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ATOS DO EXECUTIVO
LEI COMPLEMENTAR 098, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre nova definição e
reestruturação ao Conselho de Defesa
do Meio Ambiente – CODEMA, revoga a
Lei 1.169, de 22 de junho de 1992, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
Art. 1º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA,
criado pela Lei Municipal nº 1.169 de 22 de Junho de 1992, é vinculado à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente,
destinado a ser órgão colegiado, consultivo, orientador e normativo do
Município, deliberativo no âmbito de sua competência, no que concerne
à sua política de expansão, desenvolvimento, prevenção e defesa do
meio ambiente.
§1º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente terá como objetivo
assessorar a gestão da Política Municipal do Meio Ambiente, com apoio
dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Araguaína.
§2º A consecução ordenada das ações do CODEMA serão
conforme os ditames da Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981.
Art. 2º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA,
desenvolverá suas atividades objetivando:
I – formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental do
Município de Araguaína;
II – propor elaboração de normas, procedimentos e ações
destinadas à conservação, recuperação, melhoria e manutenção
da qualidade ambiental, observada a legislação federal, estadual e
municipal;
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III – fiscalizar o cumprimento das leis, normas, diretrizes e
procedimentos relativos ao meio ambiente, no âmbito do Município;
IV – solicitar aos órgãos governamentais e a entidades
legalmente constituídas, o suporte técnico complementar às suas ações
executivas;
V – apresentar ao Executivo Municipal, através da SEDEMA,
propostas de ações prioritárias para o meio ambiente;
VI – subsidiar o Ministério Público nos procedimentos previstos
na Constituição Federal, com relação ao meio ambiente;
VII – solicitar, aos órgãos executivos do Meio Ambiente,
a aplicação de sanções administrativas previstas nas legislações
ambientais do Município, do Estado e da União;
VIII – propor e opinar acerca da celebração de convênios,
contratos e acordos com entidades de pesquisas públicas e privadas de
pesquisas e de atividades ligadas à defesa ambiental;
IX – colaborar nos estudos e elaboração dos planejamentos,
planos programas e ações de desenvolvimento municipal e em projetos
de lei sobre parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, plano diretor
e ampliação de área urbana, visando adequá-la à defesa do Meio
Ambiente e a preservação dos recursos naturais;
X – acompanhar as atividades poluidoras ou potencialmente
poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões
ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que provoque
impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;
XI – propor, acompanhar e atuar no sentido de estimular a
formação de consciência ambiental, através de seminários, palestras,
debates e manifestações junto à comunidade e entidades públicas e
privadas;
XII – convocar audiências públicas nos termos desta legislação;
XIII – identificar e comunicar aos órgãos competentes as
agressões ambientais ocorridas no município, sugerindo soluções
reparadoras;
XIV – assessorar na observância do respeito ao Meio Ambiente
nas atividades desenvolvidas pelo Município;
XV – deliberar sobre a coleta, seleção, armazenamento,
tratamento e eliminação de resíduos domiciliares, industriais, hospitalares
e de embalagens de fertilizantes e agrotóxicos no município, bem como
a destinação final de seus efluentes;
XVI – analisar e relatar sobre os possíveis casos de degradação
e poluição ambientais que ocorram dentro do território municipal,
diligenciando no sentido de sua apuração e sugerir ao Gestor as
providências que julgar necessárias;
XVII – decidir e participar, juntamente com o órgão executivo
do meio ambiente, das decisões sobre a aplicação dos recursos
provenientes do Fundo de Conservação Ambiental, propondo critérios
para a sua programação e avaliando os programas; projetos, convênios,
contratos e quaisquer atos subsidiados pelo mesmo;
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XVIII – acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como
os ganhos sociais e de desempenho dos programas a serem tomadas;
XIX – apresentar anualmente proposta orçamentária ao
Executivo Municipal inerente ao seu funcionamento;
XX – deliberar sobre qualquer matéria concernente às questões
ambientais dentro do território municipal, e acionar, quando necessário,
os organismos federais e estaduais para a implantação das medidas
pertinentes à proteção ambiental local;
XXI – elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
Art. 3º O Conselho de Defesa do Meio Ambiente deverá observar
as seguintes diretrizes:
I – interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;
II – participação comunitária;
III – promoção da saúde pública e ambiental;
IV – compatibilização entre políticas setoriais e demais ações
do governo;
V – compatibilização com as politicas do meio ambiente nacional
e estadual;
VI – exigência de continuidade, no tempo e no espaço, das
ações de gestão ambiental;
VII – prevalência de interesse público sobre o privado;
VIII – propostas de reparação do dano ambiental
independentemente de outras sanções civis ou penais.
Art. 4º O CODEMA tem por finalidade propor ao Poder Público
e à coletividade a educação e conscientização ambiental, entendidos
e estabelecidos como processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencialmente à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CODEMA
Art. 5º O CODEMA compor-se-á por 20 (vinte) membros,
representantes das seguintes entidades:
I – 07 (sete) membros dos órgãos do Executivo Municipal,
abaixo relacionados:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Infraestrutura;
c) 01 (um) representante da Secretaria da Fazenda, Tecnologia,
Ciência e Inovação;
d) 01 (um) representante da Secretaria de Educação;
e) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
f) 01 (um) representante da Secretaria de Esporte, Cultura e
Lazer;
g) 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município.
II – 01 (um) representante do Poder Legislativo, indicado pela
Câmara Municipal.
III – 02 (dois) membros representantes de Órgãos da
Administração Pública Estadual e Federal, cujas atribuições estejam
incluídas a proteção ambiental, e que possuam representação no
Município de Araguaína:
a) 01 (um) representante do NATURATINS;
b) 01 (um) representante do IBAMA.
IV – Representantes da Sociedade civil e organizada:
a) 01 (um) representante de instituição ou entidade não
governamental;.
b) 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial
de Araguaína – ACIARA;
c) 01 (um) representante do Sindicato Rural de Araguaína;
d) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB;
e) 01 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia –
CREA;
f) 01 (um) representante do Conselho Consultivo das
Associações de Bairro de Araguaína – CCABA;
g) 01 (um) representante de Instituição Superior Educacional;
h) 01 (um) representante do Comitê das Bacias;
i) 01 (um) representante da Associação dos Engenheiros
Ambientais do Tocantins – AMBTO;
j) 01 (um) representante da Associação dos Consultores
Ambientais do Estado do Tocantins – ASCAM.
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§1º Cada membro do CODEMA terá um suplente, que o
substituirá em caso de impedimento, ou qualquer ausência.
§2º Os membros serão nomeados mediante prévia indicação
das respectivas entidades representadas, através de ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal, para prestarem serviços de caráter relevante,
sendo vedada qualquer remuneração, não se caracterizando como
vínculo empregatício que importe em qualquer encargo trabalhista.
§3º O não comparecimento do membro do Conselho a 03 (três)
reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, durante 12 (doze)
meses, implicará na exclusão do CODEMA.
§4º Os membros do CODEMA e seus respectivos suplentes,
terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução.
§5º Os órgãos ou entidades mencionadas no art. 5º poderão
substituir o membro efetivo indicado ou seu suplente, mediante
comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CODEMA.
§6º A conduta indecorosa do conselheiro, titular ou suplente,
será motivo para perda da função, podendo ter seu mandato cassado
em deliberação pelos demais conselheiros.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DO CODEMA
Art. 6º A Diretoria Executiva do CODEMA será composta de
Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
Art. 7º Para seu funcionamento e organização, o CODEMA será
presidido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente.
Parágrafo único. As demais funções e cargos, bem como regras
de funcionamento do CODEMA serão regulamentados por Regimento
Interno próprio.
Art. 8º Em caso de impedimento do Presidente assumirá
provisoriamente o Vice-Presidente.
Art. 9º As reuniões Ordinárias do CODEMA se realizarão
trimestralmente, na sede da SEDEMA, ou em outro local previamente
designado pelo Presidente, em dia e horário a serem estabelecidos em
Regimento Interno, e extraordinariamente, quando convocadas, com
antecedência de 05 (cinco) dias, mediante comunicação direta e pessoal:
I – pelo Presidente do CODEMA;
II – por 1/3 (um terço) de seus membros efetivos;
III – pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único. A estrutura necessária ao funcionamento
do CODEMA será de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA.
Art. 10 A plenária reunirá com quórum mínimo de 1/3 (um terço)
de seus membros para abertura das sessões e de maioria simples para
deliberações.
Art. 11 As decisões do Conselho serão formalizadas em
Resoluções e outras deliberações, sendo imediatamente publicada no
Diário Oficial do Município, após cada sessão.
Parágrafo único. Cada membro do CODEMA terá o direito a um
único voto na sessão, exceto em caso de empate, onde o Presidente
terá o voto de minerva.
CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
Art. 12 As reuniões do CODEMA são públicas, de livre acesso
aos interessados.
Art. 13 Constatado o número legal, o Presidente abrirá a reunião,
procedendo-se à leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de
discutida e aprovada, com emendas ou sem elas, será subscrita pelo
Presidente e demais membros presentes.
Art. 14 Os assuntos a serem apreciados nas reuniões deverão
constar de pauta previamente distribuída e acompanhada dos
documentos necessários ao conhecimento da matéria.
Parágrafo único. Por requerimento de qualquer de seus membros
efetivos com direito a voto, o Plenário do CODEMA poderá deliberar
sobre a inclusão de assuntos específicos na pauta da reunião seguinte.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Art. 15 Os assuntos serão discutidos segundo a respectiva
ordem de protocolo no CODEMA, podendo o Conselho, a requerimento
de qualquer dos membros, deliberar sobre a prioridade de um sobre o
outro.
Parágrafo único. A prioridade de que trata este artigo não se
aplica a assuntos não pautados previamente.
Art. 16 Os assuntos discutidos em plenário, depois de
suficientemente esclarecidos, serão colocados em votação pelo
Presidente.
Parágrafo único. Constatada a ausência, justificada ou não, de
membro titular na reunião e/ou Assembleia será convocado o respectivo
suplente se presente, para participar dos trabalhos.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 Não será permitida a recondução de conselheiro excluído,
ainda que para suplente, ou como representante de outro órgão membro.
Art. 18 O suporte técnico administrativo e financeiro
indispensável ao funcionamento do CODEMA – Conselho de Defesa do
Meio Ambiente será prestado diretamente pela Secretaria Municipal com
atribuições técnicas sobre o Meio Ambiente, e, no que couber, o Fundo
de Conservação Ambiental.
Art. 19 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente “Ad
referendum” do Plenário do CODEMA.
Art. 20 O Conselho tem o prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da publicação da presente Lei, para elaborar seu Regimento Interno.
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 Revoga-se a Lei 1.169, de 22 de junho de 1992.
Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
LEI COMPLEMENTAR 099, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Revoga o artigo 15 da Lei Complementar
063, de 27 de novembro de 2018 e
altera dispositivo da Lei Complementar
058, de 30 de dezembro de 2017, que
institui o novo Código Tributário do
Município de Araguaína, e adota outras
providências, na forma que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica revogado o artigo 15 da Lei Complementar 063, de
27 de novembro de 2018.
Art. 2º Para fins do dispositivo desta Lei, considera-se:
I – Dispensa de Licença Ambiental (DLA), ato administrativo
expedido a atividade ou empreendimento não passíveis de licenciamento;
II – Autorização Ambiental (AA), Ato administrativo no qual o
órgão municipal estabelece as condições de realização ou operação
de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter
temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações
permanentes;
III – Licença Ambiental Simplifica (LAS), ato administrativo de
procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental municipal emite
apenas uma licença, que engloba todas as fases do licenciamento,
estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar e
operar atividades ou empreendimentos de caráter permanente de baixo
potencial poluidor e de pequeno porte;
IV – Licença Prévia (LP), ato administrativo referente à fase
preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, que
aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos
nas fases seguintes de sua implantação;
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V – Licença de Instalação (LI), ato administrativo concedido antes
de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza
a instalação de empreendimentos ou atividades de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;
VI – Licença de Operação (LO), ato administrativo que autoriza
a operação (funcionamento) de empreendimento ou atividade, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores,
com base em constatações de vistoria, relatórios de auditoria ambiental,
dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do
dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das
medidas de mitigação implantadas;
VII – Licença Ambiental de Regularização (LAR), ato
administrativo pelo qual o órgão ambiental municipal emite uma única
licença que engloba todas as fases anteriores à fase em que se encontra
a atividade ou empreendimento, estabelecendo as condições, restrições
e medidas de controle ambiental em respeito às exigências próprias das
fases do licenciamento ambiental;
VIII – Parecer técnico (PT), manifestação e/ou posicionamento
do órgão sobre legislação, procedimentos e rotinas de controle para, na
forma da legislação, disciplinar e/ou instruir o requerente, segundo as
políticas de gestão ambiental;
IX – Laudo de Vistoria, manifestação e/ou posicionamento
do órgão sobre demanda de vistoria de atividade, empreendimento,
propriedade urbana ou rural, dano ambiental, degradação, contaminação
e outros;
X – Anuência Municipal de Exploração Mineral (AMEM),
permissão municipal necessária para registro de atividade minerária
junto à Agencia Nacional de Mineração – ANM;
XI – Autorização para Corte/Poda de árvore/palmeira isolada
em área urbana, ato que permite o corte ou a poda de árvore/palmeira
isoladas e fora de Área de Preservação Permanente, em zona urbana;
XII – Licença Ambiental Autodeclaratória, ato administrativo
que autoriza a localização, instalação e a operação de atividade ou
empreendimento, mediante o cadastramento simplificado da atividade
no órgão ambiental;
XIII – Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC),
ato administrativo que autoriza a localização, instalação e a operação
de atividade ou empreendimento, mediante declaração de adesão e
compromisso do empreendedor aos critérios, pré-condições, requisitos
e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora;
XIV – Licença Corretiva (LC), ato administrativo que regulariza
atividade ou empreendimento em instalação ou operação, sem a prévia
licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizam
sua continuidade em conformidade com as normas ambientais;
XV – Coeficiente de Complexidade (Cc), grau de dificuldade de
análise processual definido com base no Porte e no Potencial Poluidor/
Degradador da atividade ou empreendimento;
XVI – Coeficiente de Distância (Cd), grau definido com base na
quilometragem percorrida para realização da vistoria técnica em zona
rural, considerando a somatória da ida com a volta.
Art. 3º Não será praticado qualquer ato administrativo ou
expedida qualquer licença, caso haja débito decorrente da taxa de
infração administrativa ambiental pendente de pagamento.
Art. 4º A taxa referente à emissão de outros documentos de
teor ambiental será correspondente ao valor cobrado pelos serviços
administrativos (VSA).
Parágrafo único. Quando houver necessidade de vistoria, será
acrescido o valor da Taxa de Vistoria Técnica (TVT).
Art. 5º O valor da taxa para a expedição de Dispensa de Licença
Ambiental, Autorização Ambiental, Licença Ambiental Simplificada,
Licença Ambiental de Regularização, Licença Prévia, Licença de
Instalação e Licença de Operação será calculado individualmente para
cada licença.
Art. 6º Os processos de licenciamento serão analisados
mediante apresentação do comprovante de pagamento dos valores das
respectivas Licenças Ambientais solicitadas.
Art. 7º Para fins de cálculo das taxas, as classificações
do Porte do empreendimento/atividade e o seu respectivo Potencial
Poluidor/Degradador serão definidos em Resoluções do Conselho de
Defesa do Meio Ambiente ou Decreto Municipal.
Parágrafo único. Na ausência destes deverão ser adotadas as
definições estabelecidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente.
Art. 8º A tabela 7 do Anexo III da Lei Complementar 058 de 30
de dezembro de 2017, que institui o novo Código Tributário do Município
de Araguaína passa a vigorar com a seguinte redação:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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“ TABELA 7 – PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

LI = (VB x 1,5)
LO = (VB x 0,5)

ITEM 1 – TAXAS DO PLANEJAMENTO

LAS = (VB x 0,6)3

ESPECIFICAÇÃO

VALOR – R$

LAR1* = (VB x 3)

Serviços administrativos realizados pela
Secretaria de Planejamento.

81,83

Taxa de Vistoria Técnica (TVT), exceto
loteamento

150,04

Parecer de localização

81,83

LP = Licença Prévia
LI = Licença de Instalação
LO = Licença de Operação
LAS = Licença Ambiental Simplificada
LAR = Licença Ambiental de Regularização
AA = Autorização Ambiental
DLA = Dispensa de Licenciamento Ambiental
VB = Valor Base para cálculo das taxas
VSA = Valor cobrado pelos serviços
administrativos
TVT = Taxa de Vistoria Técnica

LAR2** = (VB x 2,5)
AA = (VB x 0,8)
Licença Autodeclatória = VB
LAC = VB
LC = VB
DLA = VSA + TVT

ITEM 2 – TAXAS DO MEIO AMBIENTE
Especificações

LOparcial = LO

Valor (R$)

Cadastro de Consultor

122,75

Serviços administrativos realizados pelo Órgão
Ambiental Municipal - VSA

81,83

Taxa de Vistoria Técnica - TVT

150,04

Diária do Técnico de nível superior (VD)

160,00

Autorização para poda e/ou corte de
árvore/palmeira isoladas e fora de Área de
Preservação Permanente, por indivíduo
arbóreo.

79,87

Prorrogação de LP = VSA + TVT***
Prorrogação de LI = VSA + TVT***

”.

Art. 9º Os custos para cada licença ou serviço requeridos serão
definidos de acordo com as fórmulas descritas nas tabelas constantes
no Anexo desta Lei.
Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos somente a partir de 1º de abril de
2022.
Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

* O Licenciamento Ambiental de Regularização 1 - LAR1 é aplicável nos
casos em que a atividade/empreendimentos se encontrar na fase de
operação sem prévio licenciamento ambiental.
** O Licenciamento Ambiental de Regularização 2 – LAR2 é aplicável
nos casos em que a atividade/empreendimentos encontrar se encontrar
na fase de instalação sem prévio Licenciamento.
*** Caso não seja necessária a realização de vistoria técnica, o valor
deverá ser suprimido da fórmula.
TABELA 3 - FÓRMULAS PARA OUTRAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO AMBIENTAL
MUNICIPAL
VTmudança de titularidade = VSA

VTreimpressão de ato = VSA
VTparecer técnico = VB
VTlaudo de vistoria =
AMEM = VSA + TVT

TABELA 4 – ENQUADRAMENTO NO COEFICIENTE DE COMPLEXIDADE DE ANÁLISE
PROCESSUAL

ANEXO
TABELA 1 - FORMULAS PARA CÁLCULOS DAS TAXAS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE
ÂMBITO MUNICIPAL

Porte do Empreendimento/
Atividade

Potencial Poluidor/
degradador

Coeficiente de Complexidade - Cc

Baixo

0,5

Pequeno

Médio

1,0

Alto

1,5

Baixo

1

Fórmula Geral para Dispensa de Licenciamento
Legenda
VT DLA = VSA +TVT

VTDLA = Valor da Taxa para DLA
VSA = Valor cobrado pelos serviços
administrativos
TVT = Taxa de Vistoria Técnica

Médio

Fórmula Geral de Licenciamento Ambiental em Área Urbana
Legenda

VB = (VD x Cc) + VSA + TVT

VB = Valor Base para cálculo das taxas
VD = Valor da Diária do analista Técnico de
nível superior
Cc = Coeficiente de complexidade de análise
estabelecido pela tabela 4
VSA = Valor cobrado pelos serviços
administrativos
TVT = Taxa de Vistoria Técnica

Fórmula Geral de Licenciamento Ambiental em Área Rural
Legenda

VB = (VD x Cc) +VSA + (TVT x Cd)

VB = Valor Base para cálculo das taxas
VD = Valor da Diária do analista Técnico de
nível superior
Cc = Coeficiente de complexidade de análise
estabelecido pela tabela 4
VSA = Valor cobrado pelos serviços
administrativos
TVT = Taxa de Vistoria Técnica
Cd = Coeficiente de distância estabelecido pela
tabela 5

TABELA 2 - FÓRMULAS POR MODALIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LP = VB

Legenda:
VT= Valor da taxa a ser paga
VSA = Valor cobrado pelos serviços
administrativos
TVT = Taxa de Vistoria Técnica
VB = Valor Base para cálculo das taxas
AMEM = Anuência Municipal de Exploração
Mineral

VTalteração de técnico = VSA

Grande

Médio

5

Alto

10

Baixo

5

Médio

10

Alto

20

TABELA 5 – ENQUADRAMENTO NO COEFICIENTE DE DISTÂNCIA PARA VISTORIA
TÉCNICA EM ZONA RURAL
Distância (Km)

Coeficiente de distância

0 a 25

1

26 a 50

1,1

51 a 75

1,2

76 a 100

1,3

101 a 125

1,4

126 a 150

1,5

151 a 175

1,6

176 a 200

1,7

201 a 225

1,8

226 a 250

1,9

251 a 275

2

276 a 300

2,1

Legenda
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LEI COMPLEMENTAR 100, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Altera o quantitativo para os cargos
constantes no Anexo I da Lei
Complementar nº 77 de 18 de dezembro
2020, que alterou a Lei 2.829 de 31 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre a
reorganização administrativa do Poder
Executivo do Município de Araguaína,
bem como a Lei Complementar 046,
de 16 de janeiro de 2017, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O Anexo I da Lei Complementar nº 77, de 18 de dezembro
de 2020, passa a ser o Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

LEI COMPLEMENTAR 101, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a Política Pública de
Assistência Social do Município de
Araguaína, revoga a Lei nº 1.790, de 17
de fevereiro de 1998, bem como a Lei
nº 2.734, de 23 de maio de 2011, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado,
é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades
básicas.

Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.

Art. 2º A Política de Assistência Social do Município de Araguaína
tem por objetivos:

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

I – a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de
danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

ANEXO ÚNICO
SUBSIDIO
QTDE

CARGO

SIMBOLO
ENCIMENTO

GRATIFICAÇÃO

-

TOTAL

13

Secretário Municipal

DAS - I

R$ 12.600,00

R$ 12.600,00

01

Presidente

DAS - I

R$ 12.600,00

12

Secretário Executivo

DAS - II

R$ 4.889,18

R$ 4.889,18

R$ 9.778,36

1

Vice Presidente

DAS - II

R$ 4.889,18

R$ 4.889,18

R$ 9.778,36

32

Superintendente

DAS - III

R$ 4.278,03

R$ 4.278,03

R$ 8.556,06

77

Diretor

DAS - III

R$ 2.444,58

R$ 2.444,58

R$ 4.889,16

101

Coordenador

DAS - III

R$ 1.833,45

R$ 1.833,45

R$ 3.666,90

70

Encarregado

DAS - III

R$ 1.222,29

R$ 1.222,29

R$ 2.444,58

50

Chefe

DAS - III

R$ 1.222,29

R$ 611,15

R$ 1.833,44

08

Assessor Especial I

AE - I

R$ 2.444,58

R$ 2.444,58

R$ 4.889,16

08

Assessor Especial II

AE - II

R$ 1.833,45

R$ 1.833,45

R$ 3.666,90

15

Assessor Especial III

AE - III

R$ 1.344,54

R$ 1.344,54

R$ 2.689,08

10

Assessor Especial IV

AE - IV

R$ 1.222,29

R$ 977,83

R$ 2.200,12

50

Assessor Especial V

AE - V

R$ 1.222,29

R$ 366,67

R$ 1.588,96

20

Assessor Especial VI

AE - VI

R$ 1.222,29

-

R$ 1.222,29

20

Assessor Técnico I

AT - I

R$ 3.666,88

R$ 3.666,88

R$ 7.333,76

25

Assessor Técnico II

AT - II

R$ 3.055,74

R$ 3.055,74

R$ 6.111,48

15

Assessor Técnico III

AT - III

R$ 2.750,17

R$ 2.750,17

R$ 5.500,34

32

Assessor Técnico IV

AT - IV

R$ 2.444,58

R$ 2.444,58

R$ 4.889,16

40

Assessor Técnico V

AT - V

R$ 1.833,45

R$ 1.833,45

R$ 3.666,90

30

Assessor Técnico VI

AT - VI

R$ 1.222,29

R$ 1.222,29

R$ 2.444,58

20

Assessor Técnico VII

AT - VII

R$ 1.222,29

R$ 611,15

R$ 1.833,44

R$ 12.600,00

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência
e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
II – a vigilância socioassistencial, que visa analisar
territorialmente a capacidade protetiva das famílias, e nela a ocorrência
de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos;
III – a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais;
IV – participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em
todos os níveis;
V – primazia da responsabilidade do ente político na condução
da Política de Assistência Social em cada esfera de governo;
VI – centralidade na família para concepção e implementação
dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o
território.
Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência
social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando
universalizar a proteção social e atender às contingências sociais.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Seção I
Dos Princípios
Art. 3º A política pública de assistência social de Araguaína regese pelos seguintes princípios:
I – universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial,
prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia
do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação
vexatória da sua condição;
II – gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem
exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o
art. 35, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto
do Idoso;
III – integralidade da proteção social: oferta das provisões em
sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais;
IV – intersetorialidade: integração e articulação da rede
socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa
de direitos e Sistema de Justiça;
V – equidade: respeito às diversidades regionais, culturais,
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que
estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;
VI – supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de rentabilidade econômica;
VII – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas
públicas;
VIII – respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória
desnecessária;
IX – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;
X – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo
Poder Público e dos critérios para sua concessão.
Seção II
Das Diretrizes
Art. 4º A organização da assistência social no Município
observará as seguintes diretrizes:
I – primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo;
II – descentralização político-administrativa e comando único em
cada esfera de gestão;
III – cofinanciamento partilhado dos entes federados;
IV – matricialidade sociofamiliar;
V – territorialização;
VI – fortalecimento da relação democrática entre Estado e
sociedade civil;
VII – participação popular e controle social, por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis.
CAPÍTULO III
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Seção I
Da Gestão
Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social é
organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo,
denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme
estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas
normas gerais e coordenação são de competência da União.
Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes federativos,
pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e
organizações de assistência social abrangidas pela Lei Federal nº 8.742,
de 1993.
Art. 6º O Município de Araguaína atuará de forma articulada com
as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS,
cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais em seu âmbito.
Art. 7º O órgão gestor da política de assistência social no
Município de Araguaína é a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Seção II
Da Organização
Art. 8º O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do
Município de Araguaína organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:
I – proteção social básica: conjunto de serviços, programas,
projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações
de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do
desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários;
II – proteção social especial: conjunto de serviços, programas e
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos
familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para
o enfrentamento das situações de violação de direitos.
Art. 9º A proteção social básica é composta principalmente
pelos seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que
vierem a ser instituídos:

