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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
REFERENTE À CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº. 010/2020
Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2020, às 14h 30min, no
auditório da licitação, situada na Rua 25 de Dezembro n° 265, Centro,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria
n° 072, de 26 de Março de 2019, integrada por Washington Luiz Pereira
de Sousa, Lucélia Kelly R. de C. Pozzebom e Victor Nathan Araújo Aguiar,
sobre a presidência do primeiro, para análise e emissão de parecer sobre
a proposta relativa à Concorrência Internacional n° 010/2020, referente
à Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de
Pavimentação e Drenagem, Calçadas com Acessibilidade, Sinalização
Viária no Setor Xixebal, obra do Projeto de Saneamento Integrado de
Araguaína neste município. O menor preço global apresentado foi o
seguinte: 01 – V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
EIRELI, CNPJ: 21.445.159/0001-90, R$ 4.902.485,28 (quatro milhões e
novecentos e dois mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito
centavos). A proposta da empresa habilitada e que apresentou o menor
valor global foi analisada pela Comissão Permanente de Licitação em
conformidade com o disposto no Edital de Licitação e com o estabelecido
nos artigos 44 e 45 da Lei 8666/93, e fundamentada no parecer técnico
emitido pelo Superintendente de Engenharia e Projetos da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, S.r. Jairo Santos Cordeiro Cavalcanti, no
qual declaramos a proposta apresentada CLASSIFICADA. O resultado
do presente julgamento será publicado no Diário Oficial do Município
e comunicado aos licitantes participantes. A Comissão Permanente de
Licitação abre o prazo para interposição de recursos previsto no Artigo
105, §1, alínea B, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a ser tratado
o Presidente encerrou a Sessão, cuja ata é assinada pelos seus
integrantes.

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
ERRATA
CONSIDERANDO O 6 º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
Nº 042/2014, publicado no Diário Oficial do Município Nº 1735 – Terça
Feira, 22 de Janeiro de 2019.
Considerando o erro de digitação nos documentos supracitados
no ato administrativo publicado e a necessidade de ratificação dos dados
relativos abaixo:
Onde se lê:
6 º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2014;
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO;
Leia-se:
7 º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2014;
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO;
Araguaína – Estado do Tocantins, 11 de dezembro de 2020.
Publique-se
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal da Educação,
Cultura, Esporte E Lazer

SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
Washington Luiz Pereira de Sousa
Presidente

Victor Nathan Araújo Aguiar
Membro

Lucélia Kelly R. de C. Pozzebom
Membro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
THIAGO RODRIGUES
ALENCAR:01900734117

Assinado de forma digital por THIAGO
RODRIGUES ALENCAR:01900734117
Dados: 2020.12.15 09:43:03 -03'00'

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

2017077845
41977
Geralino Rodrigues Carvalho
Reconhecimento de Prescrição – IPTU
DESPACHO Nº 726 / GAB – 2020

Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente a tributo incidente sobre o imóvel de inscrição nº
46510;
Considerando a informações do Parecer Técnico Social e o
Requerimento de Desistência (fl. 12) pelo(a) interessado(a);
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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RESOLVO:

EXTINGUIR o presente feito administrativo em razão de perda
do objeto, haja vista a solicitação de desistência 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:
Interessado (a):
Assunto: 		

SMF / 9362 / 10
Vicente Lopes dos Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 727 / 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 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado (a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 729 / 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 4239, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 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

RESOLVO:
ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 26696, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado (a):
Assunto: 		

2017080846
45006
Marinalva Barros Galvão
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 728 / 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:
Protocolo nº:
Interessado (a):
Assunto: 		

ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 42368, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

2015048237
24478
Mariene Teixeira de Carvalho
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 730 / 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 15243, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro 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:

2015043223
19412
Lazaro Antunes Maciel
Isenção – IPTU

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

2015049321
25566
Joviano Araújo da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 731 / 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

3

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 68284, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado (a):
Assunto: 		

2015048648
24890
Maria do Socorro Clemente
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 732 / GAB – 2020

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 7582, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 42736, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017083768
47956
Maria das Merces R. de Sousa
Reconhecimento de Prescrição – IPTU

Processo nº:
Interessado (a):
Assunto: 		

DESPACHO Nº 735 / 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 20357, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.

DESPACHO Nº 733 / GAB – 2020
Tendo em vista o requerimento inicial e toda documentação
acostada referente a tributo incidente sobre o imóvel de inscrição nº
42853;
Considerando a informações do Parecer Técnico Social e o
Requerimento de Desistência (fl. 12) pelo(a) interessado(a);
RESOLVO:

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

2018017175
Joana Alice Martins da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 736 / GAB – 2020

EXTINGUIR o presente feito administrativo em razão de perda
do objeto, haja vista a solicitação de desistência 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:
Interessado (a):
Assunto: 		

2019001482
Francisco Campos Ferreira
Isenção – IPTU

2019011542
José Araújo Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 734 / 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 66112, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro 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: 		

2018020605
Edinalva Oliveira Souza
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 737 / 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:

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 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 67872, referente aos exercícios
fiscais de 2015 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.

ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 66060, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015048733
24976
João da Cruz Moreira de Negreiro
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 738 / 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:

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

2014041580
4171
Maria Tereza dos Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 740 / 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 46610, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

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 2015 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.

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

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

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

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: 		

2015049063
25307
Luzia Lima de Sousa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 739 / GAB – 2020

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

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
2016047832
35121
Elizabete Ferreira Lima Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 741 / 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 69784, 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
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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Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020

todas as baixas que se fizerem necessárias.
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018016301
51057
Rosani Viana dos Santos Pereira
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 742 / 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 62854, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018016712
51479
Eva Alves dos Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 743 / 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 66102, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.

