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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

PORTARIA Nº 354, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de n. 029 de 07 de fevereiro de 2019.
CONSIDERANDO os princípios da administração pública
elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Portarias n° 350, de 30/11/2020, publicada
no D.O.M, que concede o gozo de 30 (trinta) dias de férias aos
servidores, CICERO DUARTE DE ALENCAR, FABIO MOREIRA DOS
SANTOS, JANE AUGUSTO GUIMARAES GONCALVES, LUCIANA
ALVES DA SILVA e MARCIONE MOTA PINTO, lotados na Secretaria
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o pedido de suspensão de férias constante
nos OFÍCIOS GAB/RH/SMS/N°1462/2020 e N°1463/2020 encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde;
R E S O L V E:
Art. 1º - SUSPENDER o gozo de FÉRIAS dos servidores
mencionados abaixo;
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPF

CARGO/
FUNCAO

PERIODO
DE GOZO

PERIODO
AQUISITIVO

DIAS DE
SUSPENSÃO

NOVO
PERIODO
DE GOZO

CICERO
DUARTE DE
ALENCAR

565.656.66172

DIRETOR

01/12/2020
À
30/12/2020

09/05/2019
À
08/05/2020

30

DATA
OPORTUNA

FABIO MOREIRA
DOS SANTOS

961.500.84191

DIRETOR

01/12/2020
À
30/12/2020

16/05/2015
À
15/05/2016

30

DATA
OPORTUNA

JANE AUGUSTO
GUIMARAES
GONCALVES

628.390.71649

TECNICO II MEDICO

01/12/2020
À
30/12/2020

20/06/2019
À
19/06/2020

30

04/01/2021
À
02/02/2021

LUCIANA ALVES
DA SILVA

028.786.14143

AGENTE DE
COMBATE A
ENDEMIAS

01/12/2020
À
30/12/2020

15/07/2019
À
14/07/2020

30

DATA
OPORTUNA

MARCIONE
MOTA PINTO

022.150.56363

COORDENADOR
(A)

01/12/2020
À
30/12/2020

11/05/2019 À
10/05/2020

30

01/07/2021
À
30/07/2021

SERVIDOR

Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão Administrativa
e de Pessoas que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia
01/12/2020.

PORTARIA Nº 355, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de nº. 029 /2019.
CONSIDERANDO os princípios da administração pública
elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Portaria n° 217, de 17/06/2020, publicada
no D.O.M. de n° 2081, de 18/06/2020 que suspende o gozo de 10 (dez)
dias de férias do servidor CRISTIANO DE SOUSA MIRANDA, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o pedido de concessão do restante de férias
constante no OFÍCIO/GAB/RH/SMS/N°1463/2020 encaminhado pela
Secretaria Municipal de Saúde;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor CRISTIANO DE SOUSA
MIRANDA, CPF: 597.338.291-53 o gozo de 10 (dez) dias de férias no
período de 15/12/2020 à 24/12/2020 referente ao período aquisitivo de
11/05/2017 à 10/05/2018.
Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão Administrativa
e de Pessoas que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 029/2019
RESULTADO DE JULGAMENTO
A Superintendência de Licitações e Compras da Secretaria Municipal
de Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos

Registre-se e Publique-se.

THIAGO RODRIGUES
ALENCAR:01900734117

REJANE MOURÃO DASILVA
Secretaria Municipal de Administração
Portaria Nº 029/2019

Assinado de forma digital por THIAGO
RODRIGUES ALENCAR:01900734117
Dados: 2020.12.15 09:41:34 -03'00'

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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interessados, o seguinte resultado de licitação:

Araguaína – TO, 10 de dezembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP: 018/2020
PROCESSO: 2020003247
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para Contratação futura e eventual
de empresa especializada no fornecimento de material básico (areia fina e grossa) para uso
na manutenção de vias urbanas e rurais e para conclusão da praia artificial do Lago Azul do
município de Araguaína - TO.
EMPRESA VENCEDORA

ITENS

J.J. ANDRADE – ME
CNPJ: 14.120.102/0001-55

01 e 02

Washington Luiz Pereira de Sousa
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
A Superintendência de Licitações e Compras da Secretaria Municipal
de Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos
interessados, o seguinte resultado de licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: 044/2020
PROCESSO: 2020008225
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para
realização das atividades constantes na reprogramação do trabalho técnico social.
EMPRESA VENCEDORA

ITENS

APLAUSOS – LOCAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS
EIRELI – ME.
CNPJ: 14.831.403/0001-97

