 – DIR.GERAL - ARN/ISAC, submetendo
o parceiro público à prestação de contas parcial a primeira parcela do
termo de colaboração 002/2020.
A Secretaria de Saúde, por sua vez, encaminhou a este colegiado a
referida prestação de contas, a qual
será analisada, buscandose aferir se os objetivos traçados pelo parceiro público estão sendo
cumpridos pelo parceiro privado.
Fundamentação legal do termo de colaboração 002/2020.
O termo de colaboração 002/2020, tem sua fundamentação legal no art.
4º da Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, art. 24, 25 e 26 da Lei nº.
8.080, de 19 de setembro de 1990 e art. 30 da Lei 13.019/2014.
O termo de colaboração 02/2020, foi apreciado pela Comissão de
Acompanhamento de Convênios e Contratos do Conselho Municipal de
saúde.
Da prestação de contas apresentadas pelo instituto saúde e cidadania
O valor do contrato é estimado em R$ 5.105.148,40 (cinco milhões,
cento e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos).
O parceiro público repassou ao parceiro privado a importância de
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Estes valores foram gastos na reforma e adequação das unidades
para atendimento exclusivo Covid-19 com implantação de leitos novos,
aquisição de equipamentos, mobiliários e insumos; contratação e
manutenção das equipes complementares ao atendimento ao plano de
contingência municipal (equipe de resposta rápida e equipes telecovid);
contratação e manutenção do RH para o Hospital de Campanha e
Anexo UPA Covid; aquisição de insumos e contratação de serviços para
atendimento às ações e serviços do Termo de Colaboração.

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
O Instituo Saúde e Cidadania logrou êxito em comprovar estes gastos
apresentando vasta documentação formada por notas fiscais, bem como
álbum fotográfico da estrutura montada para cuidar das pessoas que
viessem a serem acometidas pela doença Covid-19.
Embora Araguaína esteja na liderança do número de casos confirmados,
o sistema de saúde tem dado respostas a sociedade, acreditando-se
que a tendência seja a melhoria na percepção das pessoas de que estão
sendo cuidadas como deveria.
A prestação de contas apresentada, não traz nenhuma mácula, impondose sua aprovação, o que autoriza a Secretaria Municipal d Saúde, dar
continuidade com o termo de colaboração 002/2020, liberando a 2ª
parcela da avença.
Porém, recomendamos fortemente o que segue:
1.
Que seja ponderado a situação dos profissionais destinados
ao monitoramento domiciliar, informatização dos dados e serviços de
telecovid, lotados tanto no prédio do ITPAC, quanto na sede da Vigilância
Epidemiológica de Araguaína, além da entrega de exames (muitos
casos positivos), que não estão sendo contemplados com o adicional de
periculosidade, se fazendo necessário remunerar estes servidores;
2.
As equipes de servidores destinadas às ações relacionados
ao covid-19, tais como controle, dados, monitoramento, e demais
atividades, estão desempenhando carga-horária de 06 (seis) horas
corridas, sem que lhes sejam ofertados qualquer tipo de refeição;
3.
O remanejamento desenfreado dos servidores de suas
UBS’s, tais como cirurgiões dentistas, farmacêuticos, psicólogos,
médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, ACS’s, ACE’s. Ocorre,
que devido à falta de assistência profissional, tem chegado ao CMS
repetidas reclamações quanto a não oferta de relevantes serviços de
saúde, mesmo havendo procura da população, podendo-se citar o caso
dos cirurgiões dentistas;
4.
Embora se tente argumentar que os profissionais remanejados
não estejam trabalhando diretamente com os pacientes contaminados,
tem-se informações sólidas de que tal afirmativa não procede, tome-se
como exemplo a entrega de exames positivos ao contaminado, que pelo
o que temos noticia, tem acontecido repetidas vezes, este com certeza
expõe o profissional ao contagiado. Por isso, recomendamos que todos
os profissionais que estão prestando serviços, tanto no ITPAC quanto no
CEREST, recebem adicional de periculosidade.
Posto isto, recomenda-se que todos os profissionais que estejam
prestando serviços no telecovid e recebam o adicional de periculosidade.
Conclusão
O Termo de Colaboração 002/2020, vem alcançando os objetivos
propostos, qual seja, salvar vidas, uma vez que a taxa de letalidade da
doença na cidade está dentro de parâmetros razoáveis, embora não seja
desejável que nenhuma vida se perca.
Os gastos estão comprovados sobejamente, conforme notas fiscais
apresentadas pela entidade.
Posto isto, a Comissão de Acompanhamento de Convênios e Contratos,
manifesta-se pela aprovação, com ressalvas, das contas apresentadas,
recomentando-se seja estendido aos profissionais que prestam serviços
no telecovid o pagamento do adicional de periculosidade, pois estes,
também estão nesta guerra contra este inimigo invisível e com potencial
para causar baias.
É o parecer, salvo melhor juízo.
Araguaína, 24 de junho de 2020
Agnaldo da Silva Teixeira
Hilário Soares Marinho
Marques Elex Silva Carvalho
RESOLUÇÃO CMS Nº 022/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