SCFV;

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
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III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para
Pessoas com Deficiência e Idosas.
§1º O PAIF deve ser ofertado exclusivamente nos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS.
§2º Os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica
poderão ser executados pelas Equipes Volantes.
Art. 10 A proteção social especial ofertará precipuamente
os seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que
vierem a ser instituídos:
I – proteção social especial de média complexidade:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias
e Indivíduos – PAEFI;
b) Serviço Especializado em Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação
de Serviços à Comunidade (PSC);
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosas e suas Famílias;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
II – proteção social especial de alta complexidade:
a) Serviço de Acolhimento Institucional;
b) Serviço de Acolhimento em República;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas
e de Emergências.
Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.
Art. 11 As proteções sociais básica e especial serão ofertadas
pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes
públicos ou pelas entidades ou organizações de assistência social
vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificações de cada serviço,
programa ou projeto socioassistencial.
§1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado
da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência
social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.
§2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo orgão
gestor, de que a entidade ou organização de assistência social integra a
rede socioassistencial.
Art. 12 As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do
SUAS integram a estrutura administrativa do Município de Araguaína.
Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais
devem ser compatíveis com os serviços nelas ofertados, observadas as
normas gerais.
Art. 13 As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas
pelas unidades públicas estatais e pelas entidades e organizações de
assistência social, de forma complementar.
Parágrafo único. As unidades públicas estatais instituídas no
âmbito do SUAS possuem interface com as demais políticas públicas
e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social.
Art. 14 A implantação das unidades públicas estatais deve
observar as diretrizes da:
I – territorialização: oferta capilarizada de serviços com áreas de
abrangência definidas com base na lógica da proximidade do cotidiano
de vida dos cidadãos; respeitando as identidades dos territórios locais
e considerando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias
percorridas e fluxos de transporte, com o intuito de potencializar o
caráter preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o município,
mantendo ênfase e prioridade nos territórios de maior vulnerabilidade e
risco social;
II – universalização: a fim de que a proteção social básica e a
proteção social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios
dos municípios e com capacidade de atendimento compatível com o
volume de necessidades da população;
III – regionalização: participação, quando for o caso, em arranjos
institucionais que envolvam municípios circunvizinhos e o governo
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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estadual, visando assegurar a prestação de serviços socioassistenciais
de proteção social especial, cujos custos ou baixa demanda municipal
justifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do
Estado.
Art. 15 As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas
pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das
Resoluções nº 269, de 13 de dezembro de 2006; nº 17, de 20 de junho
de 2011; e nº 9, de 25 de abril de 2014, do CNAS.
Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados de
Vigilância Socioassistencial são fundamentais para a definição da forma
de oferta da proteção social básica e especial.
Art. 16 O SUAS afiança as seguintes seguranças, observando
as normas gerais:
I – acolhida;
II – renda;
III – convívio ou vivência familiar, comunitária e social;
IV – desenvolvimento de autonomia;
V – apoio e auxílio.
Seção III
Das Responsabilidades
Art. 17 Compete ao Município de Araguaína, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência Social:
I – destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios
eventuais de que trata o art. 22, da Lei Federal nº 8.742, de 1993,
mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência
Social;
II – conceder auxílio-natalidade e auxílio-funeral;
III – executar os projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo
a parceria com organizações da sociedade civil;
IV – atender às ações socioassistenciais de caráter de
emergência;
V – prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23,
da Lei Federal nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109, de
11 de novembro de 2009);
VI – executar a vigilância socioassistencial no âmbito municipal,
visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios,
programas e projetos socioassistenciais;
VII – implantar sistema de informação, acompanhamento,
monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento,
a qualificação e a integração contínuos dos serviços da rede
socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano
Municipal de Assistência Social;
VIII – regulamentar e coordenar a formulação e a implementação
da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com a
Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de
Assistência Social, e as deliberações de competência do Conselho
Municipal de Assistência Social, observando as deliberações das
conferências nacional, estadual e municipal;
IX – regulamentar os benefícios eventuais em consonância com
as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;
X – cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos serviços,
programas, projetos e benefícios eventuais de assistência social, em
âmbito local;
XI – cofinanciar, em conjunto com a esfera federal e estadual, a
Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/
SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito;
XII – realizar monitoramento e avaliação da política de assistência
social em seu âmbito;
XIII – realizar a gestão local do Beneficio de Prestação
Continuada – BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso
aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;
XIV – realizar em conjunto com o Conselho Municipal de
Assistência Social, as conferências de assistência social;
XV – gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e
programas de transferência de renda de sua competência;
XVI – gerir o Fundo Municipal de Assistência Social;
XVII – gerir no âmbito municipal, o Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal;
XVIII – organizar a oferta de serviços de forma territorializada,
em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico
socioterritorial;
XIX – organizar e monitorar a rede de serviços da proteção
social básica e especial, articulando as ofertas;
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XX – organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando
as deliberações
e pactuações de suas respectivas instâncias,
normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito
e em consonância com as normas gerais da União;
XXI – elaborar a proposta orçamentária da assistência social no
Município, assegurando recursos do tesouro municipal;
XXII – elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência
Social, anualmente, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS;
XXIII – elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de
pendências e irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado
pelo CMAS e pactuado na CIB;
XXIV – monitorar e executar o Pacto de Aprimoramento do
SUAS, implementando-o em âmbito municipal;
XXV – elaborar e executar a política de recursos humanos, de
acordo com a NOB/RH - SUAS;
XXVI – elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, a partir
das responsabilidades e de seu respectivo estágio no aprimoramento da
gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, conforme patamares
e diretrizes pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do
SUAS;
XXVII – elaborar e expedir os atos normativos necessários à
gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
XXVIII – elaborar e aprimorar os equipamentos e serviços
socioassistenciais, de acordo com os indicadores de monitoramento e
avaliação pactuados;
XXIX – preencher o Censo SUAS;
XXX – manter atualizado o Sistema de Cadastro Nacional de
Entidade de Assistência Social – CNEAS;
XXXI – manter atualizado o conjunto de aplicativos do Sistema
de Informação do Sistema Único de Assistência Social - Rede SUAS;
XXXII – garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, garantindo recursos
materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes
a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do
governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas
atribuições;
XXXIII – garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja
de acordo com o Plano Plurianual, com o Plano Municipal de Assistência
Social e com os compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento
do SUAS;
XXXIV – garantir a integralidade da proteção socioassistencial à
população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo
essa responsabilidade de forma compartilhada com a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios;
XXXV – garantir a capacitação para gestores, trabalhadores,
dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros de
assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização
de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de
assistência social, em especial, para fundamentar a análise de situações
de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta
de serviços em conformidade com a tipificação nacional;
XXXVI – garantir o comando único das ações do SUAS pelo
órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza a
LOAS;
XXXVII – definir os fluxos de referência e contrarreferência
do atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às
diversidades em todas as suas formas;
XXXVIII – definir os indicadores necessários ao processo de
acompanhamento, monitoramento e avaliação, observando a suas
competências;
XXXIX – implementar os protocolos pactuados na CIT (Comissão
Intergestores Tripartite);
XL – implementar a gestão do trabalho e a educação permanente;
XLI – promover a integração da política municipal de assistência
social com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS;
XLII – promover a articulação intersetorial do SUAS com as
demais políticas públicas e com o Sistema de Garantia de Direitos e o
Sistema de Justiça;
XLIII – promover a participação da sociedade e, especialmente,
dos usuários na elaboração da política de assistência social;
XLIV – assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo
de municipalização dos serviços de proteção social básica;
XLV – participar dos mecanismos formais de cooperação
intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços
de referência regional, definindo as competências na gestão e no
cofinanciamento a serem pactuadas na CIB (Comissão Intergestores
Bipartite);
XLVI – prestar informações que subsidiem o acompanhamento
estadual e federal da gestão municipal;
XLVII – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos
transferidos pela União e pelos estados ao Município, inclusive no que
tange à prestação de contas;
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XLVIII – assessorar as entidades e organizações de assistência
social, visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando
estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à
rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e organizações
de assistência social, de acordo com as normativas federais;
XLIX – acompanhar a execução de parcerias firmadas entre
os municípios e as entidades e organizações de assistência social e
promover a avaliação das prestações de contas;
L – normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados
pelas entidades e organizações vinculadas ao SUAS, conforme §3º do
art. 6º B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em
âmbito federal;
LI – aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos
indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho
Municipal de Assistência Social para a qualificação dos serviços e
benefícios em consonância com as normas gerais;
LII – encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de
Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de
execução físico-financeira a título de prestação de contas;
LIII – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
LIV – estimular a mobilização e a organização dos usuários e
trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de controle
social da política de assistência social;
LV – instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito
da Política Municipal de Assistência Social;
LVI – dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos
destinados à Assistência Social;
LVII – criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com
profissionais do quadro efetivo; LVIII –submeter, trimestralmente,
de forma sintética, e anualmente, de forma analítica, os relatórios de
execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência
Social à apreciação do CMAS.
Seção IV
Do Plano Municipal de Assistência Social
Art. 18 O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento
de planejamento estratégico que contempla propostas para a execução e
o monitoramento da política de assistência social no âmbito do Município
de Araguaína.
§1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social darse-á a cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano
Plurianual, e contemplará:
I – diagnóstico socioterritorial;
II – objetivos gerais e específicos;
III – diretrizes e prioridades deliberadas;
IV – ações estratégicas para sua implementação;
V – metas estabelecidas;
VI – resultados e impactos esperados;
VII – recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e
necessários;
VIII – mecanismos e fontes de financiamento;
IX – indicadores de monitoramento e avaliação;
X – cronograma de execução.
§2º O Plano Municipal de Assistência Social, além do
estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar:
I – as deliberações das conferências de assistência social;
II – as metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o
compromisso para o aprimoramento do SUAS;
III – as ações articuladas e intersetoriais;
IV – as ações de apoio técnico e financeiro à gestão
descentralizada do SUAS.
CAPÍTULO IV
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DO SUAS
Seção I
Do Conselho Municipal de Assistência Social
Art. 19 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do
Município de Araguaína, órgão superior de deliberação colegiada, de
caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social cujos
membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 (dois) anos,
permitida única recondução por igual período.
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§ 1º O CMAS é composto por 12 (doze) membros e respectivos
suplentes indicados de acordo com os critérios seguintes:
I – 06 (seis) representantes governamentais;
II – 06 (seis) representantes da sociedade civil, observado
as Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, dentre
representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das
entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do
setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público.
§2º Consideram-se para fins de representação no Conselho
Municipal o segmento:
I – de usuários: àqueles vinculados aos serviços, programas,
projetos e benefícios da política de assistência social, organizados, sob
diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos;
II – de organizações de usuários: aquelas que tenham entre
seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos
vinculados à política de assistência social;
III – de trabalhadores: são legítimas todas as formas de
organização de trabalhadores do setor, como associações de
trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões
regulamentadas, fóruns de trabalhadores, que defendem e representam
os interesses dos trabalhadores da política de assistência social.
§3º Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou chefia,
seja no âmbito da gestão das unidades públicas estatais ou das
entidades e organizações de assistência social não serão considerados
representantes de trabalhadores no âmbito dos Conselhos.
§4º O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito
dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida única
recondução por igual período.
§5º Deve-se observar em cada mandato a alternância entre
representantes da sociedade civil e governo na presidência e vicepresidência do CMAS.
§6º O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá
sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.
Art. 20 O CMAS reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao mês
e, extraordinariamente, sempre que necessário; suas reuniões devem
ser abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas, e
funcionará de acordo com o Regimento Interno.
Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o
quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário,
para as questões de suplência e perda de mandato por faltas.
Art. 21 A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse
público e relevante valor social e não será remunerada.
Art. 22 O controle social do SUAS no Município efetiva-se por
intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e das
Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de
discussão da sociedade civil.
Art. 23 Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I – elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;
II – convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e
acompanhar a execução de suas deliberações;
III – aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em
consonância com as diretrizes das conferências de assistência social;
IV – apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância
com as diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de
Assistência Social;
V – aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado
pelo órgão gestor da assistência social;
VI – aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão
gestor;
VII – acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais
e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;
VIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de programas de
transferência de renda;
IX – normatizar as ações e regular a prestação de serviços de
natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito
local;
X – apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal
de Assistência Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais
de informação referentes ao planejamento do uso dos recursos de
cofinanciamento e a prestação de contas;
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XI – apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da
assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de
dados e informações sobre o sistema municipal de assistência social;
XII – alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de
dados e informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência
Social;
XIII – zelar pela efetivação do SUAS no Município;
XIV – zelar pela efetivação da participação da população na
formulação da política e no controle da implementação;
XV – deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento
do SUAS em seu âmbito de competência;
XVI – estabelecer critérios e prazos para concessão dos
benefícios eventuais;
XVII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência
social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social
em consonância com a Política Municipal de Assistência Social;
XVIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos,
bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS;
XIX – fiscalizar a gestão e execução de recursos dos IGD Índices de Gestão Descentralizada;
XX – planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos dos
IGD - Índices de Gestão Descentralizada destinados às atividades de
apoio técnico e operacional ao CMAS;
XXI – participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere
à assistência social, bem como do planejamento e da aplicação dos
recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos
próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados no FMAS;
XXII – aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e
projetos socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;
XXIII – orientar e fiscalizar o FMAS;
XXIV – divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio
de comunicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem
como as deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do
FMAS e os respectivos pareceres emitidos;
XXV – receber, apurar e dar o devido prosseguimento a
denúncias;
XXVI – estabelecer articulação permanente com os demais
conselhos de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos;
XXVII – realizar a inscrição das entidades e organizações de
assistência social;
XXVIII – notificar fundamentadamente a entidade ou organização
de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de
inscrição;
XXIX – fiscalizar as entidades e organizações de assistência
social;
XXX – emitir resolução quanto às suas deliberações;
XXXI – registrar em ata as reuniões;
XXXII – instituir comissões e convidar especialistas sempre que
se fizerem necessários;
XXXIII – avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas
dos recursos repassados ao Município.
Art. 24 O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir
a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social,
primando pela efetividade e transparência das suas atividades.
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IV – publicidade de seus resultados;
V – determinação do modelo de acompanhamento de suas
deliberações; e
VI – articulação com a Conferência Estadual e Nacional de
Assistência Social.
Art. 27 A Conferência Municipal de Assistência Social será
convocada ordinariamente a cada quatro anos pelo Conselho Municipal
de Assistência Social e, extraordinariamente, a cada 2 (dois) anos,
conforme deliberação da maioria dos membros do Conselho.
Seção III
Participação dos Usuários
Art. 28 É condição fundamental para viabilizar o exercício
do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo
à participação e ao protagonismo dos usuários no Conselho e na
Conferência Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e público
da política de assistência social, e os representantes de organizações
de usuários são sujeitos coletivos expressos nas diversas formas de
participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo direto
enquanto usuários.
Art. 29 O estímulo à participação dos usuários pode se dar a
partir de articulação com movimentos sociais e populares e de apoio à
organização de diversos espaços, tais como: fórum de debate, audiência
pública, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença dos
usuários, dentre outros, o planejamento do conselho e do órgão gestor;
a ampla divulgação do processo nas unidades prestadoras de serviços;
a descentralização do controle social por meio de comissões regionais
ou locais.
Seção IV
Da Representação do Município nas Instâncias de Negociação e
Pactuação do SUAS
Art. 30 O Município é representado nas Comissões Intergestores
Bipartite – CIB e Tripartite – CIT, instâncias de negociação e pactuação
dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS,
respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado
Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS
e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
– CONGEMAS.
§1º O CONGEMAS e o COEGEMAS constituem entidades sem
fins lucrativos que representam as secretarias municipais de assistência
social, declarados de utilidade pública e de relevante função social,
onerando o município quanto à sua associação, a fim de garantir os
direitos e deveres de associado.
§2º O COEGEMAS poderá assumir outras denominações, a
depender das especificidades regionais.

Parágrafo único. O planejamento das ações do conselho deve
orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para
o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho.

CAPÍTULO V
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE
ENFRENTAMENTO À POBREZA.

Seção II
Da Conferência Municipal de Assistência Social

Seção I
Dos Benefícios Eventuais

Art. 25 A Conferência Municipal de Assistência Social é instância
periódica de debate, de formulação e de avaliação da política pública
de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do
SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade
civil.

Art. 31 Benefícios eventuais são provisões suplementares
e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade
pública, na forma prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993.

Art. 26 A Conferência Municipal de Assistência Social deve
observar as seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório,
especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e
comissão organizadora;
II – garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive
da acessibilidade às pessoas com deficiência;
III – estabelecimento de critérios e procedimentos para a
designação dos delegados governamentais e para a escolha dos
delegados da sociedade civil;

§1º Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da
assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços
e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração
nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas
públicas setoriais.
§2° Os benefícios eventuais, em âmbito municipal, serão
regulamentados em lei própria.
Seção II
Dos Serviços
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Art. 32 Serviços socioassistenciais são atividades continuadas
que visam à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para
as necessidades básicas, observam os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidos na Lei Federal nº 8742, de 1993, e na Tipificação Nacional
dos Serviços Socioassistenciais.
Seção III
Dos Programas de Assistência Social
Art. 33 Os programas de assistência social compreendem
ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de
abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios
e os serviços assistenciais.
§ 1º Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal
de Assistência Social, obedecidas a Lei Federal nº 8.742, de 1993, e
as demais normas gerais do SUAS, com prioridade para a inserção
profissional e social.
§ 2º Os programas voltados para o idoso e a integração da
pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício
de prestação continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº 8742,
de 1993.
Seção IV
Projetos de Enfrentamento à Pobreza
Art. 34 Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendem
a instituição de investimento econômico-social voltado aos grupos
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que
lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria
das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade
de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social.
Seção V
Da Relação com as Entidades e Organizações da Sociedade de
Assistência Social
Art. 35 São entidades ou organizações de assistência social
aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei
Federal nº 8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia
de direitos.
Art. 36 As entidades e organizações de assistência social
e os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para
que obtenham a autorização de funcionamento no âmbito da Política
Municipal de Assistência Social, observados os parâmetros nacionais de
inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 37 Constituem critérios para a inscrição das entidades
e organizações da sociedade de assistência social, bem como dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:
I – executar ações de caráter continuado, permanente e
planejado;
II – assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e
garantia de direitos dos usuários;
III – garantir a gratuidade e a universalidade em todos os
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV – garantir a existência de processos participativos dos
usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 38 As entidades e organizações de assistência social, no ato
da inscrição, demonstrarão:
I – ser pessoas jurídicas de direito privado, devidamente
constituídas;
II – aplicar suas rendas, seus recursos e eventuais resultados
integralmente ao território municipal, à manutenção e ao desenvolvimento
de seus objetivos institucionais;
III – elaborar plano de ação anual;
IV – ter expresso em seu relatório de atividades:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefícios
socioassistenciais executados.
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Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as
seguintes etapas de análise:
I – análise documental;
II – visita técnica, para subsidiar a análise do processo;
III – elaboração do parecer da Comissão;
IV – pauta, discussão e deliberação sobre os processos em
reunião plenária;
V – publicação da decisão plenária;
VI – emissão do comprovante;
VII – notificação às entidades e organizações de assistência
Social por ofício.
CAPÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO À POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Art. 39 O financiamento à Política Municipal de Assistência
Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento
orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá
ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados
à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 40 Caberá ao órgão gestor da assistência social,
responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal
de Assistência Social, o controle e o acompanhamento dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos
respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão
repassador dos recursos.
Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar
informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo
de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua
boa e regular utilização.
Art. 41 O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, fundo
público de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de
proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 42 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS:
I – recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional
e Estadual de Assistência Social;
II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais
que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
III – doações, auxílios, contribuições, subvenções de
organizações internacionais e nacionais, Governamentais e não
Governamentais;
IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo,
realizadas na forma da lei;
V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas
próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de
prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal
de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios
no setor;
VI – produtos de convênios firmados com outras entidades
financiadoras;
VII – doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
§1º A dotação orçamentária prevista para o Fundo Municipal de
Assistência Social será automaticamente transferida a sua conta, tão
logo sejam realizadas as receitas correspondentes.
§2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em
instituições financeiras oficiais, em conta especial sobre a denominação
– Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
§3º As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento
federal das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional
de Assistência Social.
Art. 43 O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal
de Assistência Social.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Art. 44 Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS, serão aplicados em:
I – financiamento total ou parcial de programas, projetos e
serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal
de Assistência Social ou por Órgão conveniado;
II – em parcerias entre poder público e entidades ou organizações
de assistência social para a execução de serviços, programas e projetos
socioassistencial específicos;
III – aquisição de material permanente e de consumo e de outros
insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais;
IV – construção reforma ampliação, aquisição ou locação de
imóveis para prestação de serviços de Assistência Social;
V – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência
Social;
VI – pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto
no inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
VII – pagamento de profissionais que integrarem as equipes
de referência, responsáveis pela organização e oferta de serviços e
programas socioassistenciais.
Art. 45 O repasse de recursos para as entidades e organizações
de Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado
por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo
Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta
Lei.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogando a Lei nº 1.790, de 17 de fevereiro de 1998, bem como a Lei
nº 2.734, de 23 de maio de 2011, e demais disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
LEI COMPLEMENTAR 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a regulamentação dos
benefícios eventuais no âmbito da
Política Municipal de Assistência Social,
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Art. 1º Benefícios eventuais são provisões suplementares
e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e
calamidade pública, na forma prevista na Lei Orgânica de Assistência
Social, Lei federal nº 8.742, de 1993.
Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios
eventuais da assistência social as provisões relativas a programas,
projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da
educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar
e das demais políticas públicas setoriais previstas na Resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social nº 39, de 09 de dezembro de
2010.
Art. 2º Os benefícios eventuais integram organicamente
as garantias do Sistema Único de Assistência Social, devendo sua
prestação observar:
I – não subordinação a contribuições prévias e vinculação a
quaisquer contrapartidas;
II – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias,
que estigmatizam os beneficiários;
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III – garantia de qualidade e prontidão na concessão dos
benefícios;
IV – garantia de igualdade de condições no acesso às
informações e à fruição dos benefícios eventuais;
V – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;
VI – integração da oferta com os serviços socioassistenciais.
Art. 3º Os benefícios eventuais serão prestados preferencialmente
na forma de bens de consumo ou prestação de serviços.
Art. 4º O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá
ser identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e
de diagnóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela
Vigilância Socioassistencial e pelo Cadastro Único, com vistas a orientar
o planejamento da oferta.
Art. 5º Os benefícios eventuais tratados nesta lei poderão ser
concedidos de forma cumulativa.
Seção I
Da Prestação de Benefícios Eventuais
Art. 6º Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude
de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública,
observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão
sujeitos os indivíduos e famílias.
Parágrafo único. Os critérios e prazos para prestação dos
benefícios eventuais serão estabelecidos por meio de Resolução do
Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º,
da Lei Federal nº 8.742, de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social.
Seção II
Das Modalidades de Benefícios Eventuais
Art. 7º No âmbito do Município de Araguaína, os benefícios
eventuais classificam-se nas seguintes modalidades:
I – auxílio natalidade;
II – auxílio por morte;
III – auxílio em situações de vulnerabilidade temporária;
IV – auxílio em situações de desastre e calamidade pública.
Subseção I
Do Auxílio Natalidade
Art. 8º O benefício eventual, na forma de auxílio natalidade,
constitui-se em uma prestação temporária não contributiva de assistência
social em bens de consumo, conforme disponibilidade da administração
pública, para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de
membro da família, e deverá alcançar preferencialmente:
I – atenções necessárias ao nascituro;
II – apoio à mãe, no caso de morte do recém-nascido;
III – apoio à família, no caso da morte da mãe e outras
providências necessárias no âmbito da Política da Assistência Social.
Art. 9º Os bens de consumo consistem no enxoval do recémnascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e
artigos de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o
respeito à família beneficiária.
Subseção II
Do Auxílio por Morte
Art. 10 O benefício prestado em virtude de morte deverá ser
concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas
por falecimento de membro da família, pondendo ser concedidos em
prestação de seviços ou bens de consumo, conforme disponibilidade da
administração pública.
Art. 11 O alcance do benefício funeral, compreende, cumulada
ou alternativamente, conforme realidade fática:
I – concessão de urna funerária;
II – sepultamento;
III – traslado;
IV – apoio ao velório.
§1º Abrange também outros serviços inerentes que garantam a
dignidade e o respeito à família beneficiária.
§2º O traslado inclui o transporte local, intermunicipal e
interestadual, garantindo a dignidade e o respeito aos munícipes de
Araguaína que necessitarem do serviço.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Art. 12 A concessão do benefício deverá ser prestada
diretamente pelo órgão gestor, ou indiretamente, em parceria com outros
órgãos ou instituições que prestem tais serviços.
Parágrafo único. O benefício requerido em caso de morte deve
ser prestado imediatamente em serviço, sendo de pronto atendimento e
em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas.
Subseção III
Do Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária
Art. 13 O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade
temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar
situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências
sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais,
buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de bens
de consumo ou prestação de serviços em caráter temporário, conforme
disponibilidade da administração pública, devendo o seu valor e duração
serem adequados ao grau de complexidade da situação de vulnerabilidade
e de risco social e pessoal das famílias e indivíduos identificados nos
processo de atendimento, dentro dos limites estabelecidos em resolução
pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 14 A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se
pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar,
assim entendidos:
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II – perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensa à dignidade da pessoa
humana.
Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:
I – ausência de documentação;
II – necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de
acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais, bem como para
garantir a convivência familiar e comunitária;
III – necessidade de passagem intermunicipal ou interestadual,
com vistas a garantir a convivência familiar e comunitária;
IV – ocorrência de violência física, psicológica ou exploração
sexual no âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo;
V – perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos
familiares e comunitários;
VI – processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas
idosas, pessoas com deficiência ou em situação de rua, crianças,
adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que se
encontram em cumprimento de medida protetiva;
VII – ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de
condições ou de meios próprios da família para prover as necessidades
alimentares de seus membros;
VIII – necessidade de acessar oportunidades de inclusão ao
mundo do trabalho;
IX – falta de domicílio, quando: da situação de abandono ou da
impossibilidade de garantir abrigo para si e seus dependentes;
X – outras situações de vulnerabilidade social temporárias que
comprometam a sobrevivência familiar.
Art. 15 O auxílio poderá ser concedido em caráter provisório
através das seguintes modalidades:
I – auxílio alimentação;
II – auxílio transporte;
III – auxílio aluguel;
IV – auxílio documentação civil;
V – auxílio água;
VI – auxílio energia;
VII – auxílio em bens de consumo.
Parágrafo único. O usuário receberá o auxílio mediante avaliação
por profissionais das equipes técnicas da política de assistência social,
enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade, sem desconsiderar o
caráter temporário e eventual do benefício.
Art. 16 O benefício eventual na forma de auxílio alimentação
consiste no atendimento a situações que fragilizam a capacidade de
famílias e indivíduos ao enfrentarem vulnerabilidades ocasionadas
por eventos incertos e contingências que afetam seu cotidiano,
impossibilitando temporariamente o acesso à alimentação digna.
Art. 17 O auxílio transporte consiste em passagens intraurbanas,
intermunicipais e interestaduais, para pessoas em situação de
vulnerabilidade, risco pessoal ou social, em situações tais como:
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I – retorno de indivíduo ou família à cidade natal, por exemplo,
para afastamento de situação de violação de direitos;
II – pessoas que pretendem regressar à sua cidade de origem ou
a outra cidade na qual tenha familiares;
III – necessidade de mobilidade para garantia de acesso aos
serviços e benefícios socioassistenciais, bem como para garantir a
convivência comunitária.
Art. 18 O auxílio aluguel será concedido para o pagamento de
aluguel de imóvel, destinado a minimizar os riscos e danos, oferecendo
segurança para os membros do núcleo familiar que estejam em situação
de risco ou vulnerabilidade. Sua concessão deverá sempre ser precedida
de parecer técnico social.
Art. 19 O auxílio documentação civil consiste na concessão
de documentos que exigem o pagamento de taxa de emissão, depois
de verificada a inexistência de gratuidade para este fim, incluindo o
fornecimento de fotografia no tamanho 3x4, caso necessário.
Parágrafo único. Nos casos de emissão de segunda via, o acesso
à gratuidade é realizado por meio de declaração de hipossuficiência,
podendo também o usuário receber orientação e apoio das equipes do
SUAS.
Art. 20 O auxílio de água e energia consiste na regularização do
fornecimento de água e energia para atender prioritariamente famílias
que estejam em vulnerabilidade.
Art. 21 O auxílio em forma de bens de consumo consiste na
concessão de itens básicos de vestuário, cobertores, colchões, roupas,
lonas e materiais de higiene, dentre outros, destinados ao provimento de
necessidades em situações extremas de vulnerabilidade e ao auxílio no
processo de reconstrução das vidas dos atendidos.
Subseção IV
Do Auxílio em Situação de Desastre e/ou Calamidade Pública
Art. 22 Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre
ou calamidade pública constituem-se em forma de provisão suplementar
e provisória de assistência social para garantir meios necessários à
sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a
dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.
Art. 23 As situações de calamidade pública e desastre
caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou
altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica,
desabamentos, incêndios, epidemias ou pandemias, que causem sérios
danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus
integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso
fortuito.
Parágrafo único. O benefício poderá ser concedido na forma de
bens de consumo ou de prestação de serviços, conforme disponibilidade
da administração pública, em caráter provisório e suplementar, sendo
fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento à
vulnerabilidade e ao risco pessoal em que se encontram as famílias e os
indivíduos afetados, podendo ser, dentre outros, na forma de:
I – alimentação;
II – cobertores;
III – colchões ou colchonetes;
IV – alojamento em escolas, igrejas ou outros;
V – documentação civil;
VI – transporte;
VII – vestuário.
Seção III
Dos Recursos Orçamentários para a Oferta de Benefícios Eventuais
Art. 24 As despesas decorrentes da execução dos benefícios
eventuais serão providas por meio de receitas orçamentárias do Fundo
Municipal de Assistência Social e da Fundação de Atividade Municipal
Comunitária – FUNAMC.
Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais devem
ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município – LOA.
Seção IV
Da Execução dos Benefícios Eventuais
Art. 25 Os benefícios eventuais instituídos nesta Lei poderão
ser concedidos e prestados tanto pela Secretaria de Assistência Social,
como pela Fundação de Atividade Municipal Comunitária – FUNAMC.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Art. 26 Os benefícios eventuais aqui previstos serão prestados
na forma de bens de consumo ou serviços.
Parágrafo Único. A prestação de benefícios eventuais em forma
de pecúnia fica dependente de regulamentação própria.
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Parágrafo único. Os Termos de Permissão serão
revogados a qualquer tempo ou rescindidos no
caso de transgressão deste regulamento, mediante
procedimento administrativo adequado, resguardandose o contraditório e a ampla defesa.”