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11 e 12

Victor Nathan Araújo Aguiar
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2020
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 043/2020
PROCESSO: 2020008301
VALIDADE: 12 (doze) meses.
OBJETO: Ata de Registro de Preços para eventual contratação
de empresa especializada Prestação de Serviços Gerenciados de
Segurança da Informação, contemplando o fornecimento em comodato
de soluções de segurança de proteção de rede, dados e endpoint,
juntamente com serviços técnicos especializados para gerenciamento
e suporte às soluções.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
CRP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.998.285/0001-09,
estabelecida no endereço, Quadra 103 Norte, Rua NO 07, Conjunto 02,
Lote 44, 9º andar, Edifício Florença, Plano Diretor Norte, CEP: 77001032, Palmas - TO, neste ato representada por Diogo Borges Oliveira,
brasileiro, solteiro, analista de segurança de informação, portador da
Identidade nº 803.030 2ªVia/SSP/II/TO e CPF nº 013.544.021-11.

Item

Descrição

QTD

Unidade

Período

Valor Unit/Mensal

Valor Total/Anual

1

Pacote de horas de serviços de consultoria e serviços
técnicos especializados destinados à implantação
das soluções de Firewall UTM, Backup Profissional e
Antivírus;

Valor Total/
Mensal

88

horas

N/A

R$ 200,00

N/A

R$ 17.600,00

1

mês

12 meses

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 42.000,00

1

mês

12 meses

R$ 1.350,00

R$ 1.350,00

R$ 16.200,00

80

mês

12 meses

R$ 15,00

R$ 1.200,00

R$ 14.400,00

Serviços de “Firewall UTM” composto por cluster
com 2 (dois) equipamentos e sistemas destinados à
proteção da rede e controle do tráfego, contemplando
o gerenciamento, suporte técnico e monitoramento
remoto e presencial, da solução de Firewall UTM
implantada;
Serviços de “Backup Profissional” local com
contingência em datacenter externo composto por
equipamentos e sistemas e destinados à realização
da proteção, armazenamento e recuperação de dados
dos servidores e computadores com informações
críticas, contemplando o gerenciamento, suporte
técnico e monitoramento remoto e presencial, da
solução de Backup implantada – Volumetria de até
1TB;
Serviços de “Antivírus Corporativo” composto
por licença de software destinados à proteção de
endpoints, contemplando o gerenciamento, suporte
técnico e monitoramento remoto e presencial, da
solução de Antivírus implantada;

2

3

4

VALOR TOTAL ANUAL

Araguaína – TO, 10 de dezembro de 2020.
Washington Luiz Pereira de Sousa
Presidente da CPL

R$ 90.200,00

1.6, combustível álco-ol/gasolina, capacidade para 5 passageiros, arcondicionado, vidros elétricos nas portas diantei-ras, rádio AM/FM,
direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, em cor branca, zero km,
com garan-tia mínima de 3 anos e com todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN. Ano de fabricação 2020.
II. DA HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº 789/ GAB -2020
Processo nº:

2020010327

Interessado:

Secretaria Municipal da Fazenda

Referência:

Pregão Presencial 045/2020 - SRP

Assunto:

Homologação do Certame Licitatório e Adjudicação do objeto

I. OBJETO
Aquisição por meio de licitação na modalidade Pregão
Presencial, tipo menor valor por item de 04 (quatro) veículos, tipo
tipo: Sedan, manual, 4 portas, motor com potên-cia mínima de 1.4 a

Transcorrido o prazo legal recursal, e observado o regular
processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas
fases legais e administrativas com fundamentação legal na Lei Federal
de Compras e Licitações de n° 8.666/93, HOMOLOGO o resultado do
julgamento do Pregão Presencial n.º 045/2020, bem como ADJUDICO
o objeto desta Licitação Pública, constante na ata da Comissão Especial
de Licitação, declarando vencedora da licitação à empresa DISBRAVA
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEÍCULOS ARAGUAÍNA LTDA,
inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ de nº 02.115.533/000144, que ofertou o valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) por
unidade, totalizando R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais).
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 (dez) dias do mês de dezembro
do ano de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 004/2017
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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Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017082623
Leny Alves Pimentel
Isenção – IPTU

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

DESPACHO Nº 613 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 18753, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015049319
Cleia Cardoso Ferreira
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 616 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 69301, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

DESPACHO Nº 614 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 67997, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015046568
Jose Alves Muniz
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 43841, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.