HOMOLOGA
A
RESOLUÇÃO
AD
REFERENDUM 014/2020 QUE DISPÕE
SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
REFERENTE A SEGUNDA E TERCEIRA
PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
NO 02/2020 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO
SAÚDE E CIDADANIA COM O MUNICIPIO DE
ARAGUAINA-TO.
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O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.080/90
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 referendum, 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 que o Município de Araguaína tem se mobilizado
para conter o avanço da contaminação pelo vírus covid-19 na cidade
de Araguaína;
CONSIDERANDO que esta cidade tem sofrido com um quantitativo
elevado de casos confirmados, havendo a necessidade de preparação
da rede pública municipal para tratamento dos residentes contagiados,
assim como possíveis casos graves;
CONSIDERANDO que para tanto firmou o Termo de Colaboração
002/2020, estabelecido entre o Município de Araguaína com o Instituto
Saúde e Cidadania - ISAC;
CONSIDERANDO o envio da prestação de contas referente a segunda
e terceira parcela do aludido Termo de Colaboração alusivo às ações até
então realizadas;
CONSIDERANDO que a segunda a parcela se perfaz no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);
CONSIDERANDO que a terceira parcela se perfaz no valor de R$
993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais);
CONSIDERANDO que as prestações de contas foram submetidas à
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Convênios e Contratos
do Conselho de Saúde, que a analisou e emitiu parecer favorável;
CONSIDERANDO que o parecer faz parte desta resolução na forma de
anexo único;
CONSIDERANDO que no dia 27 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde se reuniu, sendo a referida matéria
finalmente devidamente apresentada para o pleno;

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar a Resolução ad referendum 014/2020 na qual aprova
a primeira prestação de contas da segunda e terceira parcelas do Termo
de Colaboração 002/2020 firmado entre o Município de Araguaína com o
Instituto Saúde e Cidadania, com valores respectivos de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) e R$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil
reais);
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 022/2020 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
ANEXO ÚNICO
Parecer CMS 009/2020
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: Prestação de contas 2ª e 3ª parcela do termo de colaboração
002/2020.
RELATÓRIO
O Instituto Saúde e cidadania (ISAC), por meio do Ofício nº 050/2020 –
AUX/ISAC, apresentou a Secretaria Municipal de saúde, sua prestação
de contas da 2ª e 3ª parcela referente ao Termo de Colaboração
001/2020.
O ofício está instruído com os seguintes documentos:
1.
Relatório de Execução do Objeto (REO).
2.
Relatório de Execução Financeira (REF).
Cumpre esclarecer que o assunto do ofício verbera que se trata de
prestação da 2ª e 3ª parcela, ao passo que o corpo do ofício, consigna
ser a 3ª e 4ª parcela.
Acredita-se em manifesto equívoco do ISAC. Assim, a Comissão de
Convênios, acompanhamentos e contratos, tratará esta prestação de
contas como sendo as 2ª e 3ª parcela.
Submetida esta prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde
para apreciação e deliberação, passa-se a opinar.
FUNDAMENTAÇÃO
002/2020.