Art. 27 A concessão de todos os benefícios eventuais fica
submetida à avaliação realizada pelas equipes técnicas da política de
assistência social ou por profissional de serviço social da Fundação de
Atividade Municipal Comunitária.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Art. 28 A organização da competência na execução dos
benefícios eventuais poderá ser modificada através de decreto do
executivo.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

LEI COMPLEMENTAR 104, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Art. 29 Os prazos e critérios para cada modalidade de benefício
serão estabelecidos por Decreto do executivo, que observará a
Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme
prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 1993, Lei Orgânica de
Assistência Social.
Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
LEI COMPLEMENTAR 103, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Altera a redação de dispositivos do
Anexo Único da Lei Municipal nº 2234,
de 18 de maio de 2004, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Altera dispositivos do Anexo Único da Lei Municipal nº
2234, de 18 de maio de 2004, conforme segue:
“Art. 1º..............................................................................
Parágrafo único. O serviço de transporte a que se
refere este artigo constitui serviço de utilidade pública
e somente poderá ser executado mediante prévia e
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo,
por intermédio do Presidente da Agência Municipal
de Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT, que
outorgará o Termo de Permissão, nas condições deste
Regulamento.
Art. 2º Compete à Agência Municipal de Segurança,
Transporte e Trânsito – ASTT a coordenação, a
modificação e a fiscalização do serviço de transporte
de passageiros em automóvel de aluguel – TÁXI, a
fixação dos pontos de estacionamento, a aplicação
de penalidades aos permissionários e aos condutores
infratores, bem como a expedição de instruções
complementares à execução deste Regulamento.
Art. 3º ...............................................................................
Parágrafo único. A exploração da atividade de transporte
individual de passageiros não se caracteriza como
serviço público, mas tão somente como serviços de
utilidade pública, sendo desnecessário a realização de
procedimento licitatório para sua permissão.
[…]
Art. 6º A permissão será concedida a título precário,
nunca inferior a 05 (cinco) anos, renovável por igual
período quantas vezes necessárias, satisfeitas as
exigências desta Lei, outorgada por ato administrativo
da Agência Municipal de Segurança, Transporte e
Trânsito – ASTT.

Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.

Altera, acrescenta e revoga dispositivos
da Lei Municipal nº 2668, de 09 de
março de 2010.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal
nº 2668, de 09 de março de 2010, conforme segue:
“Art. 1º .............................................................................
Parágrafo único.
A exploração da atividade de
transporte individual de passageiro não se caracteriza
como serviço público, mas tão somente como serviços
de utilidade pública, sendo desnecessária a realização
de procedimento licitatório para sua permissão.
Art. 2º (revogado).
Art. 3º A permissão será concedida a título precário,
outorgada por ato administrativo do Poder Executivo,
por intermédio da Agência Municipal de Segurança,
Transporte e Trânsito – ASTT.
§ 1º ..................................................................................
§ 3º A permissão é pessoal, inalienável e terá validade
de 05 (cinco) anos, contados da data de sua expedição,
renovável por igual período, satisfeitas as exigências
desta Lei.
.........................................................................................
§ 10. Os Termos de Permissão serão revogados a
qualquer tempo ou rescindidos no caso de transgressão
desta Lei, mediante procedimento administrativo
adequado, resguardando-se o contraditório e a ampla
defesa.
[…]
Art. 5º ...............................................................................
IV - permissão: delegação de serviços de utilidade
pública de transporte individual de passageiro por
meio de motocicletas, denominado mototáxi, sem a
necessidade da realização de procedimento licitatório
para sua permissão à pessoa jurídica individual com
CNPJ e/ou à pessoa física com CPF que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco;
V - permissionário: a pessoa jurídica individual com CNPJ
e/ou a pessoa física com CPF habilitada para operar no
serviço de mototáxi, também denominado mototaxista,
que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco;
.........................................................................................
[…]
Art. 8º O Termo de Permissão expedido pela Agência
Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT
terá validade de 05 (cinco) anos, contados da data de
sua expedição, renovável por igual período, satisfeitas
as exigências desta Lei.
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TERMO DE RETIFICAÇÃO

Art. 19...............................................................................
I - .....................................................................................
XIII - (revogado).
........................................................................................
XX - outros requisitos previstos em legislação especial.
[…]
Art. 28...............................................................................
I - .....................................................................................
XXVIII - possuir e portar, quando for o caso, outros
documentos previstos em legislação especial.
[…]
Art. 49. As permissões serão outorgadas pelo prazo de
05 (cinco) anos, renováveis por igual período, obedecido
o disposto nesta Lei.”
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
LEI COMPLEMENTAR 105, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Altera a redação e acrescenta
parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 091, de 14 de
setembro de 2021, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVA e eu SANCIONO a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado a redação e acrescentado parágrafos ao art.
1º da Lei Complementar nº 091, de 14 de setembro de 2021, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º A exploração da atividade de transporte individual
de passageiro, fixado na alínea “d)” do inciso X e no
inciso XXVIII do art. 22 e no inciso XIX do art. 27 da
Lei Orgânica deste Município, não se caracteriza como
serviço público, mas tão somente como serviços de
utilidade pública, sem a necessidade da realização de
procedimento licitatório para sua permissão.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 101/2021, 102/2021,
103/2021, 104/2021 e 105/2021.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2021
A Prefeitura Municipal de Araguaína – TO, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação representada pelo seu Presidente, torna
público, a todos os interessados que, Na Ata de Registro de Preço do
Pregão Presencial n.º 050/2021, Processo nº 2021004031, publicado no
Diário Oficial de Araguaína n.º 2.441 de terça-feira, 07 de dezembro de
2021. Objeto: Formalização de Contratação de empresa especializada
no fornecimento de material de limpeza, copa e cozinha, gênero
alimentícios e outros, altera-se o seguinte texto:
Onde se Lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº050/2020
Lê-se: PREGÃO PRESENCIAL Nº50/2021
Araguaína, 13 de dezembro de 2021.
JANIO ESPINDULA GOMES
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
A Superintendência de Licitações da Secretaria Municipal de
Administração declara, para fins de intimação e conhecimento dos
interessados, o seguinte resultado de licitação:
PREGÃO PRESENCIAL - SRP: 055/2021
PROCESSO: 2021011195
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual Contratação empresa
especializada na prestação de serviço de sistema de cartões, para o gerenciamento da
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra para os
veículos automotores e maquinários.
EMPRESA VENCEDORA

ITEM

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ: 12.039.966/0001-11
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raguaína – TO, 13 de dezembro de 2021.
Victor Nathan Araújo Aguiar
Pregoeiro

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 18/2021

§ 1º A permissão será concedida a título precário,
nunca inferior a 05 (cinco) anos, outorgada por ato
administrativo da Agência Municipal de Segurança,
Transporte e Trânsito – ASTT.

Dispõe sobre a Aprovação do Plano
de Ação do Conselho Municipal de
Assistência Social para o exercício de
2022.

§ 2º A competência atribuída no § 1º deste artigo poderá
ser delegada pelo presidente da ASTT nos casos de
conveniência, em razão de circunstâncias de caráter
técnico, social, econômico, jurídico ou territorial.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS, em reunião ordinária realizada dia 04 de novembro de 2021,
às oito horas e trinta minutos, na Sede da Articulação dos Conselhos,
situada na Rua Getúlio Vargas, nº 194, Senador, em Araguaína/TO, Ata
nº 171.2021, no uso da competência conferida pela a Lei Municipal nº.
1790, de 17 de fevereiro de 1998.

§ 3º Os Termos de Permissão serão revogados, a
qualquer tempo, ou rescindidos somente no caso de
transgressão das leis especiais sobre o tema, mediante
procedimento administrativo adequado, resguardandose o contraditório e a ampla defesa. (NR)
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de dezembro de 2021.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a Organização da Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de
2004, que institui a Política Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de
2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social - NOB/SUAS;
Considerando que a atuação do Conselho e dos Conselheiros no
exercício da política de Assistência Social do Município de Araguaína e
estimular a reflexão crítica sobre o papel de ser conselheiro na influência
e condução das políticas públicas, enquanto instrumentos relevantes de
controle social;
Considerando que o Plano de Ação conduzirá o acompanhamento
de forma sistemática dos serviços oferecidos pela rede socioassistencial
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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e as instituições governamentais e não governamentais do município,
objetivando a adequação dos mesmos às necessidades sociais da
população e ao modelo da Política Nacional de Assistência Social;
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o do Plano de Ação de Assistência Social
exercício de 2022, o qual foi apreciado e analisado pelos conselheiros e
aprovado por unanimidade.
Art.2º- Revogadas as disposições em contrário, esta resolução
entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Eliane Avelino da Cruz
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
PLANO DE ACÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, instituído pela Lei
n° 1.790, de 17 de fevereiro de 1998, é órgão superior de deliberação
colegiada, de caráter permanente, descentralizado e participativo da
Assistência Social de composição paritária entre o Governo e Sociedade
Civil, vinculado à Administração Pública Municipal, responsável pela
fiscalização e Controle Social da Política Municipal de Assistência Social,
na cidade de Araguaína - TO, tendo o seu funcionamento regulado por
este Regimento Interno. CMAS é composto de 12 conselheiros, sendo
seis membros governamentais indicados e nomeados pelo Prefeito
Municipal e seis membros da Sociedade Civil eleitos em assembleia
própria, sob orientação da Comissao Eleitoral e fiscalização do Ministeria
Público. O mandato é de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução
por igual período. O CMAS é composto pela mesa Diretora eleito entre
seus conselheiros com os seguintes cargos: presidente, vice-presidente,
as reuniões são realizadas em sua sede localizada na Rua Getúlio
Vargas nº194, Bairro Senador, sempre na segunda quinta-feira de cada
mês e extraordinárias sempre que necessario.
Diretoria CMAS: GESTÃO 2021/2022 Presidente: Eliane Avelino da Cruz
Vice Presidente: Jocélia Alves da Silva
Secretária Executiva: Tatiele Sousa Bringel
Administração 2021/2024:
Prefeitura Municipal de Araguaina
Prefeito: Wagner Rodrigues
Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação: José
da Guia Pareira da Silva.
Compete ao CMAS de Araguaina:
Observar as diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social nº 8.742 de
07/12/93, e respeitadas às competências exclusivas do Poder Legislativo
e Executivo Municipal assegurar a todas as entidades públicas e
privadas de assistência social e aos cidadãos em particular, o direito
ao atendimento de suas necessidades básicas, consoante previsto na
Carta Constitucional bem como:
Art.2° - No estabelecimento e manutenção da Política Municipal de
Assistência Social compete ao Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS:
I. Aprovar seu regimento interno;
II. Definir as prioridades e aprovar a Política Municipal de Assistência
Social em consonância com princípios e diretrizes da Política Nacional de
Assistência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
e do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) do Tocantins;
III. Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, bem como os
programas,projetos e serviços governamentais e não governamentais
de acordo com as prioridades estabelecidas pela Conferência Municipal
de Assistência Social;
III. Normatizar complementarmente as ações e regular a prestação de
serviços de natureza pública e privada no campo da Assistência Social
no município;
IV. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e
plurianuais do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e definir
critérios para celebração de convênios, contratos e repasse de recursos
entre município e as Entidades e Organizações de Assistência Social;
V. Acompanhar e fiscalizar a administração e o funcionamento do
FMAS, sem prejuízo da atuação dos demais órgãos institucionais de
controle e aprovar os critérios para programação e execução financeira
e orçamentária do FMAS, fiscalizando a movimentação dos recursos;
VI. Fiscalizar as entidades e organizações da Assistência Social, não
governamentais e filantrópicas legalizadas junto ao CMAS para execução
de atendimento conforme critérios estabelecidos na Resolução nº 27, de
19 de setembro de 2011 e na Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014,
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ambas do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
VII. Convocar, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência
Municipal de Assistência Social, que terá atribuição de avaliar a
situação da Assistência Social do município e aprovar diretrizes para o
aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
VIII. Propor a formulação de estudos e, pesquisas com vistas a identificar
situações relevantes, e qualidade dos serviços de Assistência Social
prestados no âmbito do município;
IX. Publicização de todas as suas resoluções no Diário Oficial do
Município;
X. Fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os indicadores
sociais e o desempenho dos programas, projetos e serviços aprovados
no âmbito do município;
XI. Regulamentar os benefícios eventuais, de forma suplementar
as normas estabelecidas pelo artigo 22 da Lei nº 8.742/93, pela Lei
12.435/2011, pela Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) e pela
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 39, de 09 de
dezembro de 2010;
XII. Propor ao Conselho Estadual de Assistência Social do Tocantins
e demais órgãos de outras esferas de governo e organizações não
governamentais, programas, serviços e financiamentos de projetos;
XIII. Acompanhar as condições de acesso da população usuária da
Assistência Social visando à inclusão social;
XIV. Apoiar campanhas para incentivar na sociedade, o desenvolvimento
de que realizem, em parceria com a Administração Municipal, o combate
à exclusãosocial;
XV. Propor o cancelamento do registro das Entidades e Organizações
de Assistência Social que incorrerem em irregularidades na aplicação
de recursos públicos, conforme o disposto no artigo 36 da Lei 8.742/93
alterada pela Lei 12.435 de 2011 (LOAS);
XVI. Trabalhar para o cumprimento da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e suas
normas operacionais básicas no âmbito municipal.
1.
JUSTIFICATIVA
Considerando que:
1.
“A constituição Federal de 1988 definiu como diretrizes das
políticas públicas nacionais, em especial na organização da assistência
social, a descentralização político-administrativa e a participação popular
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”
(BRASIL, 2010);
2.
“O controle social da assistência social (...) é realizado
por meio da participação da população na gestão da política, no
acompanhamento, na fiscalização das instituições governamentais e
não governamentais que os executam e dos recursos destinados no
funcionamento dos serviços, programas, projetos e benefícios” (BRASIL,
2010);
3.
“A participação popular na formulação e no controle da
política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) foi efetivada pela
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993), que, em seu art. 16,
institui o Conselho Nacional de Assistência Social e estabelece os (...).
Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), como instâncias
deliberativas do sistema descentralizado e participativo, de caráter
permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil”
(BRASIL, 2010);
4.
Os Conselhos municipais têm suas competências definidas
na LOAS, dentre as quais destacamos na Norma Operacional Básica
(NOB/2005): acompanhar e controlar a execução da Política Municipal
de Assistência Social; acompanhar o alcance dos resultados dos pactos
estabelecidos com a rede prestadora de serviços da Assistência Social;
5.
A resolução do CNAS nº 14/2014 estabelece que os Conselhos
Municipais devam instituir um plano de acompanhamento e fiscalização
das entidades e organizações de assistência social, serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais inscritos;
A formulação do Plano conduzirá o acompanhamento de forma
sistemática dos serviços oferecidos pelas instituições governamentais
e não governamentais do município, objetivando a adequação dos
mesmos às necessidades sociais da população e ao modelo da Política
Nacional de Assistência Social.
2.
OBJETIVOS:
2.1
GERAL.
Fortalecer a atuação do Conselho e dos Conselheiros no exercício da
política de Assistência Social do Município de Araguaína e estimular
a reflexão crítica sobre o papel de ser conselheiro na influência e
condução das políticas públicas, enquanto instrumentos relevantes de
controle social.
2.2
ESPECÍFICOS:

Conhecer a rede socioasistencial, suas características, suas
potencialidades, deficiências e os recursos que a dispõem;

Acompanhar de forma sistemática os serviços ofertados pelas
instituições governamentais e não governamentais do município, de
acordo com as determinações do SUAS.
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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Dar transparência e visibilidade do conjunto de ações e
recursos utilizados, tornando-o acessível
à comunidade local,
motivando a participação da sociedade e controle social;

Sistematizar as informações de modo a subsidiar as
necessidades do CMAS, auxiliar estudos, pesquisas e diagnósticos a
fim de melhorar os serviços;

Buscar assiduidade dos conselheiros nas reuniões do
conselho e de Comissões;

Fomentar a participação dos seguimentos da sociedade
civil no CMAS, na realização de fóruns eletivo da sociedade civil para
usuários;

Buscar suporte do poder público para ampliar a participação
das entidades, dos usuários e trabalhadores do SUAS no CMAS,
juntamente com a semasth;

Manter alternância da presidência, a Paridade nas Comissões
de Trabalho e demais grupos de trabalho;

Acompanhamento e Avaliação da Rede Socioassistencial e realizará
anualmente audiência pública para divulgar as ações.
3.2 PÚBLICO ALVO:

Conselheiros;

Serviços
socioassistenciais
governamental;

Entidades socioassistenciais;

Semasth.

governamentais

e

não

3.3 RECURSOS HUMANOS: Secretária Executiva, Conselheiros e
Semasth.
3.4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS CMAS.


Visitas institucionais;

Apresentar relatórios técnicos nas reuniões;

Mapear a rede socioassistencial em conjunto com a semasth;
3.
METODOLOGIA.

Estruturação do Plano de acompahamento e fiscalização da
3.1
PROCEDIMENTOS:
rede socioassistencial do CMAS;
Para aprofundar o conhecimento acerca da Rede de Serviços

Revisar /Atualizar a Lei de criação do CMAS e do fundo
Socioassistenciais do município, ou seja, o seu funcionamento, a
municipal de assistencia social;
demanda atendida e o processo de territorialização que ela tem o CMAS,

Criar banco de dados do CMAS;
utilizará como instrumentais o Plano de Ação e o Relatório de Atividades

Publicizar o calendário anual de reuniãos;
Anuais.

Criar página de divulgação do conselho, (site da prefeitura);
Além da análise da documentação realizada pelas comissões temáticas:

Acompamhar os processos de pactuação da Comissão
Comissão de Políticas Públicas; Comissão de Documentação e Inscrição
Intergestores Bipartite- CIB e da Comissão Intergestores Tripartite –CIT;
fiscalização/ monitoramento e cadastro de entidades; Comissão de

Definir os critérios e prazos de acesso aos benéficios
Financiamento e Orçamento da Assistência Social; Comissão de
eventuais;
Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda e Instância

Reuniões ordinárias;
de Controle do Programa Bolsa Família será realizada visitas in loco

Reuniões descentralizadas com as entidades;
nos programas, projetos e serviços, visando o conhecimento da sua

Reuniões das comissões;
realidade e ações realizadas.

Criar comissão provisória para organização da capacitação
As visitas serão realizadas pelos membros do CMAS garantindo a
dos conselheiros;
paridade, favorecendo o comprometimento de todos e terá como

Solicitar à gestão via ofício cópia da proposta da Lei
suporte técnico um instrumental, denominado Relatório de Visita, o qual
orcamentaria anual-LOA;
CONSELHO
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIALconselheiros
– CMAS faltosos;
será apresentado em reunião para análise
e reflexão
sobre a situação

Notificar
Rua Getúlio
nº 194, Araguaína
- TO comissão provisória de organização da audiência
das instituições, ficando em anexo ao seu processo.
As Vargas
informações

Criar
Email:
cmas.semasth@araguaina.to.gov
permanecerão nos arquivos do conselho, após análise
da documentação
pública;
e visita institucional, que possibilitará mapear a rede socioassistencial

Revisar, elaborar e aprovar o palno de ação CMAS/2023;
em conjunto com a secretaria municiapl de assistencia social.

Confraternização do CMAS;
O CMAS divulgara aos representantes das entidades do Plano de

Dentre outras atribuições do conselho.

4. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CMAS 2022/2023:
Eixo

1 - Planejamento da
Política
de
Assistência Social

4.

Objetivos

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CMAS 2022/2023:

Ações

1.1 Acompanhar as deliberações das
Conferências de Assistência Social

1.1.1 Discussão junto às comissões
Secretaria Executiva / Comissões
Permanente e a Semasth;
Acompanhar e fiscalizar as propostas
aprovadas em plenaria;

1.2 Solicitar apresentação do
Diagnóstico
Socioterritorial
semasth.
1.3. Deliberar e Aprovar o Plano Municipal
de Assistências de Assistência
Social.

Apresentação dos equipamentos das suas
ações trimestrais.

1.4 Participar da elaboração da LDO (Leide
Diretrizes Orçamentárias)
1.5. Participar da elaboração da LOA
(Lei Orçamentária Anual)

Responsáveis
SecretariaExecutiva;
Comissões;
Conselheiros;
Semasth.