2016046362
Joviano Araujo da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 617 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68284, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

DESPACHO Nº 615 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;

2016040197
Lusiania Ribeiro Leite
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018016805
Jose Araujo Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 618 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
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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ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 7582, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084533
Rosilda Machado da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 619 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 46869, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015038839
Paulo Alves de Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 620 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 67872, referente aos exercícios
fiscais de 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 622 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 87994, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 47956, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019002551
Luzia Lima de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 621 / GAB – 2020

2018023483
Adriana da Silva Novais
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018025621
Sandra Maria Garcia
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 623 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 87893, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
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 esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018026049
Maria da Cruz Silva Meneses
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 624 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 87896, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 87905, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018026304
Irineide Ferreira Santiago
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 625 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 627 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68254, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 87891, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018025800
Fernanda da Silva Costa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 626 / GAB – 2020

2018016286
João da Cruz Moreira de Negreiro
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018015869
Aliane Dias Coelho
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 628 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 69565, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
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 esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018015870
Roseli Silva de Almeida
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 629 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 33142, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 254858, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018025928
Maria de Jesus Pereira Silveira
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 630 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 632 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 67872, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68222, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018018823
Aldeny Carvalho da Costa de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 631 / GAB – 2020

2018016731
Luzia Lima de Sousa
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019002538
Aldeny Carvalho da Costa de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 633 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 33142, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro 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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FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017074979
Aldeny Carvalho da Costa de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 634 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 19219, referente aos exercícios
fiscais de 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão
ser remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo contribuinte
interessado, junto ao imóvel cadastrado sob o nº 33142, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017082720
Maria Siriana da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 635 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 46335, referente aos exercícios
fiscais de 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão
ser remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017083197
Otacília Virgolino Dias
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 636 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084683
Manoel de Jesus Sousa Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 637 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 60607, referente aos exercícios
fiscais de 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão
ser remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084936
Waldir de Araujo Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 638 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:

ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 18956, referente aos exercícios
fiscais de 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão
ser remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
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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Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018020676
Otacília Virgolino Dias
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 639 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 20231, referente aos exercícios
fiscais de 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 19219, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018016071
Armerina Gomes de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 640 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 642 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68283, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 20231, referente aos exercícios
fiscais de 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser
remetidos ao departamento competente para a retirada de eventual
protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem
prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019001695
Armerina Gomes de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 641 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);

2016039509
Sonia Maria de Sousa
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016042023
Gracyany Noleto Alves da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 643 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68355, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016042025
Maria de Jesus Lima da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 644 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 67872, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68354, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016042336
Joao da Cruz Moreira de Negreiro
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 645 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 647 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 67482, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68254, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016041020
Luzia Lima de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 646 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)

2016044834
Valquíria Rego de Souza
Isenção – IPTU

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016039099
Maria de Jesus Pereira Silveira
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 648 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68222, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
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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juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016038877
Ivoneide Neres dos Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 649 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68345, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 69219, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016039848
Antonia Batista de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 650 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os documentos
juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a) contribuinte
interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 652 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 1290, referente aos exercícios
fiscais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 48725, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016039773
Cyrlene Borges Teixeira
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 651 / GAB – 2020

2015040773
Hormina Gomes da Silva
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016043712
Orita Maria Carvalho
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 653 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68507, referente aos exercícios
fiscais de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
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 esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015043052
Elisabete Moreira Medrado
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 654 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 53400, referente aos exercícios
fiscais de 2014 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 50408, referente aos exercícios
fiscais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015049056
Maria de Jesus Lima da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 655 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 657 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 12484, referente aos exercícios
fiscais de 2014 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68354, referente aos exercícios
fiscais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2014041254
Josefa Gonçalves Feitosa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 656 / GAB – 2020

2014043192
Edimilson da Silva Santos
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2014038399
Dionizio Barbosa Barros
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 658 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 20806, referente aos exercícios
fiscais de 2014 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
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 esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019003182
Odicilia Gomes dos Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 659 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68355, referente aos exercícios
fiscais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 255, referente aos exercícios
fiscais de 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015048751
Sonia Maria de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 660 / GAB – 2020

Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 665 / GAB – 2020
Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo (fls. 02 a 10);
Considerando o requerimento de desistência do pedido
formulado, ora pleiteado pelo(a) próprio(a) interessado(a) (fl.13);
RESOLVO:
Acatar o pedido de DESISTÊNCIA exarado no processo em
epígrafe, bem como determinar seja o mesmo remetido ao ARQUIVO
dessa Secretaria com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 13 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68283, referente aos exercícios
fiscais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ocasião em que os autos
deverão ser remetidos ao departamento competente para a retirada de
eventual protesto correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados,
sem prejuízo de todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de novembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015049058
Gracyany Noleto Alves da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 661 / GAB – 2020