LEGAL

DO

TERMO

DE

COLABORAÇÃO

O termo de colaboração 002/2020.
O termo de colaboração 002/2020, tem sua fundamentação legal no art.
4º da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, art. 24, 25 e 26 da Lei
8.080, de 19 de setembro de 1990 e art. 30 da Lei 13.019/2014.
O termo de colaboração 02/2020, foi apreciado pela comissão de
acompanhamento de convênios e contratos do Conselho Municipal de
saúde.
Da prestação de contas apresentadas pelo instituto saúde e cidadania.
O valor do contrato é estimado em R$ 5.105.148,40 (cinco milhões,
cento e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos).
A primeira parcela, no importe de 1.000.000,00 (um milhão de reais),
foi utilizada para gastos na reforma e adequação das unidades para
atendimento exclusivo covid-19 com implantação de leitos novos,
aquisição de equipamentos, mobiliários e insumos; contratação e
manutenção das equipes complementares ao atendimento ao plano de
contingencia municipal (Equipe de Resposta Rápida e Equipes Telecovid);
contratação e manutenção do RH para o Hospital de Campanha e
Anexo UPA Covid; aquisição de insumos e contratação de serviços para
atendimento às ações e serviços do Termo de Colaboração.
A segunda e terceira parcela, ambas repassadas respectivamente no
valor de 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 993.000,00 (novecentos
e noventa e três mil reais), em junho de 2020. Os recursos foram
empregados nas ações e serviços continuados para o custeio das
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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unidades assistenciais, ampliação de serviços e atendimento das
demandas proveniente da Secretaria da Saúde de acordo com o avanço
dos casos e serviços ofertados a população.
O Instituto Saúde e Cidadania logrou êxito em comprovar estes gastos
apresentando vasta documentação formada por notas fiscais, bem como
álbum fotográfico da estrutura montada para cuidar das pessoas que
viessem a serem acometidas pela doença Covid-19.
Embora Araguaína esteja na liderança do número de casos confirmados,
o sistema de saúde tem dado respostas a sociedade, acreditando-se
que a tendência seja a melhoria na percepção das pessoas de que estão
sendo cuidadas como deveria.
A prestação de contas apresentada, não traz nenhuma mácula, impondose sua aprovação, o que autoriza a Secretaria Municipal de Saúde,
dar continuidade com o termo de colaboração 002/2020, liberando a 4ª
parcela da avença.
Conclusão
Não havendo nada que macule a prestação de contas apresentada
e, ainda, considerando que a parceria está obtendo os resultados
desejados pela sociedade araguainense, A comissão de Convênios,
acompanhamentos e
contratos manifesta-se favoravelmente a
aprovação, sem ressalvas, de referidas contas, o que autoriza a
Secretaria Municipal de saúde a dar continuidade na realização da
avença com o pagamento da 4ª parcela.
Recomenda-se, nas próximas prestações de conta, que a informação
quanto o valor do repasse seja colocado no próprio corpo do ofício para
conferência com os extratos bancários, o que facilitará para o relator
da comissão, pessoa com deficiência visual. Assim, a comissão terá
maior eficiência no momento de dar resposta, pois, afinal de conta, a
função fiscalizadora, não destoa da função de parceiros, notadamente
da população araguainense.
É o parecer.
Araguaína, 21 de julho de 2020.
Agnaldo da Silva Teixeira
Hilário Soares Marinho.
Marques Elex Silva Carvalho.
RESOLUÇÃO CMS Nº 023/2020

Araguaína, 27 de agosto de 2020

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL REFERENTE A QUARTA PARCELA
DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 02/2020
FIRMADO ENTRE O INSTITUTO SAÚDE
E CIDADANIA COM O MUNICIPIO DE
ARAGUAINA-TO.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, conforme Leis Nº 8.080/90
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
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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 referendum, 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 que o Município de Araguaína tem se mobilizado
para conter o avanço da contaminação pelo vírus covid-19 na cidade
de Araguaína;
CONSIDERANDO que esta cidade tem sofrido com um quantitativo
elevado de casos confirmados, havendo a necessidade de preparação
da rede pública municipal para tratamento dos residentes contagiados,
assim como possíveis casos graves;
CONSIDERANDO que para tanto firmou o Termo de Colaboração
002/2020, estabelecido entre o Município de Araguaína com o Instituto
Saúde e Cidadania - ISAC;
CONSIDERANDO o envio da prestação de contas quarta parcela do
aludido Termo de Colaboração referente às ações até então realizadas;
CONSIDERANDO que a prestação de contas é referente a parcela
no valor de R$ 2.112.148,40 (dois milhões, cento e doze mil, cento e
quarenta e oito reais e quarenta centavos);
CONSIDERANDO que a prestação de contas foi submetida à Comissão
de Fiscalização e Acompanhamento de Convênios e Contratos do
Conselho de Saúde, que a analisou e emitiu parecer favorável;
CONSIDERANDO que no dia 27 de agosto do corrente ano o plenário
do Conselho Municipal de Saúde se reuniu, sendo a referida matéria
devidamente apresentada para o pleno;
CONSIDERANDO que o pleno votou a matéria, decidindo pela sua
aprovação.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a primeira prestação de contas da quarta parcela do
Termo de Colaboração 002/2020 firmado entre o Município de Araguaína
com o Instituto Saúde e Cidadania, no valor de R$ 2.112.148,40 (dois
milhões, cento e doze mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta
centavos);
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 023/2020 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