1.4.1 Realizar requisição
1.4.2 Análise preliminar
1.4.3 Discussão com o órgão gestor
1.4.4 Aprovação/Deliberação
1.4.5 Elaboração de Resolução

Coordenadores e técnicos da
Semasth/ SecretariaExecutiva.
Conselheiros.
Técnicos da Semasth.
Secretaria Executiva
Conselheiros.
Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Secretaria Executiva/conselheiros
Do Plenário do CMAS
Secretaria Executiva

1.5.1 Realizar requisição
1.5.2 Análise preliminar
1.5.3 Discussão com o órgão gestor

Secretaria Executiva
Secretaria Executiva
Comissão de Financiamento

1.5.4 Aprovação/Deliberação

Do Plenário do CMAS

CMAS e Semasth.

1.5.5DE
Elaboração
de Resolução SOCIAL – Secretaria
CONSELHO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
CMAS Executiva
1.6.1 Análise preliminar
Secretaria Executiva
1.6 Deliberar acerca dos Termos de
Rua
Getúlio
Vargas
nº
194,
Araguaína
TO
Aceite de criação ou expansão dos
1.6.2 Discussão com o órgão gestor
Comissão de inscrição e

Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
Serviços, programas e projetos/ deliberar
os Termos de cooperação Técnica.

1.6.3 Aprovação/Deliberação

1.7 Apreciar o "Plano de Ação"
(ou análogo) relativo ao
cofinanciamento estadual;

1.8. Apreciar o Plano de Ação Relativo
ao cofinanciamento federal;

Cronograma
Permanente

Junho/ novembro
de 06 em 06
meses.
Quando disponibilizado
Permanente

Quando disponibilizado

Quando disponibilizado

fiscalização a entidades
socioassistenciais.
Plenário

1.6.4 Elaboração de Resolução

Secretaria Executiva

1.7.1 Análise preliminar
1.7.2 Discussão com o órgão gestor e
Parecer
1.7.3 Aprovação/Deliberação

Secretaria Executiva
Comissão de Financiamento

1.7.4 Elaboração de Resolução

Secretaria Executiva

1.8.1 Análise preliminar

Secretaria Executiva

Quando
disponibilizado.

Plenário
Quando
disponibilizado.

1.8.2 Discussão com o órgão gestor e
Comissão de Financiamento
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
Parecer
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
1.8.3 Aprovação/Deliberação
Plenário
1.8.4 Elaboração de Resolução
Secretaria Executiva

cofinanciamento estadual;
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Parecer
1.7.3 Aprovação/Deliberação

Plenário

1.7.4 Elaboração de Resolução

Secretaria Executiva

1.8.1 Análise preliminar

Secretaria Executiva

1.8.2 Discussão com o órgão gestor e
Parecer
1.8.3 Aprovação/Deliberação
1.8.4 Elaboração de Resolução

Comissão de Financiamento

1.9. Aprovar os critérios de partilha de
recursos para o cofinanciamento da rede
socioassistencial

1.9.1 Análise preliminar
1.9.2 Parecer
1.9.3 Deliberação
1.9.4 Elaboração de Resolução

Secretaria Executiva
Comissão de Financiamento
Plenário
Secretaria Executiva

Quando necessário.

1.10. Normatizar e acompanhar as ações
e benefícios de assistência social;
2.1 Apreciar o relatório trimestral e
anual da realização financeira do
FMAS (Fundo Municipal de
Assistência Social) - previsto no art.
124 da NOBSUA.

Parecer e relatório apresentado a
plenário.
2.1.1 Análise preliminar
2.1.2. Parecer
2.1..3 Deliberação/
2.1..4 Elaboração de Resolução

Comissão Permanente

Mensalmente

Secretaria Executiva
Comissão de Financiamento
Plenário
Secretaria Executiva

Mensalmente
Fevereiro a
dezembro

Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
CMAS Executiva
Secretaria

Permanente

Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva

Permanente

Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva

Permanente

Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva
Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva
Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva
Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
CMAS
Secretaria Executiva

Permanente

Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva

Permanente

Secretaria Executiva
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva
5.2 Estimular e acompanhar a criação de
Secretaria Executiva
espaços de participação dos usuarios da
Comissão Permanente
assistencia social;
Plenário
Secretaria Executiva
5.3 Articular com os demais
Secretaria Executiva
Conselhos realizar audiência
Comissão Permanente
pública e desenvolver ações
Plenário
Secretaria Executiva
conjuntas.
6.1 Avaliar a participação dos
Secretaria Executiva
Conselheiros nas ações do CMAS;
Comissão Permanente
Plenário
Secretaria Executiva
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
–
CMAS
6.2 Avaliar a política Municipal de
Análise preliminar
Secretaria Executiva
Rua
Getúlio
Vargas
nº
194,
Araguaína
TO
Assistencia Social do município;
Parecer
Comissão Permanente
Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
Deliberação/
Plenário
Elaboração de Resolução
Secretaria Executiva

Permanente
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da gestão dosrecursos e
desempenho dos serviços,
programas, projetos e
benefícios;
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2.2. Apreciar a reprogramação dos
saldos remanescentes do
cofinanciamento estadual e federal;

CONSELHO

Análise preliminar
Parecer
Deliberação/
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
Elaboração
de Resolução

Plenário
Secretaria Executiva

SOCIAL –

Rua
Getúlio Vargas
nº preliminar
194, Araguaína - TO
2.3 Apreciar a prestação
de contas
Análise
do cofinanciamento estadual; Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
Parecer
Deliberação/
Elaboração de Resolução
2.4 Apreciar a prestação de contas do
cofinanciamento federal Demonstrativo Sintético Anual de
Execução Físico Financeira;

Análise preliminar
Parecer
Deliberação/
Elaboração de Resolução

2.5 Acompanhar, avaliar e fiscalizar os
programas de transferência de renda;

Análise preliminar
Parecer
Deliberação/
Elaboração de Resolução
3 - Inscrição, acompanhamento e 3.1. Inscrever as entidades e
Análise preliminar
fiscalização da rede
organizações não governamentais
Parecer
socioassistencial;
do SUAS.
Deliberação/
Elaboração de Resolução
3.2 Fiscalizar as entidades
Análise preliminar
governamentais e não
Parecer
governamentais do SUAS.
Deliberação/
Elaboração de Resolução
4- Planejamento e execuçãodas 4.1 Atualizar Lei de criação do CMAS e
Análise preliminar
atividades e rotinas do CMAS;
do fundo municipal de assistencia
Parecer
social; e divulgar o Regimento Interno e
Deliberação/
DE ASSISTÊNCIA
Elaboração
de Resolução SOCIAL
as leis da CONSELHO
Política MunicipalMUNICIPAL
da
Getúlio Vargas nº 194, Araguaína - TO
Assistência e as açõesRua
desenvolvidas
pelo conselho.
Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
4.2 Deliberar sobre os recursos do
Análise preliminar
IGD-SUAS e IGD-PBF destinados ao
Parecer
CMAS.
Deliberação/
Elaboração de Resolução

5- Mobilização, articulação
e participação;

6- - Avaliação

5.1 Realizar Audiência Pública para
Entidades e outros;

Quando
disponibilizado.

–

Permanente

Permanente

Permanente

Análise preliminar
Parecer
Deliberação/
Elaboração de Resolução
Análise preliminar
Parecer
Deliberação/
Elaboração de Resolução
Análise preliminar
Parecer
Deliberação/
Elaboração de Resolução
Análise preliminar
Deliberação
Parecer

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:
ATIVIDADES:

2021
Dez

Aprovação do Plano pelo CMAS 2022/2023

Ano: 2022/2023
JAN

FEV

MARC

ABR MAI

JUN

JU
L

AG
O

SET

OU
T

NOV

DEZ

Divulgação do Plano para conhecimento
Análise de Relatórios de Atividades, Plano de Ação e Balanço, pelas.
Comissões.
Audiência Publica
Capacitação para os Conselheiros (as)
Fórum Municipal
Visitas Institucionais – Inscritas no CMAS
Relatório de Avaliação e monitoramento

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

Divulgação do Plano para conhecimento
Análise de Relatórios de Atividades, Plano de Ação e Balanço, pelas.
Comissões.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
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Audiência Publica
Capacitação para os Conselheiros (as)
Fórum Municipal
Visitas Institucionais – Inscritas no CMAS
Relatório de Avaliação e monitoramento

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Rua Getúlio Vargas nº 194, Araguaína - TO

Analise e elaboração de diagnósticos da Política do SUAS noEmail: cmas.semasth@araguaina.to.gov
munícipio.

6. Deliberar, Acompanhar, Fiscalizar, Monitorar e Avaliar anulmente:
 Plano de Ação 2021/2022.
























Demonstrativo de Execução Físico Financeira.
Plano Municipal de Assistência Social.
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e/ou Lei Orçamentária Anual (LOA
Deliberações da(s) Conferência(s)
Planejamento das atividades do Conselho.
Acompanhamento e fiscaizaçãodo Programa Bolsa Família.
Acompanhamento do Benefício de Prestação Continuada
Benefícios eventuais
Financiamento, implantação, organização e oferta de Serviços Socioassistenciais, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica.
Financiamento, implantação, organização e oferta de Serviços Socioassistenciais, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Especial.
Inscrição de entidades de assistência social
Fiscalização da oferta de serviços públicos de assistência social
Fiscalização da oferta de serviços privados de assistência social
Intersetorialidade e transversalidade na Política de Assistência Social
Participação popular e mobilização social
Capacitação para trabalhadores, gestores e conselheiros.
Utilização de no mínimo 3% dos recursos do IGD SUAS e IGD PBF para o desenvolvimento das atividades do Conselho
Avaliação da evolução do SUAS no âmbito municipal
Denúncias
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Plano Decenal
Rua Getúlio Vargas nº 194, Araguaína - TO
Acompanhamento de programas e projetos da política de assistência social
Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
Mobilização de usuários da Assistência Social para integração ao mundo do trabalho
Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (quilombolas, ribeirinhos, ciganos e outros).

7. DAS COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO

EMISSÃO DE PARECER

Comissão de Politicas Públicas

Março a dezembro

Comissão de documentação e inscrição fiscalização /monitoramento e cadastro de entidades

Março a dezembro

Comissão de financiamento e orçamento da Assistencia Social

Março a dezembro

Comissão de acompanhamento de benefícios e transferência de
CONSELHO
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS
renda e controle do Programa Bolsa
Família (BPC,
Programa Bolsa
Família).
Rua Getúlio
nº 194,deAraguaína
- TO
Comissão provisória de organização da audiência
públicaVargas
e capacitação
conselheiros;

Março a novembro

Comunicação e publicação dos atos do CMAS

Janeiro a dezembro

Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov

Março a abril

9. PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CMAS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
ITEM

QTD

UNID

01

05

02

05

03

06

Cx.

04
05
06
07

01
02
02
01

Cx.
Cx.
Cx.
Cx.

08

02

Cx.

09
10

01
01

ROLO
ROLO

11

02

Und.

12

02

Und.
Und.

Cx.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

PREÇO
UNITÁRIO
R$ 5,82

PREÇO
TOTAL
R$29,10

Bloco recado, material papel, cor verde limão, largura 76,
comprimento 76, características adicionais autoadesivas,
removível, post-it, quantidade folhas 100.
Caixa para arquivo morto de plástico, tipo box cores variadas.
R$9,65
R$48,25
3809mmx300mmx200mm.
Caneta esferográfica corpo/cristal, sem partes rosqueáveis,
R$41,95
R$251,70
composição: resinas termo plásticas, tinta à base de corante
inorgânico e solventes, ponta de latão 5 esfera de tungstênio, de
tampa com furo de segurança anti-sufocante, com respiro lateral,
na cor azul, ponta média 1.0 mm, embalagem: caixa c/ 50
unidades, de 1ª linha e ótima qualidade.
Clipes n°. 2/0 niquelado, polido, caixa com 500 gramas
R$31,50
R$31,50
Clipes n°. 6/0 niquelado, polido, caixa com 500 gramas
R$23,40
R$46,80
Clipes trançado arame de Aço, caixa com 12 unidades
R$80,85
R$161,70
Envelope branco 20x 28cm. caixa c/ 500 unidades.
R$180,00
R$180,00
Envelope para convite 114x162 mm cor colorido (azul, laranja,
R$47,00
R$94,00
vermelho, verde, branco) caixa c/ 100 unidades.
Fita adesiva transparente 45mmx45m
R$9,60
R$9,60
Fita crepe 48mmx50m.
R$8,60
R$8,60
Grampeador médio, tratamento superficial pintado, material metal,
R$16,36
R$32,72
tipo mesa, capacidade 25 folhas, tamanho grampo 26/6.Dimensão:
Comp.170mm, Larg. 35mm, Alt. 55mm.
Grampo para grampeador, material metal,
tratamento
superficial conforme
R$16,06
R$32,12 que
Documento
assinado digitalmente
MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
institui a de
Infraestrutura
de chaves
niquelado, tamanho 26/6, uso grampeador
mesa, caixa
com Públicas Brasileira - ICP
5000 unds.

19

09
10

01
01

ROLO
ROLO

Fita adesiva transparente 45mmx45m
R$9,60
R$9,60
Fita crepe 48mmx50m.
R$8,60
R$8,60
médio, tratamento superficial
material metal,
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Grampeador
ARAGUAÍNA
Nºpintado,
2.445 - SEGUNDAFEIRA, 13R$16,36
DE DEZEMBROR$32,72
DE 2021
11
02
Und.
tipo mesa, capacidade 25 folhas, tamanho grampo 26/6.Dimensão:
Comp.170mm, Larg. 35mm, Alt. 55mm.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial
R$16,06
R$32,12
Rua Getúlio Vargas nº 194, Araguaína - TO
12
02
niquelado,Email:
tamanho
26/6, uso grampeador de mesa, caixa com
cmas.semasth@araguaina.to.gov
Cx.
5000 unds.
13

40

Resma

14

10

15

300

16

01

17

01
01

18

19

01

Papel sulfite formato A4, branco para uso em impressora a laser,
copiadora, jato de tinta, fax folha solta, off set e tipografia.
Embalados em resma de 500 folhas cada, protegidos
adequadamente contra umidade. Dimensões: 210mmx297mm
gramatura de 75 g/m2, tipo alcalino. Deverá constar na embalagem
as informações nome do fabricante, condições de armazenamento
(opcional), dimensões, quantidades de folhas e gramatura.
Pasta de arquivo A-Z tamanho oficio, lombo largo reforçado, na
cor preta, capa papelão duro plastificado externamente para
propiciar limpeza e proteção contra umidade, com ferragens,
Und.
alavanca de abertura/fechamento e trava de fechamento de capa,
presilha tic-tac, todos de metal cromado, índice alfabeto e lombo
largo.
Und.
Pasta plástica L na cor transparente, tamanho A4
Perfurador para papel, de ferro, 2 furos, com abertura de
perfuração de aproximadamente 6,0 mm com capacidade para
perfurar simultaneamente 35 folhas de 75 g/m2, com alavanca de
Und.
pressão medindo aproximadamente 14 cm de comprimento,
embalagem individual, acondicionado em caixa.
Pincel marcador de texto, na cor amarelo fluorescente boa
resistência a luz, ponta em polietileno e macia caixa c/ 12
Cx.
unidades.
Und.
Cartucho de Toner Compatível Brother DCPL5652 DN
Tinta para bulk ink, cor amarela, com qualidade original ou
compatível, tinta de alta performance e com secagem rápida, para
CONSELHO
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
impressoras
Epson L355
e L365, acondicionada
em– CMAS
recipiente
Rua Getúlio
nº 194, contendo
Araguaína500
- TO ml do produto,
Und.
plástico
com Vargas
bico dosador
Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
devidamente
rotulado com identificação do fabricante e
informações sobre o produto.

24
25

R$522,00
R$66,75

R$37,48

R$37,48

R$108,00
R$77,40

R$108,00
R$77,40

R$77,40

R$77,40

Und.

Tinta para bulk ink, cor magenta, com qualidade original ou
compatível, tinta de alta performance e com secagem rápida, para
impressoras Epson L355 e L365, acondicionada em recipiente
plástico com bico dosador contendo 500 ml do produto,
devidamente rotulado com identificação do fabricante e
informações sobre o produto.

R$77,40

R$77,40

01

Und.

Tinta para bulk ink, cor preta, com qualidade original ou
compatível, tinta de alta performance e com secagem rápida, para
impressoras Epson L355 e L365, acondicionada em recipiente
plástico com bico dosador contendo 500 ml do produto,
devidamente rotulado com identificação do fabricante e
informações sobre o produto.

R$77,40

R$77,40

04

CENTO

1
08
02

27
28

01
190
02

31

R$1,74
R$66,75

01

04

30

R$173,20

Tinta para bulk ink, cor ciano, com qualidade original ou
compatível, tinta de alta performance e com secagem rápida, para
impressoras Epson L355 e L365, acondicionada em recipiente
plástico com bico dosador contendo 500 ml do produto,
devidamente rotulado com identificação do fabricante e
informações sobre o produto.

26

29

R$17,32

Und.

21

23

R$1,194,00

01

20

22

R$29,85

02
04

Certificado Tipo 01: confeccionado em material de primeira
R$451,50
R$1.806,00
qualidade de papel AP180 gramas, 4x4 cores. Impresso frente
verso. Tamanho 21x30 cm.
Cx.
Papel fotográfico HIGH GLOSSY A4 180g/m 210mm X 297mm
50 folhas.
R$23,85
R$357,75
Cx.
Papel Casca de Ovo na cor Branco, tamanho A4(210x297mm) e
R$24,00
R$192,00
CONSELHO
MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
– CMAS
gramatura
de 120g/m²DE
pacotes
com 30 Folhas
Filipaper.
Indicado
Ruaconvites,
Getúlio artesanato
Vargas nºe194,
Araguaína
TO
para
serviços
gráficos- diversos.
Email: Sem
cmas.semasth@araguaina.to.gov
Und.
Livro Atas
Margem Capa Dura -Folhas: numeradas;
R$23,85
R$47,70
Formato: 205mm x 300mm; Gramatura: 56 g/m²; Número de
folhas: 100 folhas
Und.
Cola Branca 225g lavável. Sua fórmula é à base de água e
R$7,08
R$28,32
PVA. Possui acabamento transparente e flexível. Cola
100% lavável, mesmo depois de seca. Seu bico é contra
entupimentos e vazamentos. 1° linha e ótima qualidade.
Und.
Barbante, material nylon bobina larga 1kg
R$22,80
R$22,80
Und.
Camiseta para eventos P, M, G, GG
R$30,00
R$5.700,00
Und.
Confecção de Carimbo personalizado – C20, medindo
R$40,80
R$81,60
aproximadamente 14x38mm.
Documentopara
assinado
digitalmente
MP nº 2.200-2 R$45,60
de 24/08/2001, que
Und.
Troca de borracha do carimbo automático
C20,
com conforme
R$22,80
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
nova gravação de texto.
Und.
Banner 100x142cm lona
R$84,00
R$336,00

26

04

Und.

Cola Branca 225g lavável. Sua fórmula é à base de água e
R$7,08
R$28,32
PVA. Possui acabamento transparente e flexível. Cola
100% lavável, mesmo depois de seca. Seu bico é contra
ARAGUAÍNAe vazamentos. 1° linha eNºótima
2.445 qualidade.
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27
01
Und.
Barbante, material nylon bobina larga 1kg
R$22,80
R$22,80
28
190
Und.
Camiseta para eventos P, M, G, GG
R$30,00
R$5.700,00
02
Und.
Confecção de Carimbo personalizado – C20, medindo
R$40,80
R$81,60
29
aproximadamente 14x38mm.
02
Und.
Troca de borracha do carimbo automático para C20, com
R$22,80
R$45,60
30
nova gravação de texto.
31
04
Und.
Banner 100x142cm lona
R$84,00
R$336,00
32
04
Und.
Faixa lona 4M
R$120,00
R$480,00
33
1.000
Und.
Folder Flyer e panfleto couchê 120g tamanho 10x15cm
R$123,00
R$123,00
01
Und.
Computador completo Desktop Positivo Intel Core i17
R$3.400,00
R$3.400,00
34
8GB 1TB
35
01
Und.
Hd Externo 1tb Portátil Samsung Usb 3.0
R$370,00
R$370,00
40
Und
Confecção de lembranças de fim de ano para ser entregue
R$ 10,00
R$ 400,00
36
aos conselheiros
16.727,89
SUBTOTAL

MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
ITEM

QTD
20
1.

UNID
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
CENTO Rua
Salgados
divididos
Getúlio fritos
Vargascom
nº 100
194,unidades
Araguaína
- TO igualmente por
tipo Email:
de salgados,
bem como embalados em caixa de papelão
cmas.semasth@araguaina.to.gov
para salgados e doces, com as seguintes características:
Coxinha de frango; Quibe; Bolinho de queijo; Rissoles de
carne; Rissoles de presunto e queijo. Cada salgadinho deverá
pesar no mínimo 0,20 gramas.

R$42,00

R$840,00

CENTO

Salgados assados com 100 unidades divididos igualmente por
tipo de salgados, bem como embalados em caixa de papelão
para salgados e doces, com as seguintes características:
Esfirras de frango; Esfirras de carne; Rocambole salgado;
Trouxinhas de frango com catupiry; Brotinho de pizza. Cada
salgadinho deverá pesar no mínimo 0,20 gramas.

R$42,00

R$420,00

100

SERVIÇO

R$18,00

R$1.800,00

22

Cx.

Coquetel: Para uma pessoa, composta de: 01 Tipo de canapé,
10 Mini salgados variados assados, 01 Copo de agua mineral
(200ml), 01 Copo de agua de coco (200ml), 01 Refrigerante
(350ml).
Água Mineral – Caixa C/ 48 Copo De 200 Ml

3.

5.

PREÇO
TOTAL

10
2.

4.

PREÇO
UNITÁRIO

8

6.

12

7.

15

8.

15

Unid.

Açúcar cristal: especial filtrado ou peneirado, embalado em
pacotes de 2kg, de procedência nacional. Deve apresentar-se
isento de substâncias estranhas e/ou nocivas. Prazo mínimo de
12 (doze) meses a partir da data de entrega. Embalados em
plástico atóxico e termosselada. Embalagem primária deve ser
transparente e incolor

Bolacha de sal cream cracker: de primeira qualidade,
contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor
salgado, além das substancias normais do produto.
Unid.
Embalagem: Pacote plástico resistente de 400g, acondicionada
em caixa de papelão. Lacrada e rotulada, a embalagem deve
conter a validade mínima de 06 (seis) meses a 01 ano, a partir
da data de entrega.
CONSELHOBombons
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIALsortidos
– CMAScom
sortidos:
caixa de bombons
Ruaminiaturas
Getúlio Vargas
nº 194, Araguaína
Cx.
de chocolates
e bombons- TO
exclusivos. Validade
Email:
mínima
decmas.semasth@araguaina.to.gov
06 (seis) mês a partir da data de entrega.
Unid.

Café puro: produto de primeira qualidade, Torrado e moído,
procedentes de grãos limpos, isentos de impurezas,
acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem de
250g. Validade mínima de 01 (um) ano a partir da data de
entrega.

9.

40

Unid.

Refrigerante com sabor de guaraná: água gaseificada,
açúcar e extrato vegetal de guaraná, aroma natural, acidulante:
ácido cítrico, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de
sódio, corante: caramelo tipo IV. Não contém glúten. Não
alcoólico. Informação nutricional para porção de 200mL: valor
calórico de 80Kcal, carboidratos de 20g e sódio de 11mg.
Embalagem de garrafa plástica tipo Pet de 2L. Validade:
mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

10.

40

Pct.

Copo Plástico Descartável: de 300mL pacote com 100
unidades.

11.

08

Pct.

12.

18

Pct.

R$47,52

R$1.045,44

R$5,97

R$47,76

R$5,98

R$71,76

R$9,45

R$141,75

R$5,95

R$89,25

R$9,00

R$360,00

R$8,53

R$341,20

Colher Plástico Descartável: para bolo pacote com 50
R$20,07
R$160,56
unidades.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura
de chaves Públicas
Brasileira - ICPR$107,64
Guardanapo Descartável: cor branca.
Tamanho: 33x30cm
R$5,98
com pacote de 50 unidades.

21

calórico de 80Kcal, carboidratos de 20g e sódio de 11mg.
Embalagem de garrafa plástica tipo Pet de 2L. Validade:
mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.
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10.

40

Pct.

Copo Plástico Descartável: de 300mL pacote com 100
unidades.

R$8,53

R$341,20

11.

08

Pct.

Colher Plástico Descartável: para bolo pacote com 50
unidades.

R$20,07

R$160,56

12.

18

Pct.

Guardanapo Descartável: cor branca. Tamanho: 33x30cm
com pacote de 50 unidades.

R$5,98

R$107,64

13.

42

Pct.

Prato Plástico Descartável: na cor branca tipo para lanche.
Tamanho: 15cm. Pacote com 10 unidades.

R$3,36

R$141,12

SUBTOTAL

R$5.566,48

MATERIAL DE LIMPEZA
ITEM

QTD.

UNID.
DESCRIÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Desodorizador: de ambiente spray 400ml em forma de aerossol,
Rua Getúlio Vargas nº 194, Araguaína - TO
Unid.
fragrâncias
diversas. Data de vencimento de no mínimo de 06
Email: cmas.semasth@araguaina.to.gov
(seis) meses a partir da data de entrega.
Unid.
Álcool 92,8° Inpm: embalagem com 01 litro.

1.

02

2.

05

3.

05

Unid.

4.

03

Pct.

5.

01

Unid.

6.

13

Álcool Em Gel De 01 Litro: Data de vencimento de no mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Saco De Lixo: preto 200 litros com 25 unidades.
Cesto Para Lixo Com Tampa E Pedal: em plástico formato
cilíndrico, fundo plano, capacidade mínima de 30 litros de
primeira qualidade.
Papel Higiênico: de primeira qualidade; macio, folha simples,
produzido com até 100% celulose, acabamento picotado; na cor
branca. Alta alvura, neutro, medindo 10 centímetros de Largura.
Rolo com 30 m cada unidade. Pacote 4x1.