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

2018017597
52376
Tania Maria Pereira da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 744 / 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 62615, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018019129
53921
Rozilda Pereira dos S. Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 745 / 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 66359, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018018050
52836
Soraia Pereira Lisboa
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 746 / GAB – 2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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6

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

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:

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

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 66066, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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.

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

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

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
2018021630
Francisca das Chagas D. Silva
Isenção – IPTU

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

DESPACHO Nº 749 / GAB – 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);

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

2018017989
52775
Edinalva de Souza
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 747 / 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:

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 62713, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

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 66361, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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.

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

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

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

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: 		

2019002874
Francisco José de Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 748 / 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 62685, referente aos exercícios

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
2020002057
Maria Lucilene Miranda da Silva Brito
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 750 / 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 63074, referente aos exercícios fiscais de
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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018024406
Joseane da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 751 / 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 62715, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 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 62854, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

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: 		

2018016217
Alandia Karla V. Tigueiro
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 752 / 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 62811, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019002248
Roseni Viana dos Santos Pereira
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 753 / GAB – 2020

2019005870
Tania Maria Pereira da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 754 / 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 62615, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2020002797
Tania Maria Pereira da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 755 / 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 62615, referente ao(s) exercício(s)
fiscal(is) de 2020, ocasião em que os autos deverão ser remetidos
ao departamento competente para a retirada de eventual protesto
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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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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018021881
Maria Lucilene Miranda da Silva Brito
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 756 / 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 63074, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019003228
Maria Lucilene Miranda da Silva Brito
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 757 / 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 63074, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018020397
Jaciara Ferreira Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 758 / 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 63006, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2015041923
Jaciara Ferreira Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 759 / 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 63006, referente aos exercícios
fiscais de 2015 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017082179
46351
Maria Aparecida da Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 760 / 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;
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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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 11192, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017084554
48760
Orita Maria Carvalho
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 761 / 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 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019001932
Anailde Ferreira Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 762 / 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 69924, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 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: 		

2019001959
Maria Ferreira da Cruz Silva
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 763 / 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 203, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019002005
Edimilson da Silva Santos
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 764 / 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 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018019810
54605
Francisco José de Lima
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 766 / GAB – 2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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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 62685, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2018023037
Naiara Nunes Rego
Isenção – IPTU

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

DESPACHO Nº 777 / GAB – 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);

Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2019001565
Roseli Silva de Almeida
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 767 / 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 19989, 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 02 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Protocolo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

2017083808
47996
Maria Aparecida Guimarães
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 776 / 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 46489, referente aos exercícios

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 66383, referente aos exercícios
fiscais de 2018 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017
Processo nº:
Interessado(a):
Assunto: 		

SMF / 5469 / 10
Benvinda de Oliveira
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 778 / 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 41661, referente aos exercícios
fiscais de 2010 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 e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de dezembro 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: 		

2019000866
Dionizio Barbosa Barros
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 779 / 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:

Nº 2.202 - SEXTA- FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
CONSIDERANDO o extrato do Contrato de Locação de Imóvel
nº 003/2020, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.192 de 27 de
novembro de 2020.
CONSIDERANDO o erro material na digitação, no que se refere
à dotação orçamentária vigente e há necessidade de retificar os itens
abaixo, segue correção:
Onde se lê:
Funcional programática

Elemento Despesa

Fonte

Ficha

10.302.2062.2375

33.90.36.15.00

0401

2021312

Lê-se:
Funcional programática

Elemento Despesa

Fonte

Ficha

10.302.2062.2375

33.90.36.15.00

0401

20201312

Araguaína, 11 de dezembro de 2020

ACATAR o contido nos citados pareceres para o fim de NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 20806, referente
ao(s) exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de dezembro de 2020.

Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 057/2020

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

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

2014040609
2744
Wilson Dias de Souza
Isenção – IPTU
DESPACHO Nº 780 / 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 NÃO
RECONHECER a ISENÇÃO DO IPTU solicitada pelo(a) contribuinte
interessado(a), junto ao imóvel cadastrado sob o nº 1261, referente ao(s)
exercício(s) fiscal(is) pleiteado(s).
PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial do Município e,
após o prazo recursal, ENCAMINHEM-SE os autos ao ARQUIVO, com
as cautelas e anotações de praxe.

A ANA PAULA FLORIN PINHEIRO FERREIRA nome, cadastrada sob
o CPF 034.935.461-81, com nome fantasia MAIS ODONTO, torna
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente, a Licença Ambiental de Regularização
(LAR), para a atividade de Clínica Odontológica, no seguinte endereço
AV. PREFEITO JÃO DE SOUSA LIMA, nº 550, BAIRRO SÃO JOÃO.
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.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A FREITAS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS EIRELI
razão social da empresa, cadastrada sob o CNPJ 15.295.922/000140, com nome fantasia PNEUS E BORRACHARIA PAI E FILHO, torna
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente, a Licença Ambiental de Regularização
(LAR), para a atividade de Recapeamento de Pneus, no seguinte
endereço Av. Bernardo Sayão, nº. 488, Setor Vila Cearense, CEP 77.818340, Araguaína – TO. 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.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em
Araguaína, Estado do Tocantins, em 03 de dezembro de 2020.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 004/2017

SECRETARIA DA SAÚDE
ERRATA
CONSIDERANDO a análise ao processo 2020010257 que trata
da locação do imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Atenção
Domiciliar - SAD.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