ASTT
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

18

Nº 2.137 - SEXTA- FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020

PROCESSO Nº: 2020005038
INTERESSADO: Agência Municipal de Segurança, Transportes e
Trânsito de Araguaína - ASTT
ASSUNTO: Formalização de ata de registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada em fornecimento de máquinas
e equipamentos leves, e de carreta para transporte de máquina de
sinalização.
DESPACHO N° 20/2020– Tendo em vista o que consta deste
processo, manifestando quanto à regularidade do procedimento
licitatório, para a eventual contratação de empresa especializada
em fornecimento de máquinas e equipamentos leves, e de carreta
para transporte de máquina de sinalização. HOMOLOGO o resultado
do julgamento que chegou a Comissão Permanente de Licitação do
Gabinete do Prefeito, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2020
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, todos os itens com valor
total de R$ 31.139,00 (Trinta e um mil cento e trinta e nove reais), em
favor da empresa, S.P. DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n°
16.830.414/0001 - 88
Retorne-se este Processo à Superintendência de Licitações e
Compras para registrar os preços.
AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTES E
TRÂNSITO DE ARAGUAINA – ASTT, Araguaína, 04 de setembro de
2020.
Fabio Fiorotto Astolfi
Presidente da ASTT
Portaria nº 012/2017

PORTARIA Nº 021/IMPAR/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-IMPAR, ESTADO DO TOCANTINS,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57- A, XII, da Lei
Municipal nº 1.947/2000, que alterou dispositivos da Lei nº 1.808/98, a
qual criou o IMPAR,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o senhor ANTÔNIO AMANCIO LEMOS, CPF:
128.612.941-91 do cargo em comissão de Assessor Técnico IV, lotado
neste Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Araguaína
-IMPAR, com vencimentos e gratificação correspondente ao símbolo de
Assessor Técnico AT-IV.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNAIMPAR, aos 04 de setembro de 2020.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO
ANTERIOR Nº 27/2020
(§1º, art. 22, Decreto nº 93.872/1986)
1. Processo nº: 2016040634
2. Órgão: ASTT – Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito
de Araguaína.
3. Favorecido: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.
4. Objeto Serviços de vigilância e segurança armada para sede da AMTT.
De acordo com a alínea “a” do §2º do art.22 do Decreto nº 93.872/1986,
de 23/12/86, reconheço a dívida no valor de R$ 55.080,00 (Cinquenta
e cinco mil reais e oitenta), junto a CONFEDERAL VIGILÂNCIA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ nº 31.546.484/0005-26,
referente a prestação de serviços de vigilância armada, conforme
descrição abaixo:
NOTA FISCAL Nº:

DATA
EMISSÃO

MÊS/REF.

64

31/01/2017

01/01/2017 a 31/01/2017

R$ 13.770,00

132

24/02/2017

01/02/2017 a 28/02/2017

R$ 13.770,00

203

31/03/2017

01/03/2017 a 31/03/2017

R$ 13.770,00

265

28/04/2017

01/04/2017 a 30/04/2017

R$ 13.770,00

Total

IMPAR

VALOR

CARLOS MURAD
PRESIDENTE - IMPAR

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa Veiga e Castro Ltda, cadastrada sob o CNPJ 00.284.422/000136, com nome fantasia de O Boticário, torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente,
a Dispensa de Licenciamento Ambiental, para a atividade de Comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
(47.72-5-00), no seguinte endereço Av. Cônego João Lima nº 2061,
sala B, centro, Araguaína-TO CEP: 77.804-010. O empreendimento de
enquadra na Resolução COEMA/TO nº 07/2005 e no Decreto Municipal
de Araguaína 176/2019 que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental.

R$ 55.080,00

Informo que a respectiva despesa, embora tenha sido
empenhada à época devida exercício de 2018, teve seu empenho
anulado posteriormente por ter sido considerado insubsistente.
Ressalta-se que a presente despesa foi empenhada a época
mediante a Nota de Empenho nº 54/2018, datada de 19/02/2018;
Empenho nº 55/2018, datada de 19/02/2018;
Empenho nº 56/2018, datada de 19/02/2018; Empenho nº
57/2018, datada de 19/02/2018;

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
BRII HOTEL LTDA, nome fantasia BRII HOTEL, CNPJ nº 22.360.573/000169, torna público que requereu á Secretaria de Planejamento, Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Araguaína, a Renovação
da Licença de Operação, para atividade de Lavanderia, localizado na Av.
Bernardo Sayão, N° 600, CEP 77.816-212, Setor Oeste, Araguaína/TO.
O empreendimento se enquadra na Resolução CONAMA nº. 237/1997
que dispõe sobre o licenciamento ambiental desta atividade.

A despesa com este Reconhecimento de Dívida, no corrente
exercício, no valor acima, devidamente apropriada no elemento de
despesa 3.3.90.92.39, vinculado à atividade 15.122.2010.2.499, Ficha
20201133, Fonte 010, da vigente Lei Orçamentária Anual.
ASTT – Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito,
Araguaína, 03 de setembro de 2020.
Fabio Fiorotto Astolfi
Presidente da ASTT
Portaria nº 012/2017
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