Pct.

PREÇO
UNITÁRIO
R$10,50

PREÇO
TOTAL
R$21,00

R$10,90

R$54,50

R$27,00

R$135,00

R$50,98
R$16,50

R$152,94
R$16,50

R$4,85

R$63,05

SUBTOTAL

R$442,99
PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CMAS

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

01

Material de expediente

VALOR TOTAL
R$ 16.727,89

02

Planilha de gêneros alimentícios perecíveis

R$ 5.566,48

03

Planilha de material de limpeza

R$ 442,99
R$ 22.737,36

Total
Eliane Avelino da Cruz
Presidente do CMAS

Araguaina, 13 de dezembro 2021.

Data de Vencimento: 10/12/2021

SECRETARIA DE DESENVOL.Eliane AvelinoN°dadoCruz
Processo: 61/2021
Requerente:
Maria Alves Pinheiro
Presidente
do
CMAS
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CNPJ: 231.844.851-53
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 89/2021
Data de Vencimento: 08/12//2024
N° do Processo: 32/2021
Requerente: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
CNPJ: 03.777.465/0004-94
Nome Fantasia: SENAI
Endereço: Av. Dom Emanuel, 1347, Bairro Senador
Porte: Médio
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Laboratórios e Oficina mecânica
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 80/2021
Data de Vencimento: 10/11/2024
N° do Processo: 22/2021
Requerente: Jairam Alves do Nascimento
CNPJ: 37.124.879/0001-93
Nome Fantasia: Jair Motos
Endereço: Av. Filadélfia, n° 3205, Loteamento Dona Nélcia, Araguaína
– TO
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficina
Extrato da Licença Ambiental Prévia Nº 31/2021

Nome Fantasia: Fazenda Pinheiro Araguaina, 13 de dezembro 2021.
Endereço: Lote 02, Integrante do Loteamento Caju Manso, Fls. 01
Porte: Pequeno
Grupo: Agropecuária
Finalidade: Pecuária
Extrato da Licença Ambiental de Instalação Nº 29/2021
Data de Vencimento: 10/12/2021
N° do Processo: 61/2021
Requerente: Maria Alves Pinheiro
CNPJ: 231.844.851-53
Nome Fantasia: Fazenda Pinheiro
Endereço: Lote 02, Integrante do Loteamento Caju Manso, Fls. 01
Porte: Pequeno
Grupo: Agropecuária
Finalidade: Pecuária
Extrato da Licença Ambiental de Operação Nº 48/2021
Data de Vencimento: 10/11/2026
N° do Processo: 61/2021
Requerente: Maria Alves Pinheiro
CNPJ: 231.844.851-53
Nome Fantasia: Fazenda Pinheiro
Endereço: Lote 02, Integrante do Loteamento Caju Manso, Fls. 01
Porte: Pequeno
Grupo: Agropecuária
Finalidade: Pecuária
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

22

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Extrato da Licença Ambiental de Operação Nº 49/2021
Data de Vencimento: 11/11/2027
N° do Processo: 455/2020
Requerente: BRK Ambiental/Saneatins
CNPJ: 25.089.509/0001-83
Nome Fantasia: ETE Vila Azul
Endereço: ETE Vila Azul, Rua Capim Dourado, Chácara 29
Porte: Pequeno
Grupo: Saneamento
Finalidade: ETE
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 87/2021
Data de Vencimento: 08/12/2024
N° do Processo: 68/2021
Requerente: Villa Pet Ltda
CNPJ: 38.292.885/0001-12
Nome Fantasia: Villa Pet
Endereço: Rua Haroldo Veloso, 185, Loteamento Dona Nélcia
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Clinica Veterinária
Extrato da Licença Ambiental de Operação Nº 51/2021
Data de Vencimento: 18/11/2024
N° do Processo: 353/2018
Requerente: Europa Diesel Multimarcas Ltda
CNPJ: 28.338.193/0001-04
Nome Fantasia: Europa Diesel Multimarcas
Endereço: Av. Bernardo Sayão, 95, QD Chácara Lote 0035, Vila Nova
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficina Mecânica
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 81/2021
Data de Vencimento: 19/11/2024
N° do Processo: 749/2020
Requerente: W. da Silva Ferreira Eireli
CNPJ: 18.403.753/0001-03
Nome Fantasia: Japão Refrigeração
Endereço: Rua 14, S/N, Lt. 01-C, Qd. Chácara 01
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Reparação de máquinas e equipamentos
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 86/2021
Data de Vencimento: 08/12/2024
N° do Processo: 107/2021
Requerente: Clínica de Olhos Yano Ltda
CNPJ: 24.342.999/0001-15
Nome Fantasia: Clincia Yano
Endereço: Av. Marginal Neblina, 580, QD 1, LT 6, Chácara 502, Setor
Alaska
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Clínica de olhos
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 83/2021
Data de Vencimento: 24/11/2024
N° do Processo: 106/2021
Requerente: Thiago de Lima
CNPJ: 27.293.879/0001-63
Nome Fantasia: Suspensões e Freios Lima
Endereço: Av. Bernardo Sayão, 996, Vila Cearense
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficina Mecânica
Extrato da Licença Ambiental de Operação Nº 52/2021
Data de Vencimento: 09/12/2024
N° do Processo: 148/2021
Requerente: Rod Oil Comércio de Combustíveis Ltda
CNPJ: 09.223.452/0001-07
Nome Fantasia: Posto Ipanema
Endereço: Av. Filadélfia, n° 5561, Qd.05, Lt.01, Santa Terezinha
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Posto de combustível
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 90/2021
Data de Vencimento: 09/12/2024
N° do Processo: 118/2021
Requerente: Claudio Quintino do Rego
CNPJ: 13.173.875/0001-37
Nome Fantasia: Torneadora BR
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Endereço: Av Bernardo Sayão, nº1227 - Vila Cearense
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficinas
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 82/2021
Data de Vencimento: 22/11/2024
N° do Processo: 131/2021
Requerente: J Vileda de Oliveira
CNPJ: 40.924.451/0001-30
Nome Fantasia: CIA do Sorisso
Endereço: Rua das Macieiras, Qd .18, Lt.21, Sala, n° 188
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Clínica Odontológica
Extrato da Licença Ambiental de Operação Nº 50/2021
Data de Vencimento: 17/11/2024
N° do Processo: 524/2016
Requerente: E.E.S Comércio de Peças de Manutenção de Veículos
Automotores LTDA -ME
CNPJ: 15.065.069/0001-70
Nome Fantasia: Auto Peças e Reformadora Bom Jesus
Endereço: Rua 02, Qd.09, Lt. 21 n°415, Setor Coimbra
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Manutenção e Reparação mecânica
Extrato da Licença Ambiental Prévia Nº 33/2021
Data de Vencimento: 07/12/2023
N° do Processo: 130/2021
Requerente: Nilza Francisca da Conceição
CNPJ: 363.629.561-68
Nome Fantasia: Fazenda Fortaleza III
Endereço: Fazenda Fortaleza III, Lote nº 1, Integrante do Loteamento
Grotão.
Porte: Pequeno
Grupo: Agropecuária
Finalidade: Criação de bovinos em regime semiextensivo
Extrato da Licença Ambiental de Instalação Nº 40/2018
Data de Vencimento: 06/11/2024
N° do Processo: 1117/2014
Requerente: Construtora M-21 Ltda
CNPJ: 04.120.905/0001-56
Nome Fantasia: Loteamento Residencial Parque do Lago
Endereço: Loteamento Parque do Lago
Porte: Médio
Grupo: Imobiliário
Finalidade: Loteamento e unidades habitacionais
Extrato da Licença Ambiental Prévia Nº 32/2021
Data de Vencimento: 23/11/2024
N° do Processo: 163/2021
Requerente: Prefeitura Municipal de Araguaína
CNPJ: 01.830.793/0001-39
Nome Fantasia: Drenagem e Pavimentação - Jardim Paulista
Endereço: Ruas do Setor Jardim Paulista
Porte: Médio
Grupo: Obras Civis Lineares
Finalidade: Drenagem e pavimentação
Extrato da Dispensa de Licença Ambiental Nº 30/2021
Data de Vencimento: 08/11/2025
N° do Processo: 170/2021
Requerente: Sindicato Rural de Araguaína
CNPJ: 01.834.183/0001-03
Nome Fantasia: Usina Fotovoltaica
Endereço: Rua Aroldo Veloso, QD LL, s/n, Bairro Senado
Porte: Pequeno
Grupo: Indústria
Finalidade: Usina Fotovoltaica
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 84/2021
Data de Vencimento: 30/11/2024
N° do Processo: 168/2021
Requerente: União Comercio de Peças p/ Tratores e Implementos
Agrícolas Ltda
CNPJ: 33.192.306/0001-46
Nome Fantasia: União Tratores
Endereço: Rua 3, Chácara 44-B3, Vila Cardoso
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficina mecânica
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 85/2021
Data de Vencimento: 01/12/2024
N° do Processo: 1275/2019
Requerente: Milene T. Narenti F.
CNPJ: 035.958.289-33
Nome Fantasia: Clinica da Pele
Endereço: Rua Rui Barbosa n°76, Setor Central
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviço
Finalidade: Clínica Médica

s/n, setor barros – Araguaína -TO, no horário de 08h00min ás 11h00min e
das 14h00min às 17h00min, SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DO EDITAL
ATRAVÉS DO E-MAIL: finan-cei-joão-ribeiro.semed@araguaina.to.gov.
br
Araguaína- TO, 13 de dezembro de 2021

Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 79/2021
Data de Vencimento: 08/11/2024
N° do Processo: 1661/2020
Requerente: Dentista Popular Volte a Sorrir - Eireli
CNPJ: 11.864.731/0003-63
Nome Fantasia: Odontovida Sorriso Araguaína
Endereço: Av. Cônego João Lima. N°2187, Lt.12, Qd.34
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Clínica Odontológica

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES SOBRINHO
ARAGUAÍNA-TOCANTINS

Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 88/2021
Data de Vencimento: 08/12/2024
N° do Processo: 567/2018
Requerente: Regulacar - Auto Elétrica Ltda
CNPJ: 05.741.447/0001-35
Nome Fantasia: Regulacar
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 853, Bairro Senador
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficina Mecânica
Extrato da Licença Ambiental de Regularização Nº 21/2020
Data de Vencimento: 25/06/2023
N° do Processo: 1072/2019
Requerente: Djemisson Cassio Mendonça Taveira
CNPJ: 36.503.674/0001-56
Nome Fantasia: Med Car Auto Center
Endereço: Rua Prefeito João de Souza Lima, n° 186, Bairro São João
Porte: Pequeno
Grupo: Comércio e Serviços
Finalidade: Oficina Mecânica
Extrato da Licença Ambiental de Instalação Nº 30/2021
Data de Vencimento: 16/11/2027
N° do Processo: 144/2021
Requerente: J.B.B Portilho
CNPJ: 25.047.663/0001-92
Nome Fantasia: Auto Bicicletão
Endereço: Av. Bernardo Sayão, Qd. 04, Lt. 01, Loteamento Raio de Sol
Porte: Médio
Grupo: Obras Civis não Lineares
Finalidade: Galpão

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CEI MUNICIPAL PREFEITO JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO
ARAGUAÍNA-TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
Tipo de licitação: Tomada de Preço 001/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de pintura predial e readequação do sistema de drenagem pluvial da
Unidade Escolar CEI Municipal Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro
no município de Araguaína – TO
Abertura: 27/12/2021 às 08h00min.
Local: CEI Municipal Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro
Endereço: Rua 52, S/N, Quadra 19, Lote 08, Setor: Nova Araguaína em
Araguaína – TO (63)3421-2146.
Amparo Legal: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Federal 123 de 14/12/2006 e suas alterações e demais
normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no edital.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (63) 3421-2146, e
no CEI Municipal Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro, Rua 52, S/N,
Quadra 19, Lote 08, Setor: Nova Araguaína em Araguaína – TO Rua 01,

Alessandra Dantas Tavares Ribeiro
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI Municipal
Prefeito João Batista de Jesus Ribeiro

PORTARIA Nº 11 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.
			
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE APOIO DE PAIS E MESTRES
DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES SOBRINHO, no uso de suas
atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores: Allem Christina Paz Silveiro
Gomes, matrícula nº 44769 e Nilce Regina Queiroz Silva, matrícula
nº 1086, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem,
respectivamente, a função de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo
especificado, referente à fiscalização e acompanhamento do citado
contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o
Processo n.º 114/2021:
Nº do contrato

Empresa

005/2021

D.S.S.SILVA VAREJISTA EIRELI-ME

CNPJ: 04.197.718/001-70

006/2021

E.FERNANDES DA SILVA MENDES

CNPJ: 10.774.009/0001-03

007/2021

JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES

CNPJ: 09.536.683/0001-70

008/2021

K R MELO – EIRELI

CNPJ: 33.768.305/0001-05

009/2021

SUPERMERCADO LIDER LTDA-ME

CNPJ: 13.892.227/0001-30

010/2021

RONALDO GONÇALVES DA SILVA

CNPJ: 10.353.105/0001-88

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de
gêneros alimentícios para fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal José Gomes Sobrinho da rede
municipal de ensino de Araguaína –TO.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II. Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III. Determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV. Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V. Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI. Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII. atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII. Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX. Manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X. Exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Gabinete do (a) presidente da Associação de Apoio de Pais e
Mestres da Escola Municipal José Gomes Sobrinho aos 22 (Vinte dois)
dias do mês de Novembro do ano de 2021.
Franciane Mota da Silva
Associação de Apoio de Pais e Mestres da Escola
Municipal José Gomes Sobrinho

Nº 2.445 - SEGUNDA- FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO(A) PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO
DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA, AOS 10 (DEZ) DIAS DO
MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.
LUCIANA MESSIAS DE SOUSA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL LUIZ GONZAGA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar SEM EFEITO a Portaria nº 012/013/014/2020
e 004/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, nº
2.221 do dia 08 de janeiro de 2021 e nº 2.238 do dia 02 de fevereiro de
2021 que designou os servidores CARMEM LÚCIA PIRES OLIVEIRA,
Matrícula nº 43803 e WALBSON ALVES DE LIMA, Matrícula nº 22417,
para exercerem, respectivamente a função de Fiscal e Suplente dos
Contratos abaixo especificado. Sendo assim, por meio desta, DESIGNO
os servidores Vinnícius Gonçalves de Sousa, Matrícula nº 45819 e
Janaína Melo da Silva, Matrícula 45102, para sem prejuízo de suas
atribuições, exercerem, respectivamente a função de Fiscal e Suplente,
referente a fiscalização e acompanhamento dos citados contratos, para
atender as necessidades desta Unidade de Ensino.
Nº DO CONTRATO

CONTRATADA

016/2019

MIRA SEGURANÇA ELETRÔNICA

017/2019

COPYLINE INFORMÁTICA LTDA

018/2019

TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAÇAO LTDA

001/2021

J.M.B.GUIMARÃES-ME

Objeto:
- Contratação de serviço de monitoramento eletrônico de alarme em sua
central, com auxílio do equipamento cedido em comodato;
- Contratação de prestação de serviços: locação de 02 máquinas
fotocopiadora;
- Contratação de prestação de serviços de processamento de dados
– PLANO FIBRA 400MB CONEXÃO INTERNET E COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA;
- Contratação de prestação de serviços: elaboração e transmissão das
declarações fiscais: DIPJ, RAIS, DCTF, SEFIP, outras declarações
que porventura tenha necessidade, emissão de certidões negativas;
contabilização da movimentação financeira mensal, emitindo os
respectivos balancetes dos livros contábeis anuais: diário, razão, com
balanço patrimonial consolidado.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas no Contrato;
II – anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III – determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX – manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que
apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do Contrato,
conforme determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CPF/CNPJ

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 796/2021
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/489/2021
O2 INSPEÇÃO AMBIENTAL DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI

AV. BERNARDO SAYÃO, QD 05 LT 15, 1619, VILA CEARENSE
MUNICÍPIO
77818-340
23.893.057/00O2-43

ARAGUAÍNA - TO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL *****

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
489/2021, constatou-se que o sujeito passivo acima informado, deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relacionada à
obrigatoriedade de comunicar o encerramento de sua atividade econômica que, conforme o documento “EXTINÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, assinado em 08/03/2017, ocorreu em 11/08/2016, sendo que, conforme o
Sistema Simplifica Tocantins, apenas em 29/03/2017 foi solicitada a baixa, infringindo-se, assim, o art. 253, §9° e §15° da Lei
Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013.
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de comunicar o encerramento das atividades da empresa,
conforme dispõe o art. 253, §9° e § 15° da LC 017/2013.
Art. 253. (...) § 15º. No caso de encerramento das atividades da empresa, a baixa deverá ser solicitada através de ofício pelo próprio
contribuinte, representante legal ou contador responsável ao órgão competente, devendo ser comunicada no prazo máximo de 10
(dez) dias, contados de sua ocorrência, quando deverá ser realizado Levantamento Fiscal para apuração da situação de regularidade
do mesmo.
Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme art. 261, inciso II da LC 017/2013 e com o anexo VI, item 7, inciso II do
Decreto 273 de 30/12/2020.
Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas,
serão impostas as seguintes penalidades:
II - O valor equivalente a R$ 887,28 (Oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos que deixarem de proceder, no prazo
regulamentar, a alteração de dados cadastrais, comunicação de venda, transferência, paralisação ou encerramento de atividades.
DESCRIÇÃO DA MULTA
Multa aplicada pelo descumprimento da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, Espécie
Crédito Tributário
conforme disposto no Artigo 261, II da LC 017/2013, combinado com Multa
887,28
o art. 362, inciso II da LC 058/2017 e com o anexo VI, item 7, inciso II
Total
887,28
do Decreto 273/20.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário;
B) Parcelar o Crédito Tributário;
C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos
lançados no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da
LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
MATRÍCULA: 47066
DATA: 29/11/2021
ASSINATURA:
HORA: 16:31


NOME:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
DATA:
CPF:

SIMPLIFICA: TOP1700334983 DE 29/03/2017
PROCESSO ADM: 2020005863 DE 25/06/2020
INTERESSADO: O2 INSPEÇÃO AMBIENTAL DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI
ASSUNTO: BAIXA CADASTRAL
Encaminha-se à Coordenação de Tributos o Relatório Circunstanciado:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INÍCIO DE ATIVIDADE

I - DADOS DA EMPRESA:

O2 INSPEÇÃO AMBIENTAL DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI
23.893.057/00O2-43
AV. BERNARDO SAYÃO, QD 05 LT 15, 1619, VILA CEARENSE
*****
03/05/2016
II - DA DILIGÊNCIA

Após análise documental constatamos que o contribuinte possui cadastro como prestador de serviços, solicitando baixa de
suas atividades conforme dados acima. Período fiscalizado foi de 01/01/2016 a 29/03/2017.
III - DA VERIFICAÇÃO FISCAL

DO ISSQN
Quanto ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, informamos que o contribuinte acima qualificado não
prestou serviços no município de Araguaína – TO, inexistindo, portanto, fato gerador atinente ao ISSQN.
DO ALVARÁ DE LICENÇA/TVRE
Não houve fato gerador da Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE, uma vez que a empresa
contribuinte não chegou a se estabelecer ou exercer suas atividades no município de Araguaína -TO.

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
 Cadastro Econômico: Conforme o artigo 249 da LC Municipal 058/2017, todas as pessoas físicas ou jurídicas,
com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade, quaisquer
atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam
obrigados a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal,
antes de iniciar qualquer atividade. Uma vez que o contribuinte não chegou a iniciar efetivamente qualquer
atividade no município, não houve descumprimento de obrigação acessória.
 Baixa Cadastral: Embora a empresa contribuinte não possua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas –
CAE do município de Araguaína, há inscrição cadastral junto ao Sistema Simplifica Tocantins. Dessa forma,
constatou-se que contribuinte deixou de comunicar o encerramento formal da empresa que, conforme o
documento “EXTINÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, datado em 08/03/2017,
ocorreu em 11/08/2016, sendo que, conforme o Sistema Simplifica, apenas em 29/03/2017 foi solicitada a baixa.
O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de comunicar o encerramento das atividades da empresa no
prazo legal, conforme dispõe o art. 253, §9° e §15° da LC 017/2013. Assim foi lavrado o Auto de Infração de n°
796/2021.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA
O contribuinte entrou com pedido de baixa cadastral e conforme documentos anexos, entre 01/01/2016 e 29/03/2017,
constam débitos referentes aos tributos de competência do município de Araguaína. Porém, ressaltamos a necessidade dos
departamentos de Cadastro e Dívida Ativa emitirem parecer quanto aos demais tributos de competência municipal.
IV - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Baixa do contribuinte acima descrito, até a quitação do
débito mencionado. Ressaltamos que o presente Parecer de Baixa não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período fiscalizado, desde que sejam observados os princípios da decadência e da
bitributação.
Sendo o que temos a informar.

Encaminhe-se o referido processo de baixa à Coordenação de Tributos para as providências cabíveis.
Araguaína - TO, 29/11/2021.
______________________________________________
Derlone Araújo Jarcelon Silva
Auditor Fiscal
Matrícula: 47066

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

25

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 2.445 - SEGUNDA- FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/489/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

‘

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
O2 INSPEÇÃO AMBIENTAL DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

AV. BERNARDO SAYÃO, QD 05 LT 15, 1619, VILA CEARENSE
77818-340
MUNICÍPIO
23.893.057/00O2-43
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ENDEREÇO
CEP

ARAGUAÍNA-TO
*****

RELATO FISCAL

O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:
A Ordem de Serviços - OS de Nº 489/2021 de 14/09/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 423/2021 de 15/09/2021.

O presente procedimento objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao período desta ação fiscal,
e que resultou na lavratura do auto abaixo especificado, em que consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito passivo
para o atendimento das exigências legais.


O valor apurado e lavrado em Autos de Infração foi:
Nº 796/2021 (Obrigação Acessória) no valor de R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos),
datado em 29/11/2021.

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata o auto acima,
perfazendo um Crédito Tributário no valor total de R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Todavia, o presente Termo de Encerramento de Fiscalização não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 e 29/03/2017, desde que observado os princípios da
decadência e da bitributação.

Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo (s) autuante(s) e pelo sujeito passivo
ou seu representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.
AUTORIDADE COMPETENTE

AUDITOR FISCAL

MATRÍCULA

DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA

ASSINATURA

47066

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 29/11/2021

RECIBO
NOME:
CPF:

‘
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CPF/CNPJ

DATA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 645/2021
Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE
PROCESSO SMF/DFT/363/2021
ENRIQUE JORGE CASTANO CEDRON
CLISMAR
RUA 01 DE JANEIRO, 1.740, CENTRO
77800-000
006.641.349-47

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ARAGUAÍNA - TO

15.830

Total

R$ 526,63

INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
Pagar o Crédito Tributário;
Parcelar o Crédito Tributário;
Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 14:54
ASSINATURA:
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CPF/CNPJ

RUA 01 DE JANEIRO, 1.740, CENTRO
77800-000

006.641.349-47

MUNICÍPIO

ARAGUAÍNA - TO

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
363/2021, constatou-se que o sujeito passivo acima informado, deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relacionada à
obrigatoriedade de comunicar a paralização de sua atividade econômica como profissional autônomo, infringindo-se, assim, o art.
253, §9° e §14° da Lei Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013.

DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
Infrações: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de comunicar o encerramento das atividades como profissional
autônomo, conforme dispõe o art. 253, § 14° da LC 017/2013.
Art. 253. (...) § 14º. As paralisações temporárias das atividades do contribuinte devem ser comunicadas no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados da sua ocorrência, e anotada em sua Ficha de Informações Cadastrais.


Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme art. 261, inciso II da LC 017/2013, combinado com o anexo VI, item 7,
inciso II do Decreto 273 de 30/12/2020.
Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas,
serão impostas as seguintes penalidades:
II - O valor equivalente a R$ 887,28 (Oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos que deixarem de proceder, no prazo
regulamentar, a alteração de dados cadastrais, comunicação de venda, transferência, paralisação ou encerramento de atividades.


Crédito Tributário
887,28

887,28

INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário;
B) Parcelar o Crédito Tributário;
C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos
lançados no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da
LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 16:55
ASSINATURA:
NOME:

INSC. MUNICIPAL

ARAGUAÍNA - TO
15.830

RELATO FISCAL
Por meio de Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
363/2021, constatou que o sujeito passivo da obrigação tributária acima descrito, deixou de recolher o Crédito Tributário referente ao
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN/PRÓPRIO, referente ao exercício de 2016, conforme mapa descritivo
em anexo que faz parte integrante deste Auto de Infração.
 O Fato Gerador: é o serviço de MEDICINA E BIOMEDICINA, conforme Item 4 e Subitem 4.01 da Lista de Serviços do artigo 265 da
Lei Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013, tipificado nos artigos 262, 264, 266 da mesma Lei.
 A Base de Cálculo: foi apurada conforme artigo 276, § 17º e artigo 278 da LC 017/2013, que dispõe sobre o recolhimento de ISSQN
Fixo Tabelado para profissionais autônomos, e no seguinte ato:
 Instrução Normativa GABSF n ° 001/2016 de 04.01.2016, Tabela I – Para 2016;
 A Alíquota: 3% (Três por Cento) para os respectivos períodos, conforme art. 280 da LC 017/2013.
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infração: o contribuinte infringiu os artigos 57 e 58 da LC 17/2013.
 Penalidades: os créditos vencidos sofrerão correção mensal pelo IPCA, com base nos coeficientes de atualização. E ainda, sofrerão
a incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme os artigos 111 e 113 da LC 017/2013.
DESCRIÇÃO DA MULTA
ESPÉCIE
Multa aplicada, sobre o crédito corrigido, conforme o Artigo 114, Incisos I ao ISSQN
VII, combinados com o § 1º, da LC nº 017/2013 e nos termos dos
Correção Monetária
vencimentos estipulados pelo Calendário Fiscal do Município.
Juros
Multa

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 2.002,92
R$ 463,45
R$ 1.291,89
R$ 986,54

Total
R$ 4.744,80
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário; B) Parcelar o Crédito Tributário; C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados no
Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 14:05h
ASSINATURA:
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/363/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
ENRIQUE JORGE CASTANO CEDRON
CLISMAR
RUA 01 DE JANEIRO, 1.740, CENTRO
77800-000
MUNICÍPIO
006.641.349-47
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RELATO FISCAL

ARAGUAÍNA-TO
15.830

No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao
sujeito passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência municipal.