2474.0011637
34782 / 2016
Weverton Sousa Bustamante
Isenção de IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016049536
Antonia Praze da Rocha Alves
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 712 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68001, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084677
Antonia Praze da Rocha Alves
Isenção – IPTU

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

DESPACHO Nº 713 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68001, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2020002583
Antonio Pereira de Sousa
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 716 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 29004, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

DESPACHO Nº 714 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 29004, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2020002274
Jose Wilson Silva
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 18784, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.

2019007979
Paulinho de Cesar
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 717 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 29000, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

DESPACHO Nº 715 / GAB – 2020
Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;

2019006643
Antonio Pereira de Sousa
Isenção – IPTU

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018020578
Paulinho de Cesar
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 718 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a) da isenção do IPTU;
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 29000, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
Após a comunicação da presente decisão, encaminhem-se os
autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Considerando o disposto no Parecer nº 24/2019 emitido pelo
Departamento de Assistência Social, informando que os tributos
pleiteados pelo(a) requerente já foram devidamente adimplidos;
RESOLVO:
EXTINGUIR o presente feito administrativo em razão de perda
do objeto, ocasião em que os autos deverão ser remetidos ao ARQUIVO
com as cautelas e anotações de praxe.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 20 de fevereiro de 2020.

2019005491
Janaina Queiroz Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 719 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 56173, referente aos exercícios
fiscais de 2019 e 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessada:
Assunto: 		

2014042292
Francisca Hilda de Oliveira
Isenção de IPTU
DESPACHO Nº 722 / GAB – 2020

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o requerimento de desistência do pedido
formulado, ora pleiteado pela própria contribuinte (fl.17);
RESOLVO:
Acatar o pedido de DESISTÊNCIA exarado no processo em
epígrafe, bem como determinar seja o mesmo remetido ao ARQUIVO
dessa Secretaria com as cautelas e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessada:
Assunto: 		

2016044191
Geralino Rodrigues Carvalho
Isenção de IPTU
DESPACHO Nº 720 / GAB – 2020

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada ao mesmo;
Considerando o requerimento de desistência do pedido
formulado, ora pleiteado pela própria contribuinte (fl.11);
RESOLVO:
Acatar o pedido de DESISTÊNCIA exarado no processo em
epígrafe, bem como determinar seja o mesmo remetido ao ARQUIVO
dessa Secretaria com as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016049676
Rita Paz Oliveira
Isenção de IPTU
DESPACHO Nº 721 / GAB – 2020

Tendo em vista o requerimento formalizado pelo interessado
visando Isenção de IPTUs incidentes sobre imóvel de sua propriedade;

Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015041849
18034
Antônia Alves Barbosa Lima
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 724 / GAB – 2020

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente a tributo incidente sobre o imóvel de inscrição nº
11062;
Considerando a informações do Parecer Técnico Social aonde
interessado(a) informa que pagou o crédito tributário espontaneamente;
RESOLVO:
EXTINGUIR o presente feito administrativo em razão de perda
do objeto, haja vista ter sido realizado o pagamento do créditos tributário
pelo(a) requerente.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e
ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações
de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2014050142
13372
Terezinha Reis
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
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DESPACHO Nº 725 / GAB – 2020

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente a tributo incidente sobre o imóvel de inscrição nº
6599;
Considerando a informações do Parecer Técnico Social e o
Requerimento de Desistência (fl. 09) pelo(a) interessado(a);
RESOLVO:
EXTINGUIR o presente feito administrativo em razão de perda
do objeto, haja vista a solicitação de desistência pelo(a) requerente.

Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016049172
Marlene Teixeira Viana
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 770 / GAB – 2020

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e
ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações
de praxe.

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084713
Ana Maria Pereira de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 768 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 27822, referente aos exercícios
fiscais de 2016 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 42871, referente aos exercícios
fiscais de 2017 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016049144
Cirlenia Ferreira da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 771 / GAB – 2020

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084258
Maria do Socorro Silva Dias
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 769 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 105539, referente aos exercícios
fiscais de 2016 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 8553, referente aos exercícios
fiscais de 2017 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016049326
Maria Dalva da Cruz
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 772 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Nº 2.201 - QUINTA- FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020

documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);

PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.

Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 67542, referente aos exercícios
fiscais de 2016 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016038779
Maria de Nazare Tavares da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 773 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68293, referente aos exercícios
fiscais de 2016 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município,
juntando-se cópia nos autos.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2016038935
Maria do Espirito Santos Oliveira Costa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 774 / GAB – 2020

Tendo em vista o disposto no requerimento e todos os
documentos juntados almejando o reconhecimento ao imóvel do(a)
contribuinte interessado(a);
Considerando as informações contidas no Parecer Técnico
Social e o posicionamento jurídico adotado no caso em apreço;
RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU pleiteada pelo(a) contribuinte
junto ao imóvel cadastrado sob o nº 69307, referente aos exercícios
fiscais de 2016 a 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
correlacionado ao imóvel e exercícios fiscais citados, sem prejuízo de
todas as baixas que se fizerem necessárias.
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O Município de Araguaína, cadastrado sob o CNPJ 01.830.793/0001-39,
com nome fantasia Prefeitura Municipal de Araguaína, torna público que
requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI)
de obras civis não lineares para construção de uma Escola de Tempo
Integral no Residencial Camargo. O empreendimento se enquadra na
Resolução COEMA/TO nº 07/2005 e no Decreto Municipal de Araguaína
176/2019 que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

IMPAR

PORTARIA ADM Nº 031/2020.
Araguaína – TO, 09 de dezembro de 2020.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – IMPAR, no uso de
suas atribuições legais conferida pelo Artigo 57-A, da Lei nº 1.947/2000,
que alterou a Lei nº 1.808/1998, a qual criou o IMPAR,
CONSIDERANDO os princípios que norteiam a Administração
Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade;
CONSIDERANDO a indicação do Departamento de Compras
externando a possibilidade da contratação de prestação de serviço de
conserto de tv led Toshiba 32”, por meio de dispensa de licitação;
CONSIDERANDO que a empresa abaixo descrita, é a detentora
do menor preço;
CONSIDERANDO o Parecer nº 020/2020, emitido pela
Assessoria Técnica, deste Instituto, que opinou pela legalidade da
presente despesa por meio de dispensa de Licitação;
RESOLVE:
Art. 1º - DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, para
a contratação de prestação de serviço de conserto de tv led Toshiba
32”, pelo valor total de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), em favor
do senhor Joel de Sousa Silva, inscrito sob o CPF nº 628.684.62120, cuja despesa correrá por conta do Funcional Programática
09.122.2006.2.371, Elemento de Despesa 3.3.90.36, Fonte 50, Ficha
20200393, Nomenclatura: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA –
IMPAR. Araguaína – TO, 09 de dezembro de 2020.
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CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA
EXTRATO 4° (QUARTO) TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2017
FIRMADO COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017
ADITIVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO.
ADITIVADA: MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, localizada na Avenida
LO-03, Quadra 108 Sul, Lote 04, salas 01 e 03, Palmas/TO.
CNPJ: 37.615.788/0003-12.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto, a prorrogação
da vigência do Contrato Administrativo n° 011/2017, pelo período
de 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021, cujo objeto é a
prestação de serviços na locação de software de gestão pública que
atendam legislações especificas, nos módulos de contabilidade pública,
administração de pessoal (folha de pagamento, previdência e dossiê)
patrimônio, almoxarifado, compras, licitações, geração de informações
ao portal da transparência do órgão, e-sic, portal de serviços ao
cidadão com armazenamento de dados e informações nas nuvens em
atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas
do Estado do Tocantins.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.11 – Locação de Software.
FONTE DE RECURSOS: 0010.00.000 – RECURSOS PRÓRPRIOS.
ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.
SIGNATÁRIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA (Aldair da Costa
Sousa, Presidente) e MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Vera Lúcia
Ferreira da Silva, Procuradora Legal da Empresa Megasoft Informática
Ltda).

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DO TOCANTINS LTDA, inscrita sob o
CNPJ: 33.466.856/0001-06, com nome fantasia ORAL SIN IMPLANTES,
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Planejamento,
Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a
Licença Ambiental Simplificada (LAS), para atividades odontológicas,
localizada na Rua Buenos Aires, SN – Qd. U-20, Lt. 03 – Lot. Martins
Jorge - Araguaína/TO. O empreendimento se enquadra na Resolução
COEMA nº 07/2005 que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental.

Carlos Murad
Presidente – IMPAR

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