O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:
A Ordem de Serviços - OS de Nº 363/2021 de 15/07/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 285/2021 de 04/08/2021;
1ª Notificação Fiscal – Nº 150/2021 de 26/08/2021;

2ª Notificação Fiscal – Nº 165/2021 de 10/09/2021.

O presente procedimento objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao período desta ação
fiscal, e que resultou nas lavraturas dos autos abaixo especificados, em que consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do
sujeito passivo para o atendimento das exigências legais.



Os valores apurados e lavrados em Autos de Infração são:
Nº 644/2021 (ISSQN) no valor de R$ 4.744,80 (quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos);
N° 645/2021 (TVRE) no valor de R$ 526,63 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos);
Nº 646/2021 (Obrigação Acessória) no valor de R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os autos acima,
perfazendo um Crédito Tributário no valor total de R$ 6.158,71 (seis mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e um
centavos).
Todavia, o presente Termo de Encerramento de Fiscalização não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 e 30/06/2021, desde que observado os princípios
da decadência e da bitributação.

Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo (s) autuante(s) e pelo sujeito passivo
ou seu representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.
AUTORIDADE COMPETENTE

AUDITOR FISCAL
ASSINATURA

MATRÍCULA

DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA

47066

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 29/11/2021

NOME:
CPF:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15.830

DESCRIÇÃO DA MULTA
Espécie
Multa aplicada pelo descumprimento da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA,
conforme disposto no Artigo 261, II da LC 017/2013, combinado com Multa
o anexo VI, item 7, inciso II do Decreto 273/20.
Total

MUNICÍPIO

RECIBO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 646/2021
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/363/2021
ENRIQUE JORGE CASTANO CEDRON

CLISMAR

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
006.641.349-47

‘

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
363/2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação tributária, acima qualificado, deixou de recolher a Taxa de Verificação de
Regularidade do Estabelecimento - TVRE referente ao exercício de 2016. Faz parte deste Auto de Infração o Mapa de Apuração e o
Termo de Encerramento de Fiscalização.
 O Fato Gerador: é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e encontra-se tipificado nos artigos 145, 146, inciso I, §1º, alínea “b”,
147, inciso II, 148, 153, §1º da Lei 1.134 de 30 de dezembro de 1991.
 A Base de Cálculo: foi apurada com base no seguinte decreto:
Decreto 399/2015 de 28/12/2015, anexo II, tabela II, a.1, para 2016;
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: o contribuinte infringiu o artigo 150, inciso II, alínea “b” da Lei 1.134/91.
 Penalidades: os créditos vencidos sofrerão correção mensal pelo IPCA, com base nos coeficientes de atualização. E ainda, sofrerão
a incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 447, § único da LC 058/2017, cumulado com
os artigos 111 e 113 da LC 017/2013.
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO
Espécie
Crédito Tributário
TVRE
R$ 215,88
Multa aplicada sobre o crédito corrigido conforme o art. 114, incisos
Correção
Monetária
R$ 55,43
I ao VII § 1º da LC 017/2013 combinado com o art. 446, §2º, incisos I ao
VII da LC 058/2017, seguindo, ainda, os termos dos vencimentos Juros
R$ 146,80
estipulados pelo Calendário Fiscal do Município.
Multa
R$ 108,52

‘

RUA 01 DE JANEIRO, 1.740, CENTRO
77800-000

ATIV. ECONÔMICA
CPF/CNPJ

No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência municipal.



AUTO DE INFRAÇÃO Nº 644/2021
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN-PRÓPIO
PROCESSO SMF/DFT/363/2021
ENRIQUE JORGE CASTANO CEDRON
CLISMAR

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
DATA:
CPF:

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
ATIV. ECONÔMICA
CEP
CPF/CNPJ

DATA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 724/2021
Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE
PROCESSO SMF/DFT/491/2021
LUIS SENA BISPO - CONSTRUÇÕES
CONSTRUTORA SENA

SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL,
MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGÊNERES
MUNICÍPIO
ARAGUAÍNA - TO
02.468.886.0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

*****

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
491/2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação tributária, acima qualificado, deixou de recolher a Taxa de Verificação de
Regularidade do Estabelecimento - TVRE referente ao exercício de 2016. Faz parte deste Auto de Infração o Mapa de Apuração e o
Termo de Encerramento de Fiscalização.
 O Fato Gerador: é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e encontra-se tipificado nos artigos 145, 146, inciso I, §1º, alínea “b”,
147, inciso II, 148, 153, §1º da Lei 1.134 de 30 de dezembro de 1991.
 A Base de Cálculo: foi apurada com base no seguinte normativo;
Decreto 399/2015 de 28/12/2015, anexo II, tabela II, a.1, para 2016;
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: o contribuinte infringiu o artigo 150, inciso II, alínea “a” da Lei 1.134/91.
 Penalidades: os créditos vencidos sofrerão correção mensal pelo IPCA, com base nos coeficientes de atualização. E ainda, sofrerão
a incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 447, § único da LC 058/2017, cumulado com
os artigos 111 e 113 da LC 017/2013.
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO
Espécie
Crédito Tributário
TVRE
Multa aplicada sobre o crédito corrigido conforme o art. 114, incisos
I ao VII § 1º da LC 017/2013 combinado com o art. 446, §2º, incisos I ao Correção Monetária
VII da LC 058/2017, seguindo, ainda, os termos dos vencimentos Juros
estipulados pelo Calendário Fiscal do Município.
Multa
Total

R$ 215,88
R$ 60,41

R$ 146,80

R$ 110,52

R$ 533,61

INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
Pagar o Crédito Tributário;
Parcelar o Crédito Tributário;
Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
MATRÍCULA: 47066
DATA: 29/11/2021
ASSINATURA:
HORA: 14:54
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

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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RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
ATIV. ECONÔMICA
CPF/CNPJ

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 725/2021
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/491/2021
LUIS SENA BISPO - CONSTRUÇÕES
CONSTRUTORA SENA

Nº 2.445 - SEGUNDA- FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

MUNICÍPIO

ARAGUAÍNA - TO

SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL,
MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGÊNERES
02.468.886.0001-28
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
*****

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
491/2021, constatou-se que o sujeito passivo acima informado deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relativa a inscrição
no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE – da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, infringindo o art. 253 da Lei Complementar
017 de 27 de dezembro de 2013.

DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
Infrações: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas da
Secretaria da Fazenda Pública Municipal, conforme dispõe o art. 253 da LC 017/2013.
Art. 253. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam
obrigados a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar
qualquer atividade.




Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme disposto do art. 261, inciso I, da LC 017/2013 e com Anexo VI, Item 7, Inciso
I, do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020.

Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas, serão
impostas as seguintes penalidades:
I - O valor equivalente a R$ 1.109,10 (mil cento e nove reais e dez centavos) por falta de inscrição cadastral;
DESCRIÇÃO DA MULTA
Multa aplicada pelo descumprimento de OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
ESPÉCIE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
conforme dispõe o art. 261, Inciso I, da LC nº 017/2013 e com o anexo
Multa
1.109,10
VI, Item 7, Inciso I, do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020.
Total
1.109,10
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário;
B) Parcelar o Crédito Tributário;
C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 15:31
ASSINATURA:
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

SIMPLIFICA: TOP1700279007 DE 09/02/2017
PROCESSO ADM: 2020005853 DE 25/06/2020
INTERESSADO: LUIS SENA BISPO - CONSTRUÇÕES
ASSUNTO: BAIXA CADASTRAL
Encaminha-se à Coordenação de Tributos o Relatório Circunstanciado:
I - DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INÍCIO DE ATIVIDADE

LUIS SENA BISPO - CONSTRUÇÕES
02.468.886.0001-28
*****
23/03/1998

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA
O contribuinte entrou com pedido de baixa cadastral e conforme documentos anexos, entre 01/01/2016 e 09/02/2017,
constam débitos referentes aos tributos de competência do município de Araguaína. Porém, ressaltamos a necessidade dos
departamentos de Cadastro e Dívida Ativa emitirem parecer quanto aos demais tributos de competência municipal.
IV - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Baixa do contribuinte acima descrito, até a quitação do
débito mencionado (em relação a TVRE e OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS). Ressaltamos que o presente Parecer de Baixa não
impede que a Autoridade Competente, quando julgar necessário, abra nova fiscalização no período fiscalizado, desde que
sejam observados os princípios da decadência e da bitributação.
Sendo o que temos a informar.

Encaminhe-se o referido processo de baixa à Coordenação de Tributos para as providências cabíveis.
Araguaína - TO, 29 de novembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/491/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
LUIS SENA BISPO - CONSTRUÇÕES
CONSTRUTORA SENA
02.468.886.0001-28

MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

RELATO FISCAL




O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:
A Ordem de Serviços - OS de Nº 491/2021 de 14/09/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 422/2021 de 15/09/2021.

O presente procedimento objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao período desta ação fiscal,
e que resultou nas lavraturas dos autos abaixo especificados, em que consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito
passivo para o atendimento das exigências legais.



Os valores apurados e lavrados em Autos de Infração são:
N° 724/2021 (TVRE) no valor de R$ 533,61 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos);
N° 725/2021 (Obrigação Acessória) no valor de R$ 1.109,10 (mil cento e nove reais e dez centavos), datados em
29/11/2021.

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os autos acima,
perfazendo um Crédito Tributário no valor total de R$ 1.642,71 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

Todavia, o presente Termo de Encerramento de Fiscalização não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 e 09/02/2017, desde que observado os princípios da
decadência e da bitributação.

Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo (s) autuante(s) e pelo sujeito passivo
ou seu representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.
AUTORIDADE COMPETENTE

AUDITOR FISCAL
ASSINATURA

DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA

RECIBO
NOME:
CPF:



MATRÍCULA
47066

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 29/11/2021
DATA

R$ 166,08

R$ 378,65

R$ 340,33

R$ 1.569,80

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 793/2021
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/567/2021
NELSON MORAIS MIRANDA

RUA SUCUPIRA,1280, RAIZAL
77800-000

MUNICÍPIO

ARAGUAÍNA - TO

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO E TELEVISÃO
06.376.196/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
*****

DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
Infrações: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas da
Secretaria da Fazenda Pública Municipal, conforme dispõe o art. 253 da LC 017/2013 e os art. 249 e 256 da LC 058/2017.

Art. 249. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam
obrigados a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar
qualquer atividade.


Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme disposto do art. 261, inciso I, da LC 017/2013 combinado com o art. 362,
Inciso I, da LC 058/2017 e com Anexo VI, Item 7, Inciso I, do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020.

Art. 362. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas, serão
impostas as seguintes penalidades:
I - O valor equivalente a R$ 1.109,10 (mil cento e nove reais e dez centavos) por falta de inscrição cadastral;
DESCRIÇÃO DA MULTA
Multa aplicada pelo descumprimento de OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
ESPÉCIE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
conforme dispõe o art. 261, Inciso I, da LC nº 017/2013, combinado com
Multa
1.109,10
os art. 362, inciso I da LC nº 058/2017 e com o anexo VI, Item 7, Inciso I,

Total
1.109,10
do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário;
B) Parcelar o Crédito Tributário;
C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 14:38h
ASSINATURA:
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

ENDEREÇO
CEP

No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência municipal.

R$ 684,74

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
567/2021, constatou-se que o sujeito passivo acima informado deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relativa à inscrição
no Cadastro de Atividades Econômicas – CAE – da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, infringindo o art. 253 da Lei Complementar
017 de 27 de dezembro de 2013 combinado com os art. 249 e 256 da Lei Complementar de 058 de 30 de dezembro de 2017.

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

ARAGUAÍNA-TO
*****

ARAGUAÍNA - TO

*****

Total

ATIV. ECONÔMICA
CPF/CNPJ

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Houve descumprimento de obrigação acessória, sendo:
 Falta de Cadastro Econômico: O contribuinte deixou de efetuar o cadastro de suas atividades, conforme o art. 253
da Lei Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013, sendo lavrado o Auto de Infração de n° 725/2021.

MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
Pagar o Crédito Tributário;
Parcelar o Crédito Tributário;
Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
MATRÍCULA: 47066
DATA: 29/11/2021
ASSINATURA:
HORA: 14:04
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

CEP

DO ALVARÁ DE LICENÇA/TVRE
O contribuinte encontra-se em débito em relação à Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE,
atinente ao exercício de 2016, sendo lavrado o Auto de Infração de n° 724/2021.

06.376.196/0001-08

TVRE
Multa aplicada sobre o crédito corrigido conforme o art. 114, incisos
I ao VII § 1º da LC 017/2013 combinado com o art. 446, §2º, incisos I ao Correção Monetária
VII da LC 058/2017, seguindo, ainda, os termos dos vencimentos Juros
estipulados pelo Calendário Fiscal do Município.
Multa

ENDEREÇO

III - DA VERIFICAÇÃO FISCAL
DO ISSQN
Quanto ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, informamos que o contribuinte acima qualificado é do
ramo prestacional, realizando SERVIÇOS RELATIVOS À ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO,
CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGÊNERES, conforme Item 07 da
Lista de Serviços do art. 265 da Lei Complementar 017/2013. O referido contribuinte não se encontra com débitos abertos
atinentes ao ISSQN.

RUA SUCUPIRA,1280, RAIZAL
77800-000

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
567/2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação tributária, acima qualificado, deixou de recolher as Taxas de Verificação de
Regularidade do Estabelecimento - TVRE referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Faz parte deste Auto de Infração o Mapa
de Apuração e o Termo de Encerramento de Fiscalização.
 O Fato Gerador: é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e encontra-se tipificado nos artigos 145, 146, inciso I, §1º, alínea “b”,
147, inciso II, 148, 153, §1º da Lei 1.134 de 30 de dezembro de 1991, combinado com art. 377, inciso II, 378 da Lei
Complementar 058 de 30 de dezembro de 2017.
 A Base de Cálculo: foi apurada com base nos seguintes normativos:
Decreto 399/2015 de 28/12/2015, anexo II, tabela II, a.1, para 2016;
Decreto 477/2016 de 30/12/2016, anexo II, tabela II, a.1, para 2017;
Lei complementar 058/2017 de 30/12/2017, anexo III, 1.2, a.1 para 2018.
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: o contribuinte infringiu o artigo 150, inciso II, alínea “a” da Lei 1.134/91, combinado com o art. 380, inciso II, alínea
“a” da LC 058/2017.
 Penalidades: os créditos vencidos sofrerão correção mensal pelo IPCA, com base nos coeficientes de atualização. E ainda, sofrerão
a incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 447, § único da LC 058/2017, cumulado com
os artigos 111 e 113 da LC 017/2013.
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO
Espécie
Crédito Tributário

NOME FANTASIA

Após análise documental constatamos que o contribuinte exercia atividade de SERVIÇOS, solicitando baixa de suas
atividades no município de Araguaína conforme dados acima. Vale ressaltar que a empresa continua ativa, exercendo suas
atividades no município de Barra do Ouro – TO. Período fiscalizado foi de 01/01/2016 a 09/02/2017.

NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

CEP
CPF/CNPJ

RAZÃO SOCIAL

II - DA DILIGÊNCIA

______________________________________________
Derlone Araújo Jarcelon Silva
Auditor Fiscal
Matrícula: 47066

ENDEREÇO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 792/2021
Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE
PROCESSO SMF/DFT/567/2021
NELSON MORAIS MIRANDA

ATIV. ECONÔMICA
CPF/CNPJ

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 794/2021
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/567/2021
NELSON MORAIS MIRANDA
RUA SUCUPIRA,1280, RAIZAL
77800-000

MUNICÍPIO

ARAGUAÍNA - TO

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO E TELEVISÃO
06.376.196/0001-08

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

*****

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
567/2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação tributária acima informado deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA relativa ao recadastramento de suas atividades no sistema Webiss, conforme Artigo 25 do Decreto Municipal 046/2017,
combinado com artigo 253, § 8º da Lei Complementar 017/2013 e artigo 249, § 8º da Lei Complementar Municipal nº 058/2017.
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de realizar o recadastramento de suas atividades, conforme dispõe
o artigo 25 do Decreto Municipal nº 046 de 07 de novembro de 2017, combinado com artigo 253, § 8º da Lei Complementar
017/2013 e artigo 249, § 8º da Lei Complementar Municipal nº 058/2017.
Art. 25. Os Prestadores de Serviços estabelecidos no Município, para a emissão da NFS-e, deverão solicitar seu cadastramento no Cadastro
Eletrônico de Contribuintes – CeC, nos termos § 8º, do artigo 253, da Lei complementar 017/2013, conforme Anexo IV nos endereços
eletrônicos disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, no período de 13 a 30 de Novembro de 2017, sob pena de aplicação
das respectivas penalidades previstas na legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação de multa em caso de inobservância do prazo
fixado pela Secretaria para a realização do cadastro.
Art. 253. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em
sociedade, quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam
obrigados a inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar
qualquer atividade.
§ 8º. A Secretaria da Fazenda Pública Municipal poderá a qualquer tempo, exigir dos inscritos no Cadastro de Atividades Econômicas –
CAE, que se faça o recadastramento conforme critérios estabelecidos em regulamento específico.
Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme disposto no Art. 362, Inciso III, da LC nº 058/2017, combinado com o Anexo
VI, Item 7, Inciso III, do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020 e artigo 261, inciso III da Lei complementar Municipal 017/2013.
Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas, serão
impostas as seguintes penalidades:
III O valor equivalente a R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos que deixarem de proceder, no prazo
regulamentar o recadastramento municipal, quando solicitados pelo Município.
DESCRIÇÃO DA MULTA
Multa aplicada pelo descumprimento da Obrigação Acessória,
ESPÉCIE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
conforme disposto no Art. 362, Inciso III, da LC nº 058/2017, combinado
Multa
887,28
com o art. 261, inciso III da LC 017/2013 e com o Anexo VI, Item 7, Inciso
Total
887,28
III, do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
 Pagar o Crédito Tributário;
 Parcelar o Crédito Tributário;
 Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 15:00h
ASSINATURA:
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impostas as seguintes penalidades:
III O valor equivalente a R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos que deixarem de proceder, no prazo
regulamentar o recadastramento municipal, quando solicitados pelo Município.
DESCRIÇÃO DA MULTA
ESPÉCIE
Multa aplicada pelo descumprimento da Obrigação Acessória,
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
conforme disposto no Art. 362, Inciso III, da LC nº 058/2017, combinado
Multa
887,28
com o art. 261, inciso III da LC 017/2013 e com o Anexo VI, Item 7, Inciso
Total
887,28
III, do Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
 Pagar o Crédito Tributário;
 Parcelar o Crédito Tributário;
 Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
DATA: 29/11/2021
MATRÍCULA: 47066
HORA: 15:00h
ASSINATURA:
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
NOME:
DATA:
CPF:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

SIMPLIFICA: TOP1801115360 DE 22/05/2018
PROCESSO ADM: 2020007184 DE 04/08/2020
INTERESSADO: NELSON MORAIS MIRANDA
ASSUNTO: BAIXA CADASTRAL
Encaminha-se à Coordenação de Tributos o Relatório Circunstanciado:

Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme art. 261, inciso II da LC 017/2013, combinado com o art. 362, inciso II
da LC 058/2017 e com o anexo VI, item 7, inciso II do Decreto 273 de 30/12/2020.
Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas,
serão impostas as seguintes penalidades:
II - O valor equivalente a R$ 887,28 (Oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos que deixarem de proceder, no prazo
regulamentar, a alteração de dados cadastrais, comunicação de venda, transferência, paralisação ou encerramento de atividades.



Nº 2.445 - SEGUNDA- FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO DA MULTA
Multa aplicada pelo descumprimento da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, Espécie
Crédito Tributário
conforme disposto no Artigo 261, II da LC 017/2013, combinado com Multa
887,28
o art. 362, inciso II da LC 058/2017 e com o anexo VI, item 7, inciso II
Total
887,28
do Decreto 273/20.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário;
B) Parcelar o Crédito Tributário;
C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos
lançados no Auto de Infração, promovendo-se a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme art. 200, inciso I, parágrafo único da
LC 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
NOME: DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA – AUDITOR FISCAL
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
MATRÍCULA: 47066
DATA: 29/11/2021
ASSINATURA:
HORA: 09:51h
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.

I - DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INÍCIO DE ATIVIDADE

Art. 249. (...) § 13. As paralisações temporárias das atividades do contribuinte devem ser comunicadas no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados da sua ocorrência, e anotada em sua Ficha de Informações Cadastrais.

NOME:

NELSON MORAIS MIRANDA
06.376.196/0001-08
RUA SUCUPIRA,1280, RAIZAL
*****
15/06/2004

II - DA DILIGÊNCIA

Após análise documental constatamos que o contribuinte exercia atividade PRESTACIONAL E COMERCIAL, solicitando
baixa de suas atividades conforme dados acima. Período fiscalizado foi de 01/01/2016 a 22/05/2018.

PROCESSO ADM: 2021007785 DE 24/05/2021
INTERESSADO: WANDER NUNES DE RESENDE
ASSUNTO: BAIXA DE ATIVIDADES
Encaminha-se à Coordenação de Tributos o Relatório Circunstanciado:

IV - DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Baixa em relação a TVRE e OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
do contribuinte acima descrito, até a quitação do débito mencionado. Ressaltamos que o presente Parecer de Baixa não
impede que a Autoridade Competente, quando julgar necessário, abra nova fiscalização no período fiscalizado, desde que
sejam observados os princípios da decadência e da bitributação.
Sendo o que temos a informar.
Encaminhe-se o referido processo de baixa à Coordenação de Tributos para as providências cabíveis.
______________________________________________
Derlone Araújo Jarcelon Silva
Auditor Fiscal
Matrícula: 47066

Araguaína - TO, 29 de novembro de 2021.

II - DA DILIGÊNCIA

Após análise documental constatamos que o contribuinte exercia atividade SERVIÇOS, solicitando baixa de suas atividades
conforme dados acima. Período fiscalizado foi de 01/01/2016 a 24/05/2021.

III - DA VERIFICAÇÃO FISCAL
DO ISSQN
Quanto ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, informamos que o contribuinte acima qualificado é do
ramo prestacional, cadastrado como atuante da área de ADVOCACIA, conforme Item 17 e Subitem 17.14 da Lista de Serviços
do art. 265 da Lei Complementar 017/2013, combinados com os art. 277 da Lei Complementar 058 de 30 e dezembro de
2017. O referido contribuinte não se encontra em débito com relação ao ISSQN, uma vez que não atuou como profissional
autônomo no período abrangido por esta ação fiscal.

DO ALVARÁ DE LICENÇA/TVRE
Não houve crédito tributário constituído atinente à Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE, tendo
em vista que o contribuinte não é estabelecido no município de Araguaína – TO e nem prestou serviços advocatícios com
habitualidade entre o período de 01/01/2016 a 24/05/2021.

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Houve descumprimento de obrigação acessória, sendo:
 Paralisação: O contribuinte deixou de comunicar a paralização de suas atividades como profissional autônomo,
conforme previsto no art. 253, §9° e 14° da Lei Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013 combinado com o
art. 249, § 13º da Lei Complementar de 058 de 30 de dezembro de 2017, sendo lavrado o Auto de Infração de n°
797/2021.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA
O contribuinte entrou com pedido de baixa cadastral e conforme documentos anexos, entre 01/01/2016 e 24/05/2021,
constam débitos referentes aos tributos de competência do município de Araguaína. Porém, ressaltamos a necessidade dos
departamentos de Cadastro e Dívida Ativa emitirem parecer quanto aos demais tributos de competência municipal.
IV - DA CONCLUSÃO

Sendo o que temos a informar.

Encaminhe-se o referido processo de baixa à Coordenação de Tributos para as providências cabíveis.

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
NELSON MORAIS MIRANDA
RUA SUCUPIRA,1280, RAIZAL
77800-000
06.376.196/0001-08

MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

______________________________________________
Derlone Araújo Jarcelon Silva
Auditor Fiscal
Matrícula: 47066

ARAGUAÍNA-TO
*****

RELATO FISCAL

O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:
A Ordem de Serviços - OS de Nº 567/2021 de 18/10/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 491/2021 de 18/10/2021.

O presente procedimento objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao período desta ação
fiscal, e que resultou nas lavraturas dos autos abaixo especificados, em que consta o valor do crédito tributário e o conhecimento
do sujeito passivo para o atendimento das exigências legais.



Os valores apurados e lavrados em Autos de Infração são:
N° 792/2021 (TVRE) no valor de R$ 1.569,80 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos);
N° 793/2021 (Obrigação Acessória) no valor de R$ 1.109,10 (mil cento e nove reais e dez centavos);
Nº 794/2021 (Obrigação Acessória) no valor de R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)
datados em 29/11/2021.

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os autos acima,
perfazendo um Crédito Tributário no valor total de R$ 3.566,18 (três mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezoito
centavos).
Todavia, o presente Termo de Encerramento de Fiscalização não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 e 22/05/2018, desde que observado os princípios
da decadência e da bitributação.

Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo (s) autuante(s) e pelo sujeito
passivo ou seu representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.
AUTORIDADE COMPETENTE

AUDITOR FISCAL

MATRÍCULA

DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA

ASSINATURA

47066

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 29/11/2021

RECIBO
NOME:
CPF:

DATA

NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CPF/CNPJ

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
WANDER NUNES DE RESENDE
ADVOGADO
RUA DOM ORIONE, 263, CENTRO
77803-010
MUNICÍPIO
240.205.676-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ARAGUAÍNA-TO
6.534

RELATO FISCAL

No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência municipal.



O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:
A Ordem de Serviços - OS de Nº 568/2021 de 18/10/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 489/2021 de 18/10/2021.

O presente procedimento objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao período desta ação fiscal,
e que resultou na lavratura do auto abaixo especificado, em que consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito passivo
para o atendimento das exigências legais.


O valor apurado e lavrado em Autos de Infração foi:
Nº 797/2021 (Obrigação Acessória) no valor de R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos),
datado em 29/11/2021.

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata o auto acima,
perfazendo um Crédito Tributário no valor total de R$ 887,28 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Todavia, o presente Termo de Encerramento de Fiscalização não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 e 24/05/2021, desde que observado os princípios da
decadência e da bitributação.

Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo (s) autuante(s) e pelo sujeito passivo
ou seu representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.
AUTORIDADE COMPETENTE

AUDITOR FISCAL

RAZÃO SOCIAL

Araguaína - TO, 29 de novembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/568/2021

No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao
sujeito passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência municipal.



WANDER NUNES DE RESENDE
240.205.676-20
RUA DOM ORIONE, 263, CENTRO
6.534
25/01/1991

Diante do exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Baixa do contribuinte acima descrito, até a quitação do
débito mencionado. Ressaltamos que o presente Parecer de Baixa não impede que a Autoridade Competente, quando julgar
necessário, abra nova fiscalização no período fiscalizado, desde que sejam observados os princípios da decadência e da
bitributação.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/567/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF

I - DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INÍCIO DE ATIVIDADE

III - DA VERIFICAÇÃO FISCAL

DO ISSQN
Quanto ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, informamos que o contribuinte acima qualificado exerce
atividades tanto no ramo COMERCIAL, atuando como COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS, como no ramo PRESTACIONAL, com serviços de REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO E TELEVISÃO, enquadrado conforme Item 14 (Serviços
relativos a bens de terceiros) e Subitem 14.02 (Assistência técnica) da Lista de Serviços do art. 265 da Lei
Complementar 017/2013, combinados com os art. 277 da Lei Complementar 058 de 30 e dezembro de 2017. Não foram
lavrados Autos de Infração atinentes ao ISSQN.
DO ALVARÁ DE LICENÇA/TVRE
O contribuinte encontra-se em débito em relação à Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE,
atinente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, sendo lavrado o Auto de Infração de n° 792/2021.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Houve descumprimentos de obrigações acessórias, sendo:

Falta de Cadastro Econômico: O contribuinte deixou de efetuar o cadastro de suas atividades, conforme o art. 253
da Lei Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013 combinado com o art. 249 e 256 da Lei Complementar de
058 de 30 de dezembro de 2017, sendo lavrado o Auto de Infração de n° 793/2021.

Falta de atualização cadastral: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de realizar o recadastramento
de suas atividades no Sistema Webiss, conforme dispõe o artigo 25 do Decreto Municipal nº 046 de 07 de
novembro de 2017, combinado com artigo 253, § 8º da Lei Complementar 017/2013 e artigo 249, § 8º da Lei
Complementar Municipal nº 058/2017. Assim foi lavrado o Auto de Infração de n° 794/2021.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA
O contribuinte entrou com pedido de baixa cadastral e conforme documentos anexos, entre 01/01/2016 a 22/05/2018,
constam débitos referentes aos tributos de competência do município de Araguaína. Porém, ressaltamos a necessidade dos
departamentos de Cadastro e Dívida Ativa emitirem parecer quanto aos demais tributos de competência municipal.

DATA:
CPF:

ASSINATURA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 797/2021
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/568/2021
WANDER NUNES DE RESENDE

ADVOGADO

RUA DOM ORIONE, 263, CENTRO
77803-010

240.205.676-20

MUNICÍPIO

47066

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 29/11/2021

RECIBO
NOME:
CPF:

DATA

ARAGUAÍNA - TO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6.534

RELATO FISCAL
Por meio da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n°
568/2021, constatou-se que o sujeito passivo acima informado, deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relacionada à
obrigatoriedade de comunicar a paralisação de sua atividade econômica como profissional autônomo, infringindo-se, assim, o art.
253, §9° e §14° da Lei Complementar 017 de 27 de dezembro de 2013 combinado com o art. 249, §9° e §13º da Lei Complementar
de 058 de 30 de dezembro de 2017.
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de comunicar a paralisação temporária das atividades como
profissional autônomo, conforme dispõe o art. 253, §9° e § 14° da LC 017/2013 e art. 249, §9° e §13º da LC 058/2017.
Art. 249. (...) § 13. As paralisações temporárias das atividades do contribuinte devem ser comunicadas no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados da sua ocorrência, e anotada em sua Ficha de Informações Cadastrais.
Penalidades: O contribuinte foi penalizado conforme art. 261, inciso II da LC 017/2013, combinado com o art. 362, inciso II
da LC 058/2017 e com o anexo VI, item 7, inciso II do Decreto 273 de 30/12/2020.
Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas,
serão impostas as seguintes penalidades:
II - O valor equivalente a R$ 887,28 (Oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos que deixarem de proceder, no prazo
regulamentar, a alteração de dados cadastrais, comunicação de venda, transferência, paralisação ou encerramento de atividades.


DESCRIÇÃO DA MULTA
Multa aplicada pelo descumprimento da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, Espécie
conforme disposto no Artigo 261, II da LC 017/2013, combinado com Multa
o art. 362, inciso II da LC 058/2017 e com o anexo VI, item 7, inciso II
Total
do Decreto 273/20.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:

MATRÍCULA

DERLONE ARAÚJO JARCELON SILVA

Crédito Tributário
887,28

887,28

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CPF/CNPJ


AUTO DE INFRAÇÃO Nº 864/2021
Taxa de Verificação de Regularidade do Estabelecimento – TVRE
PROCESSO SMF/DFT/563/2021
 
   
   ǡͳͺͳǡ
ͲǦͲͲͲ
ʹǤͶǤͺͶͲȀͲͲͲͳǦͲ

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

 AǦ
ͺǤ͵ʹ

RELATO FISCAL
     ǡ   –ι
ͷ͵ȀʹͲʹͳǡ Ǧ ǡ  ǡ   
  Ǧaos exercícios de 2016 e 2017.   
     Ǥ
 O Fato Geradorǣ± À À  ï  À Àǡ
  ǡ Ǧse tipificado nos artigos 145, 146, inciso I, §1º, alínea “b”, 
ͳͶǡ  ǡͳͶͺǡͳͷ͵ǡȚͳ͑ͳǤͳ͵Ͷ͵ͲͳͻͻͳǤ
 A Base de Cálculoǣ Ǣ
 ͵ͻͻȀʹͲͳͷʹͺȀͳʹȀʹͲͳͷǡ ǡ ǡǤͳǡʹͲͳǢ
 ͶȀʹͲͳ͵ͲȀͳʹȀʹͲͳǡ ǡ ǡǤͳǡʹͲͳǢ
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infraçõesǣ  infringiu o artigo 150, inciso II, alínea “a” da Lei 1.134/91Ǥ
 Penalidadesǣ ±     ǡ    Ǥǡ 
 ²  ͳΨȋ Ȍ²ǡ ǤͶͶǡȚï ͲͷͺȀʹͲͳǡ  
ͳͳͳͳͳ͵ͲͳȀʹͲͳ͵Ǥ
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MUNICÍPIO

ͲǦͲͲͲ

CEP
CPF/CNPJ


 AǦ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ʹǤͶǤͺͶͲȀͲͲͲͳǦͲ

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/383/2021

ͺǤ͵ʹ

RELATO FISCAL
     ǡ   –ι
ͷ͵ȀʹͲʹͳǡ Ǧ ǡ  ǡ   
  Ǧaos exercícios de 2016 e 2017.   
     Ǥ
 O Fato Geradorǣ± À À  ï  À Àǡ
  ǡ Ǧse tipificado nos artigos 145, 146, inciso I, §1º, alínea “b”, 
ͳͶǡ  ǡͳͶͺǡͳͷ͵ǡȚͳ͑ͳǤͳ͵Ͷ͵ͲͳͻͻͳǤ
 A Base de Cálculoǣ Ǣ
 ͵ͻͻȀʹͲͳͷʹͺȀͳʹȀʹͲͳͷǡ ǡ ǡǤͳǡʹͲͳǢ
 ͶȀʹͲͳ͵ͲȀͳʹȀʹͲͳǡ ǡ ǡǤͳǡʹͲͳǢ
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infraçõesǣ  infringiu o artigo 150, inciso II, alínea “a” da Lei 1.134/91Ǥ
 Penalidadesǣ ±     ǡ    Ǥǡ 
 ²  ͳΨȋ Ȍ²ǡ ǤͶͶǡȚï ͲͷͺȀʹͲͳǡ  
ͳͳͳͳͳ͵ͲͳȀʹͲͳ͵Ǥ
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO
Espécie
Crédito Tributário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA


  ±  ǤͳͳͶǡ 
 Țͳ͑ͲͳȀʹͲͳ͵  ǤͶͶǡȚʹ͑ǡ    
    ͲͷͺȀʹͲͳǡ ǡ ǡ      
   ÀǤ


ͶͶǡͺͷ
ͳʹ͵ǡͶͶ
ʹ͵ǡͻͺ
ʹʹͺǡͳͳ

Total

1072,38

INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIASǡ  ² ǡ  ǣ
 ±Ǣ
  ±Ǣ
 Ǥ
  ²  ǡ 
  ǡǦ  Àǡ ǤʹͲͲǡ  ǡï ͲͷͺȀʹͲͳǤ
AUTORIDADE FISCAL
NOMEǣ l   
LOCALǣ A–
MATRÍCULAǣͶǤͷͷ
DATA:͵ͲȀͳͳȀʹͲʹͳ
ASSINATURA:
HORA:ͻǣͶͻ
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:

CPF:

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
  Ù ×Ǥ

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA
     ǡ01/01/2016 a 29/09/2017,
± ²  ÀÀǤ±ǡ 
À  ²  Ǥ

IV - DACONCLUSÃO

ǡINDEFERIMENTO    ǡ
± ± ǡ± Ù 
À Ǥ  ǡ
 ǡ       À  ǡ       À  ²  
 Ǥ

Ǥ

 Ǧ  ²  ÀǤ


 AǦǡ͵ͲʹͲʹͳǤ
_____________________________________________
Luiz Roberto Andrade de Araújo Filho
  
À ǣͶǤͷͷ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT/563/2021

RELATO FISCAL

 AǦ
ͺǤ͵ʹ

 À Ù   ǡ    
  ǡ ²  Ǥ

     ǣ
Ǧ͑ͷ͵ȀʹͲʹͳͳͷȀͳͲȀʹͲʹͳǢ
 À    Ǧ  ͑ͶͺͺȀʹͲʹͳͳͺȀͳͲȀʹͲʹͳǤ

   ÙÀ  ǡ
  ǡ  ±  
² Ǥ

  ±ǣ
 N° 864/2021 (TVRE)R$ 1.072,38 (mil e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), ͵ͲȀͳͳȀʹͲʹͳǤ

 ǡ            ²         ǡ
CréditoTributárioR$ 1.072,38 (mil e setenta e dois reais e trinta e oito centavos).



ǡͲ͵ȋ²ȌǡȋȌȋȌ
ǡǡǡ Ǥ


AUTORIDADE COMPETENTE

ASSINATURA

 l   



RECIBO

NOME:
CPF:


MATRÍCULA
ͶǤͷͷ

LOCAL:  AǦ
DATA: ͵ͲȀͳͳȀʹͲʹͳ
DATA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 763/2021
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PROCESSO SMF/DFT/383/2021
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
ATIV.ECONÔMICA
CPF/CNPJ

ARAGUAÍNA - TO

BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS,
MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM
SUJEITAS AO ICMS)..
12.725.956/0001-30
INSC. MUNICIPAL
*******

ATIV.ECONÔMICA
CPF/CNPJ

RELATO FISCAL
Através da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n° 383/2021,
constatou-se que o sujeito passivo da obrigação tributária acima informado, deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relativa a
inscrição no CAE – Cadastro de Atividade Econômica da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, infringindo o art. 253 da Lei Complementar
017/2013 com o valor atualizado pelo Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020, anexo VI, item 7, inciso I.
DISPOSIÇÕES LEGAIS INFRINGIDAS E PENALIDADES APLICADAS
 Infração: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de realizar sua inscrição no CAE – Cadastro de Atividade Econômica da
Secretaria da Fazenda Pública Municipal, conforme dispõe o art. 253 da Lei Complementar Municipal nº 017/2013.

Art. 253. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitualmente, individualmente ou em sociedade,
quaisquer atividades, que estejam sujeito aos Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, ainda que isenta ou imune, ficam obrigados a
inscrever-se no Cadastro de Atividades Econômicas - CAE da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, antes de iniciar qualquer atividade.

 Penalidade: pela não observância do cumprimento das obrigações acessórias conforme prevê o art. 261, Inciso I, da Lei Complementar
Municipal 017/2013 com o valor atualizado pelo Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020, anexo VI, item 7, inciso I.
Art. 261. Aos contribuintes que cometerem faltas relacionadas com a inscrição, alterações de dados cadastrais, entre outras faltas, será imposta
as seguintes penalidades:
I - o valor equivalente a R$ 1.109,10 (um mil, cento e nove reais e dez centavos) por falta de inscrição cadastral;
Espécie

Descrição da Penalidade

Crédito Tributário

Multa aplicada, pelo descumprimento das Obrigações Acessórias, conforme Multa por Descumprimento
disposto no art. 261, Inciso I, da Lei Complementar Municipal 017/2013, com
de Obrigação Acessória
1.109,10
valor atualizado pelo Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020, anexo VI, item
7, inciso I.
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
 Pagar o Crédito Tributário; Parcelar o Crédito Tributário ou Impugnar o Lançamento
O não cumprimento da exigência legal acarretará a lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados no Auto
de Infração, promovendo ainda a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme Inciso I, Parágrafo Único do Artigo 200 da Lei Complementar nº
058/2017.

HORA: 16:22h

CPF:

NUMERO DO PROCESSO VIA SIMPLIFICA – TOP1600227607 de 27/12/2016
NUMERO DO PROCESSO SEFAZ – 2020005732 DE 23/06/2020
INTERESSADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI-ME
ASSUNTO: BAIXA CADASTRAL
Encaminha-se à Coordenação de Tributos o Relatório Circunstanciado:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INÍCIO DE ATIVIDADE

LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI-ME
LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

RUA 20 s/nº QD. 22 LT. 750 SETOR MONTE SINAI
77.804-970
MUNICÍPIO
ARAGUAÍNA - TO
14.01 – LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS,
MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM
SUJEITAS AO ICMS)..
12.725.956/0001-30
INSC. MUNICIPAL
*******

RELATO FISCAL
Através da Auditoria Fiscal realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento à Ordem de Serviço – OS de n° 383/2021,
constatou-se que o sujeito passivo da obrigação tributária acima informado, deixou de cumprir com a OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA relativa a
inscrição no CAE – Cadastro de Atividade Econômica da Secretaria da Fazenda Pública Municipal, infringindo o art. 253 da Lei Complementar
017/2013 com o valor atualizado pelo Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020, anexo VI, item 7, inciso I.
DISPOSIÇÕES LEGAIS INFRINGIDAS E PENALIDADES APLICADAS
 Infração: O contribuinte não cumpriu com a obrigação legal de realizar sua inscrição no CAE – Cadastro de Atividade Econômica da
Secretaria da Fazenda Pública Municipal, conforme dispõe o art. 253 da Lei Complementar Municipal nº 017/2013.

I - Dados da Empresa:

LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI - ME
LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

RUA 20 S/Nº QD. 22 LT 750 SETOR MONTE SINAI
******

07.10.2010
II - Da Diligência

Após análise da documentação apresentada e consulta no Sistema WEBISS, constatamos que a empresa acima qualificada, pertence ao
ramo comercial e prestacional tipificado no art. 265 da Lei Complementar 017/2013 item e subitem 14.01- Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS); e solicitou
transferência para a cidade de Carolina – MA em 27/12/2016.
III - DA VERIFICAÇÃO FISCAL
DO ISSQN
Quanto ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, a empresa foi auditada no período de 01/01/2016 a 27/12/2016. A
empresa não emitiu nota fiscal de serviço no período fiscalizado.

DOS TRIBUTOS FEDERAIS
Não houve apuração de crédito tributário dentro do SEFISC;
No período que compreende esta fiscalização, a empresa é optante pelo Simples Nacional. Auditoria teve como base a legislação do Simples
Nacional, através de conferência da regularidade dos Extratos das Declarações PGDAS.
DO ALVARÁ DE LICENÇA
Não houve lavratura de auto de infração.

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Houve descumprimento de obrigação Acessória, sendo:

Falta de Cadastro Econômico: deixou de efetuar o cadastro de suas atividades, conforme prevê o art. 253 da Lei Complementar
017/2017 com o valor atualizado pelo Decreto 273 de 30 de dezembro de 2020, anexo VI, item 7, inciso I, sendo lavrado o Auto
de Infração nº 763/2021.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DE BAIXA CADASTRAL
O contribuinte entrou com pedido de Baixa Cadastral no município de Araguaína, através do Processo Via Processo Simplifica
TOP1600227607 de 27/12/2016. Na auditoria foram analisados os tributos acima, através da documentação apresentada pela
empresa, onde totalizou um débito valor equivalente a R$ 1.109,10(um mil, cento e nove reais e dez centavos) por falta de inscrição
cadastral. Porém, ressaltamos a necessidade dos departamentos de Cadastro e Dívida Ativa emitirem parecer quanto aos demais tributos
de competência Municipal.
IV - DACONCLUSÃO
  ǡ   INDEFERIMENTO        À  À   LIDER
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI – ME, ± ± .    
 ǡ ǡ  À ǡ
 À ²  Ǥ
  ͵ͲȋȌ  ² ǡ ǣ
ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

±Ǣ
 ±Ǣ
Ǥ

Ǥ

 Ǧ  ²  ÀǤ


ǡ           não impede    ǡ  
 ǡ  À 01/01/2016 a 29/09/2017ǡ À
 ²  Ǥ

AUDITOR FISCAL

RUA 20 s/nº QD. 22 LT. 750 SETOR MONTE SINAI
77.804-970
MUNICÍPIO

Nº 2.445
13 DE
DEZEMBRO
2021
14.01 -– SEGUNDALUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA,FEIRA,
LUSTRAÇÃO, REVISÃO,
CARGA
E RECARGA, CONSERTO,DE
RESTAURAÇÃO,

A assinatura do autuado não importa em confissão, nem sua falta ou recusa em nulidade. Os valores serão atualizados no ato do pagamento.

×            ǡ     
  ǤÀ ͲͳȀͲͳȀʹͲͳʹͻȀͲͻȀʹͲͳǤ

III - DA VERIFICAÇÃO FISCAL
DO ISSQN
  Ǧ ǡ   ±
 ǡ    ǡ  ͳͶ ͳͶǤͳ͵
  Ǥ ʹͷ    ͲͳȀʹͲͳ͵ǡ    Ǥ ʹ    Ͳͷͺ  ͵Ͳ 
ʹͲͳǤ    Ǥ

DO ALVARÁ DE LICENÇA/TVRE
   Ǧ  ±               – ǡ
 À ʹͲͳʹͲͳǡ  ιͺͶȀʹͲʹͳǤ

DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
 
   
   ǡͳͺͳǡ
ͲǦͲͲͲ
MUNICÍPIO
ʹǤͶǤͺͶͲȀͲͲͲͳǦͲ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP

ASSINATURA E CARIMBO:

 
ʹǤͶǤͺͶͲȀͲͲͲͳǦͲ
   ǡͳͺͳǡ
ͺǤ͵ʹ
ͳȀͳͳȀͳͻͻͲ
II - DA DILIGÊNCIA

NOME/RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
CNPJ/CPF


LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI-ME
LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

AUTORIDADE FISCAL
NOME: LEANY MACHADO DE CASTRO CRUZ
LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
MATRÍCULA: 3548.3
FISCAL DE TRIBUTOS
ASSINATURA:
DATA: 30/11/2021
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:

SIMPLIFICA: ͳͲͲͳ͵ͲͲʹͻȀͲͻȀʹͲͳ
PROCESSO ADM: ʹͲʹͲͲͲͷͷʹͶȀͲȀʹͲʹͲ
INTERESSADO:  
ASSUNTO:  
 Ǧ ×  ǣ

I ǦDADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INÍCIO DE ATIVIDADE

RAZÃO SOCIAL

ÀǦǡ͵ͲʹͲʹͳǤ


______________________________________________



 
 
À ǣ͵ͷͶͺǦͳ



TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO N° 383/2021



DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO

LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI-ME
NOME OU RAZÃO SOCIAL
LIDER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
FANTASIA
RUA 20 s/nº QD. 22 LT. 750 SETOR MONTE SINAI
ENDEREÇO
CEP
77.804-970
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
12.725.956/0001-30
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RELATO FISCAL

ARAGUAÍNA-TO
*********

No exercício das atribuições do cargo de Fiscal de Tributos, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência Municipal.
O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:



A Ordem de Serviços - OS de Nº 383/2021 de 19/07/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 317/2021 de 21/07/2021;

O presente procedimento verificou o cumprimento das obrigações tributárias referente ao período de 01/01/2016 a 27/12/2016,
resultando na lavratura do auto de infração abaixo, especificado, onde consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito
passivo para cumprir com as devidas exigências legais.
O valor apurado e lavrado em Auto de Infração é:


Auto de Infração Nº 763/2021 (Multa Por Descumprimento de Obrigação Acessória) no valor de R$ 1.109,10 (um mil, cento

e nove reais e dez centavos), datado em 30 de novembro de 2021;
Documento
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
Desta
forma, fica oasujeito
passivo supramencionado
da exigência tributária
de que trata
autos acima, perfazendo um
institui
Infraestrutura
deCIENTIFICADO
chaves Públicas
Brasileira
- osICP
Crédito Tributário no valor total de R$ R$ 1.109,10 (um mil, cento e nove reais e dez centavos).
Todavia, o presente Termo de encerramento de fiscalização, não impede que a Autoridade Competente, quando julgar necessário, abra
nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 a 27/12/2016, desde que, observado o Princípio da Caducidade e da
Bitributação.

CNPJ/CPF



29

A Ordem de Serviços - OS de Nº 383/2021 de 19/07/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 317/2021 de 21/07/2021;

O presente procedimento verificou o cumprimento das obrigações tributárias referente ao período de 01/01/2016 a 27/12/2016,
resultando na lavratura do auto de infração abaixo, especificado, onde consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito
passivo para cumprir com as devidas exigências legais.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

O valor apurado e lavrado em Auto de Infração é:


Auto de Infração Nº 763/2021 (Multa Por Descumprimento de Obrigação Acessória) no valor de R$ 1.109,10 (um mil, cento
e nove reais e dez centavos), datado em 30 de novembro de 2021;

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os autos acima, perfazendo um
Crédito Tributário no valor total de R$ R$ 1.109,10 (um mil, cento e nove reais e dez centavos).
Todavia, o presente Termo de encerramento de fiscalização, não impede que a Autoridade Competente, quando julgar necessário, abra
nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 a 27/12/2016, desde que, observado o Princípio da Caducidade e da
Bitributação.
Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo(s) autuante(s) e pelo sujeito passivo ou seu
representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.

AUTORIDADE COMPETENTE
FISCAL DE TRIBUTOS
ASSINATURA

MATRICULA: 3548.3

LEANY MACHADO DE CASTRO CRUZ
SUJEITO PASSIVO (OU REPRESENTANTE LEGAL)
DATA

NOME:
CPF:

14.892

O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:



Nº 2.445 - SEGUNDA- FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021

A Ordem de Serviços - OS de Nº 558/2021 de 08/10/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 479/2021 de 15/10/2021;

O presente procedimento verificou o cumprimento das obrigações tributárias referente ao período de 01/01/2016 a 26/05/2017,
resultando na lavratura do auto de infração abaixo, especificado, onde consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito
passivo para cumprir com as devidas exigências legais.C
O valor apurado e lavrado em Auto de Infração é:


Auto de Infração Nº 846/2021 (TAXA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO - TVRE) no valor de R$
533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), datado em 30 de novembro de 2021;

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os autos acima, perfazendo um
Crédito Tributário no valor total de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos).
Todavia, o presente Termo de encerramento de fiscalização, não impede que a Autoridade Competente, quando julgar necessário, abra
nova fiscalização no período compreendido entre 01/01/2016 a 26/05/2017, desde que, observado o Princípio da Caducidade e da
Bitributação.
Para suprir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 03 (três) vias, assinado pelo(s) autuante(s) e pelo sujeito passivo ou seu
representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 30/11/2021

AUTORIDADE COMPETENTE
FISCAL DE TRIBUTOS
ASSINATURA

NOME:
_______________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RELATO FISCAL

19.066.055/0001-22

No exercício das atribuições do cargo de Fiscal de Tributos, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência Municipal.

CPF:

LEANY MACHADO DE CASTRO CRUZ
SUJEITO PASSIVO (OU REPRESENTANTE LEGAL)
DATA

MATRICULA: 3548.3

LOCAL: ARAGUAÍNA - TO
DATA: 30/11/2021

(assinatura e carimbo)

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 846/2021
TAXA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO - TVRE
PROCESSO SMF/DFT/Nº 558/2021
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
CEP
ATIV. ECONÔMICA
CPF/CNPJ

A D DE SOUSA – CONSTRUÇÃO - ME
ENIGMA CONSTRUTORA

RUA SENHOR DO BONFIM Nº 276 SETOR RAIZAL
MUNICÍPIO
ARAGUAÍNA - TO
77.826-522
7.02 – EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES. (...)
INSC. MUNICIPAL

19.066.055/0001-22

14.892

RELATO FISCAL
Através do procedimento de Auditoria Fiscal, a Secretaria Municipal da Fazenda, apurou que o Sujeito Passivo da obrigação
tributária, acima qualificado, DEIXOU DE RECOLHER o Crédito Tributário referente a TAXA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO
ESTABELECIMENTO/TVRE referente ao exercício de 2017. E, ainda, faz parte integrante deste Auto de Infração o Mapa Consolidado de
Apuração de Crédito Tributário - TVRE e o Termo de Encerramento da Fiscalização.
O Fato Gerador: É o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva, de serviços públicos específicos e divisível, prestado
ao contribuinte ou posto à sua disposição, e encontra-se tipificado nos artigos 145, 146, inciso I, § 1º, alínea “b”, 147, inciso II ,148 e
153, § 1º da Lei Municipal nº 1.134/91.
A Base de Cálculo: Apurada conforme os seguintes dispositivos legais:





•

Decreto nº 477/2016 de 30/12/2016, anexo II, tabela II, a.1, para 2017.

DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA E PENALIDADE APLICÁVEL
 Infrações: O contribuinte infringiu o artigo 150, inciso II, alínea “a” da Lei 1.134/91.
 Penalidades: Os Créditos vencidos sofrerão correção mensal pelo IPCA, com base nos coeficientes de atualização. E ainda,
sofrerão a incidência de Juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme Artigos 111 e 113 da Lei Complementar nº
017/2013, combinado com o artigo 447 § único da Lei Complementar Municipal 058/2017.
DESCRIÇÃO DA MULTA
ESPÉCIE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Multa aplicada, sobre o crédito corrigido, conforme o Artigo 114, Inciso I ao
TVRE
230,97
VII c/ § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 017/2013, combinado com o
Correção Monetária
57,79
Artigo 446, §, 2º, I ao VII , da Lei Complementar Municipal nº 058/2017. E
129,34
ainda, nos termos do vencimento estipulado pelo Calendário Fiscal do Juros
Multa
115,50
Município.

Total
533,60
INTIMAÇÃO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data de ciência, fica o contribuinte intimado a:
A) Pagar o Crédito Tributário; B) Parcelar o Crédito Tributário; C) Impugnar o Lançamento.
O não cumprimento da exigência legal acarretará na lavratura do Termo de Revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos lançados
no Auto de Infração, promovendo ainda a imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme Inciso I, Parágrafo Único do Artigo 200 da Lei
Complementar Municipal nº 058/2017.
AUTORIDADE FISCAL
FISCAL DE TRIBUTOS: LEANY MACHADO DE CASTRO CRUZ
LOCAL: ARAGUAÍNA – TO
MATRÍCULA: 3548.3
DATA: 30/11/2021
ASSINATURA:
HORA: 10:18:47
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO, RESPONSÁVELOU REPRESENTANTE LEGAL.
NOME:
DATA:
CPF:

CERTIFICO
Certifico que na data de 13 de dezembro de 2021, foi encaminhado para publicação em Diário Oficial o

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 035/2020
PROCESSO Nº 2020005272
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA
CONTRATADO: TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
OBJETO: Serviços de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas
Pluviais e Sinalização Viária nos Setores Vila Goiás, Palmas e Nova
Araguaína.
DOTAÇÃO: Cód: 06. F.P: 15.451.2001.1100 – E.D: 44.90.51.99 – Fonte
Repasse: 2070 – Ficha Repasse: 20210569 Fonte Tesouro: 0010 Ficha
Tesouro: 20210567
VALOR GLOBAL: R$ 2.745.055,70 (dois milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021.
VIGÊNCIA: 07/12/2021 à 06/12/2022.
EXECUÇÃO: 24/07/2021 a 23/01/2022.
SIGNATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA.

Publique-se
SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 008/2021

RAZÃO SOCIAL: A D DE SOUSA – CONSTRUÇÃO - ME

NOME DA FANTASIA: ENIGMA CONSTRUTORA
CNPJ: 19.066.055/0001-22

INSC. MUL: 14.892

Tendo em vista que foram frustradas todas as tentativas de localizar o representante legal da empresa,

EXTRATO CONTRATUAL

Diante disso, o Levantamento Fiscal, Fiscal do Processo Administrativo nº 558/2021 foi encaminhada para

CONTRATO Nº 043/2021
PROCESSO Nº 2021012022
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA
CONTRATADO: C.E.G SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia
para execução do recapeamento de vias urbanas no setor Entroncamento,
no município de Araguaína-TO.
DOTAÇÃO: Cód:06, F.P: 15.451.2011.1100 E.D: 44.90.51 – Ficha
20210569 e 20210567 - Fonte de Contrapartida: 001000000 e Fonte de
Repasse: 207000000.
VALOR GLOBAL: R$ 1.056.143,62 (um milhão, cinquenta e seis mil,
cento e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2021.
VIGÊNCIA: 09/12/2021 à 08/12/2022.
EXECUÇÃO: 2 meses a partir da emissão da ordem de serviço.
SIGNATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA.

impossibilitando, portanto, a entrega das Peças Fiscais do Processo Administrativo SMF/DFT/558/2021.

publicação em Diário Oficial, na presente data, conforme dispõe o Artigo 150, § 5º da Lei Complementar Municipal nº
058/2017.

As peças fiscais encaminhadas foram:
 Auto de Infração Nº 846/2021 (TAXA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO - TVRE)
 Parecer de Baixa Cadastral

 TEAF – Termo de Encerramento de Ação Fiscal
Encaminha-se o referido processo para a Divisão de Fiscalização de Tributos para as providencias cabíveis.

Araguaína – TO, 13 de dezembro de 2021.

Leany Machado de Castro Cruz
Fiscal de Tributos
Matrícula 3548-3
TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TEAF
PROCESSO SMF/DFT N° 558/2021
DADOS CADASTRAIS DO SUJEITO PASSIVO
A D DE SOUSA – CONSTRUÇÃO - ME
NOME OU RAZÃO SOCIAL
ENIGNA CONSTRUTORA
FANTASIA
RUA SENHOR DO BONFIM Nº 276 SETOR RAIZAL
ENDEREÇO
CEP
77.826-522
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
19.066.055/0001-22
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RELATO FISCAL

Araguaína/TO, 09 de dezembro de 2021.
ARAGUAÍNA-TO
14.892

No exercício das atribuições do cargo de Fiscal de Tributos, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos de competência Municipal.
O presente procedimento de auditoria fiscal iniciou com as lavraturas das seguintes peças fiscais:
A Ordem de Serviços - OS de Nº 558/2021 de 08/10/2021;
O Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de Nº 479/2021 de 15/10/2021;

O presente procedimento verificou o cumprimento das obrigações tributárias referente ao período de 01/01/2016 a 26/05/2017,
resultando na lavratura do auto de infração abaixo, especificado, onde consta o valor do crédito tributário e o conhecimento do sujeito
passivo para cumprir com as devidas exigências legais.C
O valor apurado e lavrado em Auto de Infração é:


(assinatura e carimbo)

Araguaína/TO, 02 de dezembro de 2021.

Levantamento Fiscal da Empresa:




_______________________________________________________________________________

Auto de Infração Nº 846/2021 (TAXA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO - TVRE) no valor de R$
533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), datado em 30 de novembro de 2021;

Publique-se
SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 008/2021
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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SECRETARIA DA SAÚDE
ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E
JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
médicos, na especialidade Médico Clínico Geral Generalista, para
prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade
de Araguaína – Tocantins.
Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte
e um), a partir das 15h42min na Sala da Superintendente da Atenção
Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços médicos, na especialidade Médico Clínico Geral
Generalista, designada através da Portaria Municipal nº 014 GAB/SMS
de 27 de janeiro de 2021, composta pelas servidoras Laryssa Barbosa
de Sousa; Daniella Tupinambá Santana Oliveira; Hada Karenina
Henriques Dias Vaz e Littza Clayenne Araújo Ferreira sob presidência
da primeira, com a finalidade de analisar a documentação referente ao
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, que tem como objeto o
Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos,
na especialidade Médico Clínico Geral Generalista, para prestação de
serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Araguaína Tocantins, conforme observados os prazos e procedimentos descritos no
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, divulgado em conformidade
com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas
a atingir o maior número de pessoas jurídicas interessadas. Abertos
os trabalhos, os membros da Comissão Especial de Credenciamento
constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente
lacrados.
Em conformidade ao item 8 do Edital de Chamamento Público
nº 001/2021, a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da
documentação na presente data. Em sequência, as documentações
foram rubricadas e conferidas pela Comissão, comprovando a
autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à
documentação a empresa M C FELICIANO LTDA encontra-se APTAS,
por cumprir todas as exigências contidas no edital frente ao objeto
descrito ao credenciamento. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se
a reunião, às 16:05 horas, lavrando-se a presente Ata, que uma vez lida
e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial de Avaliação
de Credenciamento.
Laryssa Barbosa de Sousa
Daniella Tupinambá Santana Oliveira
Hada Karenina Henriques Dias Vaz
Littza Clayenne Araujo Ferreira
Processo nº: 2021022027
Interessado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA – TO.
Assunto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO
PRIVADO (MÉDICOS)
DESPACHO Nº 027 - A Secretária Municipal de Saúde, tendo
em visto a análise das propostas e o contido na ata proferida comissão
especial de credenciamento, portaria 014/2021 referente ao edital de
chamamento pulico n° 001/2021 para a contratação de pessoa jurídica
de direito privado (médicos) transcorrido o prazo legal e tendo em vista
que consta processo, resolve homologar o resultado de julgamento e
credenciar; M C FELICIANO LTDA. Estando esse apto.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em
Araguaína - TO, 13 de dezembro de 2021.
ANA PAULA DOS SANTOS ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

ASTT

Nº 2.445 - SEGUNDA- FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DAS DECISÕES DA JARI Nº 07/2021
NOVEMBRO/2021
A Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI, vinculada a
Agência de Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT, no uso das suas
atribuições legais e regulamentares que lhe foram conferidas pelos artigos
16 e 17 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código
de Trânsito Brasileiro – CTB, suas Resoluções e demais regramentos
específicos, bem como pela Portaria nº 46, de 07 de junho de 2017,
Regimento Interno da JARI, vem, por meio do presente, NOTIFICAR
as pessoas de direito e a quem possa interessar do julgamento e das
decisões realizadas em sessões nos dias 03/11/2021, 10/11/2021,
17/11/2021 e 24/11/2021 com os seguintes resultados:
Nº DO
PROCESSO

AUTO DE
INFRAÇÃO

PLACA DO
VEÍCULO

RESULTADO

0001295/2021

A49-0319458

QKC3392

INDEFERIDO

0001296/2021

A49-0321975

MXG2598

INDEFERIDO

0001298/2021

A49-0320779

QKL4479

INDEFERIDO

0001300/2021

A49-0266628

QKL6729

DEFERIDO

0001301/2021

A49-0276519

QKL6729

DEFERIDO

0001302/2021

A49-0260183

QKL6729

DEFERIDO

0001303/2021

A49-0276204

QKL6729

DEFERIDO

0001304/2021

P49-1103135

OYC9623

DEFERIDO

0001305/2021

A49-0310752

QKL2351

DEFERIDO

0001306/2021

A49-0269628

QKL2351

DEFERIDO

0001307/2021

A49-0303894

QKL2351

DEFERIDO

0001308/2021

A49-0322170

QKD4830

DEFERIDO

0001309/2021

A49-0324098

OLN4188

INDEFERIDO

0001310/2021

A49-0324280

MWA6517

DEFERIDO
DEFERIDO

0001311/2021

A49-0323340

QWA1714

0001312/2021

A49-0323203

QWA1714

DEFERIDO

0001313/2021

A49-0312878

JVT2720

INDEFERIDO

0001314/2021

A49-0312313

JVT2720

INDEFERIDO

0001315/2021

A49-0312043

JVT2720

INDEFERIDO

0001316/2021

A49-0310866

JVT2720

INDEFERIDO

0001317/2021

A49-0310859

JVT2720

INDEFERIDO

0001318/2021

A49-0310853

JVT2720

INDEFERIDO

0001319/2021

A49-0308985

JVT2720

INDEFERIDO

0001320/2021

A49-0308978

JVT2720

INDEFERIDO

0001321/2021

A49-0308129

JVT2720

INDEFERIDO

0001322/2021

A49-0307054

JVT2720

INDEFERIDO

0001323/2021

A49-0309080

JVT2720

INDEFERIDO

0001324/2021

A49-0314013

JVT2720

INDEFERIDO

0001325/2021

A49-0310865

JVT2720

INDEFERIDO

0001326/2021

A49-0324301

QKA0321

INDEFERIDO

0001327/2021

P49-1700158

PRT1003

DEFERIDO

0001328/2021

A49-0319238

PRT1003

DEFERIDO

0001329/2021

A49-0247432

PRT1003

DEFERIDO

0001330/2021

A49-0270086

PRT1003

DEFERIDO

0001331/2021

A49-0251713

PRT1003

DEFERIDO

0001332/2021

A49-0315268

ONN2967

DEFERIDO

0001333/2021

A49-0051793

QKD6349

INDEFERIDO

0001334/2021

A49-0051794

QKD6349

INDEFERIDO

0001335/2021

A49-0319816

QWC8E34

DEFERIDO

0001336/2021

A49-0275091

QWC8E34

DEFERIDO

0001337/2021

P49-1600278

QKD1199

DEFERIDO

0001338/2021

A49-0268653

MXD5448

DEFERIDO

0001339/2021

A49-0232266

MXD5448

DEFERIDO

0001340/2021

A49-0268652

MXD5448

DEFERIDO

0001341/2021

A49-0263685

MXD5448

DEFERIDO

0001342/2021

A49-0275761

QWF4J71

DEFERIDO

0001343/2021

A49-0275762

QWF4J71

DEFERIDO

0001344/2021

A49-0276317

QWF4J71

DEFERIDO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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0001345/2021

A49-0322659

QWC9971

DEFERIDO

0001403/2021

A49-0303725

OLH9050

INDEFERIDO

0001346/2021

A49-0322924

HMI8612

INDEFERIDO

0001404/2021

A49-0302293

OLH9050

INDEFERIDO

0001347/2021

A49-0316329

MWQ2085

INDEFERIDO

0001405/2021

A49-0309500

OLH9050

INDEFERIDO

0001348/2021

A49-0313284

MWQ2085

DEFERIDO

0001406/2021

A49-0301630

OLH9050

INDEFERIDO

0001349/2021

A49-0306266

MWQ2085

DEFERIDO

0001407/2021

A49-0301530

OLH9050

INDEFERIDO

0001350/2021

A49-0265554

QWC9G46

DEFERIDO

0001408/2021

A49-0312035

OLH9050

INDEFERIDO

0001351/2021

A49-0318375

QKB6820

DEFERIDO

0001409/2021

A49-0300905

OLH9050

INDEFERIDO

0001352/2021

A49-0300157

JUM1894

INDEFERIDO

0001410/2021

A49-0312028

OLH9050

INDEFERIDO

0001353/2021

A49-0314347

QKJ0331

INDEFERIDO

0001411/2021

A49-0299616

OLH9050

INDEFERIDO

0001354/2021

A49-0319113

QKJ0331

DEFERIDO

0001412/2021

A49-0310152

OLH9050

INDEFERIDO

0001355/2021

E10-5300860

QKJ0331

INDEFERIDO

0001413/2021

A49-0319176

QWF5E78

DEFERIDO

0001356/2021

A49-0309986

OLK2139

DEFERIDO

0001414/2021

A49-0310128

OLH9050

INDEFERIDO

0001357/2021

A49-0310121

QWB0833

DEFERIDO

0001415/2021

A49-0309609

OLH9050

INDEFERIDO

0001358/2021

A49-0315970

QWB0833

INDEFERIDO

0001416/2021

A49-0312347

OLH9050

INDEFERIDO

0001359/2021

P49-2500015

NFV5414

DEFERIDO

0001418/2021

A49-0309502

OLH9050

INDEFERIDO

0001360/2021

P49-2600055

NFV5414

DEFERIDO

0001419/2021

A49-0299217

OLH9050

INDEFERIDO

0001361/2021

A49-0312432

OGQ3060

DEFERIDO

0001420/2021

A49-0316947

QWE8491

INDEFERIDO

0001362/2021

A49-0316773

OGQ3060

INDEFERIDO

0001421/2021

A49-0323519

QWE8491

INDEFERIDO

0001363/2021

A49-0319734

OGQ3060

DEFERIDO

0001422/2021

A49-0310129

OLH9050

INDEFERIDO

0001364/2021

A49-0279728

QWA0961

DEFERIDO

0001423/2021

A49-0264428

QWC2535

DEFERIDO

0001365/2021

A49-0321432

OGQ3060

INDEFERIDO

0001424/2021

A49-0277763

QKC3850

DEFERIDO

0001366/2021

A49-0323895

OGQ3060

INDEFERIDO

0001425/2021

A49-0266014

QKC3850

DEFERIDO

0001367/2021

A49-0321957

QUL8255

DEFERIDO

0001426/2021

A49-0277762

QKC3850

DEFERIDO

0001368/2021

A49-0323683

ONO0161

DEFERIDO

0001427/2021

A49-0268983

QWB1211

INDEFERIDO

0001369/2021

A49-0306702

MWJ1064

DEFERIDO

0001428/2021

A49-0264517

QWB1211

DEFERIDO

0001370/2021

A49-0269834

QWD3I58

DEFERIDO

0001429/2021

A49-0279013

QKF0240

INDEFERIDO

0001371/2021

A49-0309380

QWD3I58

DEFERIDO

0001430/2021

A49-0266385

QKF0240

INDEFERIDO

0001372/2021

A49-0307203

QWD3I58

DEFERIDO

0001431/2021

A49-0266820

QKF0240

DEFERIDO

0001373/2021

A49-0308181

QWD3I58

DEFERIDO

0001432/2021

A49-0266384

QKF0240

DEFERIDO

0001374/2021

A49-0309408

QWD3I58

DEFERIDO

0001433/2021

A49-0264785

QWC2535

DEFERIDO

0001375/2021

A49-0304991

MXD4871

DEFERIDO

0001434/2021

A49-0264786

QWC2535

DEFERIDO

0001376/2021

A49-0281101

QKE8857

DEFERIDO

0001435/2021

A49-0264788

QWC2535

DEFERIDO

0001377/2021

A49-0286367

QKC1524

DEFERIDO

0001436/2021

A49-0317265

QWB4846

INDEFERIDO

0001378/2021

A49-0282936

QKC1524

DEFERIDO

0001437/2021

A49-0314041

QWB4846

INDEFERIDO

0001379/2021

A49-0282935

QKC1524

DEFERIDO

0001438/2021

A49-0320874

QWB4846

INDEFERIDO

0001380/2021

A49-0285322

QKC1524

DEFERIDO

0001439/2021

A49-0314034

QWB4846

INDEFERIDO

0001381/2021

A49-0243345

MXG2142

DEFERIDO

0001440/2021

A49-0318396

QWB4846

INDEFERIDO

0001382/2021

A49-0270560

QVB2941

DEFERIDO

0001441/2021

A49-0319700

QWB4846

INDEFERIDO

0001383/2021

A49-0311273

MXG1071

DEFERIDO

0001442/2021

A49-0320544

QWB4846

INDEFERIDO

0001384/2021

A49-0244885

OSY0966

INDEFERIDO

0001443/2021

A49-0320701

QWB4846

INDEFERIDO

0001385/2021

P49-1100300

OSY0966

INDEFERIDO

0001444/2021

A49-0320609

QWB4846

INDEFERIDO

0001386/2021

A49-0322464

MXE6004

DEFERIDO

0001445/2021

A49-0176783

OLH9706

INDEFERIDO

0001387/2021

A49-0323664

OYB0763

INDEFERIDO

0001446/2021

A49-0296414

MXA5324

DEFERIDO

0001388/2021

A49-0314631

QKF0I67

INDEFERIDO

0001447/2021

A49-0296295

MXA5324

DEFERIDO

0001389/2021

A49-0321221

QKF0I67

INDEFERIDO

0001448/2021

A49-0288958

MXF4123

DEFERIDO

0001390/2021

A49-0320006

QKF0I67

DEFERIDO

0001449/2021

A49-0278264

OLM3053

DEFERIDO

0001391/2021

A49-0298761

QKF0I67

DEFERIDO

0001450/2021

A49-0290233

PDG8179

INDEFERIDO

0001392/2021

A49-0319486

QKF0I67

DEFERIDO

0001451/2021

P49-1900033

MWG1631

DEFERIDO

0001393/2021

A49-0319484

QKF0I67

INDEFERIDO

0001452/2021

A49-0288325

QWC1487

DEFERIDO

0001394/2021

A49-0319487

QKF0I67

DEFERIDO

0001453/2021

A49-0293024

QKK0945

DEFERIDO

0001395/2021

A49-0320005

QKF0I67

DEFERIDO

0001454/2021

E10-5000027

QDR3413

INDEFERIDO

0001396/2021

A49-0269587

OJI6551

DEFERIDO

0001455/2021

A49-0280031

OXD5692

INDEFERIDO

0001397/2021

A49-0325429

MWJ1104

DEFERIDO

0001456/2021

A49-0283030

QDS2653

INDEFERIDO

0001398/2021

A49-0299615

OLH9050

INDEFERIDO

0001457/2021

A49-0280164

MVV7594

DEFERIDO

0001399/2021

A49-0298948

OLH9050

INDEFERIDO

0001458/2021

A49-0285392

OYA7390

DEFERIDO

0001400/2021

A49-0297775

OLH9050

INDEFERIDO

0001459/2021

A49-0285200

OYA7390

DEFERIDO

0001401/2021

A49-0302933

OLH9050

INDEFERIDO

0001460/2021

E10-5300303

MWN9134

INDEFERIDO

0001402/2021

A49-0298919

OLH9050

INDEFERIDO

0001461/2021

A49-0322532

QKK2811

DEFERIDO
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0001462/2021

A49-0320139

NYE2961

DEFERIDO

0001463/2021

A49-0049371

MWY7222

INDEFERIDO

0001464/2021

A49-0324382

OLI8779

INDEFERIDO

0001465/2021

A49-0227974

QKM8116

INDEFERIDO

0001466/2021

A49-0306446

QKL8389

DEFERIDO

0001467/2021

A49-0325987

QWE5I83

DEFERIDO

0001468/2021

A49-0305529

QKD7892

INDEFERIDO

0001469/2021

A49-0304194

QWA6384

DEFERIDO

0001470/2021

A49-0321459

RSB6F13

INDEFERIDO

0001471/2021

A49-0307172

QWA5752

DEFERIDO

0001472/2021

A49-0302660

OAE0551

DEFERIDO

0001473/2021

E10-5000774

ILI3948

INDEFERIDO

0001474/2021

E10-5000773

ILI3948

INDEFERIDO

0001475/2021

A49-0278378

MWT8322

DEFERIDO

0001476/2021

A49-0271085

MWT8322

DEFERIDO

0001477/2021

A49-0278360

MWT8322

DEFERIDO

0001478/2021

A49-0321513

QKD6961

INDEFERIDO

0001479/2021

A49-0313394

QKD6961

DEFERIDO

0001480/2021

A49-0304740

QWF2I89

INDEFERIDO

0001481/2021

A49-0185750

PAG9783

INDEFERIDO

0001482/2021

A49-0246699

PAG9783

DEFERIDO

0001483/2021

A49-0239058

PAG9783

DEFERIDO

0001484/2021

A49-0267986

PAG9783

DEFERIDO

0001485/2021

A49-0258473

PAG9783

DEFERIDO

0001486/2021

A49-0309111

OMX0493

DEFERIDO

0001487/2021

P49-2100093

OMX0493

INDEFERIDO

0001488/2021

A49-0310930

OMX0493

DEFERIDO

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

0001489/2021

A49-0310888

OMX0493

DEFERIDO

0001490/2021

A49-0309357

OMX0493

DEFERIDO

0001491/2021

A49-0307678

OMX0493

DEFERIDO

0001492/2021

A49-0304327

OMX0493

DEFERIDO

0001493/2021

A49-0304305

OMX0493

DEFERIDO

SUPERMERCADO SAMPAIO LTDA cadastrada sob o CNPJ
41.525.256/0001-08,
com
nome
fantasia
SUPERMERCADO
SAMPAIO, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a(s) Licença Ambiental
de Regularização - LAR para a atividade de Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- supermercados, no seguinte endereço Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
– supermercados. 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.

Araguaína/TO, 13 de dezembro de 2021.
Regiária Melo Silva de Souza
Secretária da JARI-ASTT
Portaria 13/2021

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

EXTRATO DE ESTATUTO. Constitui-se na cidade de Araguaína, Estado
de Tocantins, aos 21 de janeiro de 2021 a ASSOCIAÇÃO COLETIVO
MARIA CRIATIVA - ACMC, nesse estatuto doravante designada
simplesmente por ASSOCIAÇÃO COLETIVO MARIA CRIATIVA - ACMC
. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de
sociedade civil de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e
financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação que que
lhe for aplicável. O Estatuto contém 38 artigos. Constituída por tempo
indeterminado e em números ilimitados de associados. Tem sua sede e
foro na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, na Avenida Cônego
João Lima, nº 2940 esq. Com 31 de Março, Centro. Tem por finalidade
prestar apoio, orientação e espaço para as mulheres que tenham
interesse em fazer algum tipo de empreendimento, que consistirá
principalmente em: I-Oferecer espaço para exposição-comercialização
de produtos artesanais e não artesanais; II-Geração de Renda; IIIEducação continuada (treinamento e cursos); e IV-Apoio emocional e
psicológicos. A Assembleia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal são
os órgãos deliberativos e administrativos da associação, sendo que a
Diretoria é composta pelo: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário,
2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. O Presidente representa
a Associação judicial e extrajudicialmente; cumprir e fazer cumprir
o Estatuto e os demais regimentos internos; convocar e presidir as
reuniões da Diretoria; dirigir e supervisionar todas as atividades da
Associação; e assinar quaisquer documentos relativos às operações
ativas da Associação. Os sócios e dirigentes não respondem solidária
nem subsidiariamente pelas obrigações da Entidade. PATRÍCIA
BRINGEL NOLETO BARBOSA, Presidente da Associação.
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